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”Välirauhasta saivat vasemmistoradikaalit tuulta siipiensä 

alle. Lukumäärä lisääntyi, samoin esiintyminen julkisuudessa. 

Tiedusteluosasto auttoi tässä omalta osaltaan kehottamalla kaikkia 

kotiutettuja opiskelemaan siirtyneitä tiedustelumiehiä liittymään 

mukaan ja hakeutumaan nimenomaan johtavassa asemassa olevien 

kommunistien opiskelevien lasten ystävyyteen. Alussa näytti siltä, 

että toiminta tuottaisi hyviäkin tuloksia, mutta loppujen lopuksi 

vasemmistolaiset vetivät pitemmän korren värväten  

asiamiehemme omalle asialleen.”  

Tiedustelueversti U.A. Käkönen:  

Miehityksen varalta, Otava 1970.
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Tallinnan televis iotorni  
20.–21 .  elokuuta 1991

Neuvostoliiton rynnäkköpanssarit ja panssaroidut miehistönkulje-

tusvaunut rymistelivät Tallinnaan varhain tiistaiaamuna 20.8.1991. 

Edellisenä päivänä oli Moskovassa alkanut vallankaappausyritys. 

”Valtiollinen poikkeustilakomitea” oli ottanut ohjat keulakuvanaan 

varapresidentti Gennadi Janajev. 

Presidentti Mihail Gorbatšov oli kaappaajien saartamana huvi-

lassaan Krimin niemimaalla, mutta poikkeustilakomitea väitti pre-

sidentin poissaolon johtuvan terveydellisistä syistä. 

Kaappareiden tarkoituksena oli jo liitoksissaan natisevan Neuvos-

toliiton pelastaminen. Heidän mukaansa valta oli keskitettävä takaisin 

kommunistiselle puolueelle ja niin sanottujen voimaministeriöiden 

kontrolliin. Kaappauksen pääsuunnittelijana pidettiin turvallisuus-

palvelu KGB:tä, jonka korkein johtaja kenraali Vladimir Krjutškov 

oli mukana poikkeustilakomiteassa.
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Vasta myöhemmin selvisi, että kaikki KGB:n ”klaanit” eivät tuke-

neetkaan varauksettomasti vallankaappausta, vaan kääntyivät Janaje-

vin junttaa vastaan heti kun arvelivat kaappareiden epäonnistuvan.

Moskovasta käskynsä saanut Tallinnaan suunnannut taistelu-

osasto oli lähtenyt yön pimeydessä Pihkovasta, jonne oli sijoitettu 

puna-armeijan eliittijoukkoihin kuuluva Neuvostoliiton 76. kaartin 

maahanlaskudivisioona.

Itsenäisyyttä innokkaasti tavoittelevat virolaiset olivat saaneet 

hyvissä ajoissa tiedon lähestyvästä sotilaskolonnasta ja valmistautuivat 

puolustamaan Tallinnan strategisia kohteita, vaikka aseita ei heillä 

ollutkaan. Toompean mäkeä linnoitettiin ja hyökkäystä varaudut-

tiin torjumaan ihmiskilvin myös radion ja television rakennuksissa. 

Everstin arvoisen neuvostoupseerin johtamat laskuvarjosotilaat 

suuntasivatkin ensimmäiseksi Tallinnan televisiotornille, joka näky-

vänä maamerkkinä löytyi helposti. Viron yhteydet ulkomaihin kul-

kivat tv-tornin kautta, joten sitäkin oli valmistauduttu suojelemaan. 

Muutama mies oli sulkeutunut huipulle ja he pitivät hissejä ylhäällä. 

Torniin johtavat sisäpuolelta suljettavat panssariovet oli lukittu.

Aluksi maahanlaskujoukot tyytyivät vain piirittämään televisio-

tornin. Heitä puolestaan ympäröivät tuhannet virolaiset mielenosoit-

tajat, jotka tarjosivat venäläisille sotilaille soppaa ja tietoja tilanteen 

kehittymisestä Moskovassa. Pihkovalaisille sotilaille oli kerrottu, että 

heitä vastassa olisi hampaisiin saakka aseistettuja fasisteja, mutta 

kovinta kyytiä heille antoivat rääväsuiset mummot, jotka hallitsivat 

myös venäjänkielen rehevän kirosana-aarteiston.

Osaston päällikkö käyttäytyi aluksi röyhkeästi kuin miehitysjouk-

kojen komentaja, mutta alkoi aseettomat virolaiset mielenosoittajat 

nähtyään epäröidä. Everstin suurin ongelma oli se, että hän ei ollut 

saanut täsmällistä käskyä siitä mitä hänen piti tehdä saavuttuaan 
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joukkoineen Tallinnaan. Mitä oikein tarkoitti ”tilanteen normali-

soiminen”?

Lisäksi kaappauksen onnistuminen Moskovassa ei ollut vielä 

mitenkään taattu. Tilanne sielläkin oli epäselvä. Valtiolliset televisio- 

ja radiokanavat olivat lopettaneet normaalit lähetyksensä. Ne esittivät 

vain klassista musiikkia, pääasiassa baletista Joutsenlampi. Tietolii-

kenneyhteydet Tallinnan ja Moskovan välillä toimivat huonosti.

Illan edetessä maahanlaskujoukkojen eversti odotti tuekseen lisä-

voimia Tartosta, mutta siellä neuvostojoukkoja komentava ilmavoi-

mien kenraali Džohar Dudajev oli lähettänyt televisiotornille vain 

soppatykin eli kenttäkeittiön, josta jaettiin ruokaa mieltään osoit-

taville tallinnalaisille. 

Ilmassa oli kuitenkin pelkoa, sillä Tallinnassa tiedettiin hyvin mil-

laisiin verilöylyihin olivat johtaneet saman vuoden tammikuussa Neu-

vostoliiton asevoimien operaatiot muiden Baltian maiden, Latvian ja 

Liettuan pääkaupunkien, Riian ja Vilnan televisiokeskusten luona.

Samana iltana kello 23.15 Viron korkein neuvosto hyväksyi 

päätöksen maan valtiollisesta itsenäistymisestä. Edellisenä päivänä 

neuvosto oli ehtinyt jo tuomita Moskovassa tapahtuneen vallan-

kaappauksen. 

Pelkän ”normalisointikäskyn” saanut eversti tapasi myös Neuvosto-

liiton armeijan Tallinnan alueen joukkojen komentajan amiraali 

Sergei Belovin, jolla oli seurassaan Viron pääministeri Edgar Savisaar. 

Eversti ei saanut amiraalilta tukea rynnäkölle, vaan neuvon tarkistaa 

toimintaohjeensa Moskovasta.

Savisaar painotti olevansa itsenäisen valtion pääministeri ja vaati 

maahanlaskujoukkojen komentajaa käyttäytymään sen mukaisesti. 

Eversti muuttui yhä epäröivämmäksi. Hänelle valkeni myös se, että 

kenraali Dudajev ja amiraali Belov olivat päättäneet olla puuttumatta 
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Viron sisäisiin asioihin saamistaan käskyistä huolimatta.

Tšetšeniasta kotoisin oleva Dudajav oli Tartossa suorastaan toi-

minut yhteistyössä Viron itsenäisyysmiesten kanssa. Yksi hänen 

kumppaneistaan oli ollut puna-armeijassa palvellut panssarieversti 

Ants Laaneots, joka puuhaili itsenäiselle Virolle omaa armeijaa. 

Dudajev oli antanut myös Moskovaa ärsyttäneitä lausuntoja, joissa 

hän oli asettunut tukemaan Baltian maiden itsenäisyyden lisäksi myös 

Tšetšenian itsenäistymistä. Eikä kenraalin toiminta jäänyt pelkkiin 

puheisiin. Käytössään olevilla lentokoneilla Dudajev salakuljetti 

Virosta ruplia Tšetšeniaan ja sieltä aseita Viroon.

Pihkovan joukkojen komentaja tajusi selkänojansa Tallinnassa 

huteraksi. Mutta aamulla, keskiviikkona 21. elokuuta, aloittivat 

pihkovalaiset laskuvarjojääkärit kuitenkin tunkeutumisen Tallinnan 

televisiotorniin. 

Viron puolen vuorokauden mittainen itsenäisyys oli veitsen terällä.



Ensimmäinen osa 

Rautahammas

”Tässä on ollut erikoisia tuntemuksia. Kun Jeltsin nousi 

panssarivaunun päälle, näin että hänen vieressään seisoi 

hänen turvallisuusmiehensä Sasha, Aleksandr Koržakov, jonka 

kanssa olen pelannut lentopalloa. Siitä tuli aivan toisenlaisen 

henkilökohtaisen osallistumisen tunne.”

Presidentti Mauno Koivisto tiedotustilaisuudessa  

Linnassa 22. elokuuta 1991 
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Helsingin lääninvankila, 
Katajanokka 20.  elokuuta 1991

– Minä olen syntynyt vakoilijaksi. Näin olen ajatellut jo pitkään. 

Looginen jatko ajatukselleni tietysti olisi, että eihän kukaan voi syn-

tymälleen mitään. Siis en ole itse syyllinen siihen, että olen vuosikym-

menet toiminut vastoin synnyinmaani etuja, vieraan vallan asialla.

– Mutta en minä näin suinkaan ajattele. Se olisi aivan liian yksin-

kertaista, enkä minä pidä itseäni yksinkertaisena, enkä typeryksenä. 

Onhan siitä osoituksena sekin, että pystyin suorittamaan niin pitkään 

kiinni jäämättä varsin vaativia tiedustelutehtäviä. Sain toimeksianta-

jaltani monet kehut, ylimääräiset lahjat ja palkkiot sekä kuulemma 

korkeat kunniamerkitkin, joita en tietenkään ole itse saanut mil-

loinkaan nähdä.

Ei, nyt taisin muistaa väärin. Kerran Moskovassa käydessäni minulle 

esiteltiin salaisessa turvatalossa sotilastiedustelu GRU:n upseerin 

upouusi univormu, jonka rinnuksissa oli kunniamerkki ja sanottiin, 

että se oli minulle myönnetty. Heti näytön jälkeen univormu, tai se 
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taisi olla vain pelkkä takki, työnnettiin jättimäiseen vanhanaikaiseen 

kassakaappiin, jonka ovi suljettiin melkein puolimetrisellä avaimella. 

– Samassa yhteydessä sain tavata erään neuvostotiedustelun kor-

kean johtajan, jonka nimeä minulle ei kuitenkaan kerrottu. Vaih-

doimme ainoastaan muutaman lauseen. Muistan keskustelusta vain 

sen, että sain kiitoksia maailmanrauhan puolesta tekemästäni työstä.

– Voisin perustellusti sanoa, että isäni teki minusta Neuvostoliiton 

sotilastiedustelun GRU:n agentin. Mutta en minä häntä siitä syytä. 

Tuskinpa hänkään pystyi kovin paljon kohtaloaan ohjailemaan. Sitä 

paitsi isäni Paavon kuolemasta on kulunut jo vuosikymmeniä ja 

sen jälkeen elämäni on ollut omissa käsissäni. Tai niin olen ainakin 

kuvitellut.

– Takavuosina GRU:n upseerit leveilivät koko Suomen olevan 

heidän taskussaan. Minä jos kuka tiedän, että se ei pitänyt paikkaansa, 

mutta se täytyy tunnustaa, että itse olin varsin tukevasti heidän hyp-

pysissään. Suoriin uhkauksiin ”hoitajani” tosin turvautuivat harvoin, 

mutta pari sellaistakin tapausta muistan hyvin. 

– Tulin vuosikymmenten kuluessa siihen tulokseen, että mitä 

taitavampi tiedustelu-upseeri oli, sitä harvemmin hän joutui turvau-

tumaan agenttinsa kovisteluun. Porkkana oli keppiä tehokkaampi ja 

minun kaltaiselleni amatöörivakoojalle tietysti paljon miellyttävämpi 

vaihtoehto.

– Isäni joutui tekemisiin paljon suoraviivaisempien miesten kans-

sa. Hän kertoili usein minulle Rautahampaaksi kutsutusta eversti 

Fjodorovista, joka oli ollut jo sotien jälkeisen valvontakomission eli 

LVK:n tiedustelupäällikkö. Myöhemmin selvisi, että eversti Fjodorov 

oli armottomana tunnetun Smersin miehiä. Smers oli puna-armeijan 

vastavakoilu, joka perustettiin vuonna 1943 toimimaan lähinnä Sak-

san tiedustelupalvelua Abwehriä vastaan. Sodan aikana se kuitenkin 
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teloitti pääasiassa pettureiksi epäiltyjä omia miehiään. Sodan lopulla 

Smersin miehet jahtasivat natsijohtajia, erityisesti Hitleriä. Smers 

esiintyi Ian Flemingin romaaneissa ja niistä tehdyissä elokuvissa 

brittiagentti James Bondin vastapelurina.

Rautahammas uhkaili avoimesti Neuvostoliittoon viemisellä ja 

siellä oikeuden eteen joutumisella: ”Neuvostoliitossa sotaoikeus 

tuntee vain yhden tuomion ja se on niskalaukaus. Eikä siitä voi 

valittaa. Sitä paitsi syytetyt tunnustavat aina tekonsa, joten puo-

lustusasianajajaakaan ei tarvita.” Näin oli Fjodorov isäni kertoman 

mukaan naureskellen pelotellut. Paavo muisti aina myös mainita, 

että ”Rautahammas” ei ollut mikään tyhmä mies. Terävä ja tehokas 

vastavakoilija, oli hän luonnehtinut Suomessa tuolloin monissa pii-

reissä pelättyä everstiä.

– Fjodorov käytti usein pelotteena Trotskin kohtaloa. Stalinhan 

oli murhauttanut vanhan kilpailijansa Meksikossa. Isäni mukaan 

eversti oli irvistänyt niin, että rautainen hammas tuli hyvin näkyviin 

ja uhannut jääkylmällä äänellä: ”Jos meidät pettää, niin kokee Trots-

kin kohtalon. Kavala roisto pakeni valtameren taakse, mutta sieltäkin 

jäähakku tavoitti hänen typerän päänsä juuri kun hän oli lukemassa 

Suomen talvisodasta kertovaa bulletiinia.” Fjodorovin uhkauksille 

antoi erityistä pontta Neuvostoliitolle vuokraamaan joudutun Pork-

kalan laivastotukikohdan läheisyys. Sinne parinkymmenen kilometrin 

päähän Helsingistä oli sijoitettu laivaston ja järeän rannikkotykistön 

lisäksi myös panssarivaunuja ja Mig 15 -suihkuhävittäjiä. 

– Porkkalan tukikohdan raskaat patterit ylsivät tulellaan Helsingin 

keskustaan asti. Mies voitiin kuljettaa vaikkapa Erottajalta Helsingin 

keskustasta Porkkalaan auton takakontissa puolessa tunnissa. Niin 

kuuluisa italialainen ydinfyysikko Bruno Pontecorvokin isäni mukaan 

loikkasi rautaesiripun taakse.
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Nyt vankia vastapäätä istunut isokokoinen siviiliasuinen mies 

avasi vihdoinkin suunsa ja huomautti:

– Ei Pontecorvoa sentään auton takaboksissa kyyditty. Hän saa-

pui perheineen lentäen Malmin lentoasemalle. Samassa Tukholmasta 

lähteneessä lentokoneessa oli muuten matkustanut myös sisäministeri 

Johannes Virolainen. Perhe nähtiin viimeisen kerran Suomessa juuri 

Erottajalla. Siellä koko porukka nousi taksiin ja ajoi Porkkalan rajapuo-

mille Stensvikin sillalle, jossa hänet otettiin riemuiten vastaan. Moskova 

katsoi saaneensa suuren propagandavoiton. Niin helppoa se oli syys-

kuussa 1950. Mutta silloinhan te olitte vasta viisivuotias pikkupoika. 

– Niin olin, kuulun niihin sodan jälkeen sukset jalassa tehtyihin eli 

paljon parjattuihin suuriin ikäluokkiin. Olette varmaankin oikeassa 

Pontecorvon loikkauksesta, mutta haluaisin vielä mainita sen, että 

isäni kertoman mukaan Porkkalan alueen komeimmassa kartanossa 

Majvikissä oli suuri Neuvostoliiton sotilastiedustelun vakoilukeskus. 

Siellä oli myös tutka ja radioasema. Suomesta tulleiden kuulustelut 

hoidettiin läheisissä huviloissa. Kerran isäni matkusti Porkkalan 

kautta Leningradiin saamaan tiedustelukoulutusta. Se reissu kesti 

muistaakseni ainakin pari viikkoa.

– Huomaan, että törmään tässä kertomuksessani jatkuvasti isääni. 

Olisi ehkä hyvä, että kertoisin hieman Paavon varhaisemmista vai-

heista ja toimista sotien aikana rintamalla ja jatkosodan loppupuolella 

oikeastaan sen takana.

– Se olisi hyvä, myönsi kuuntelija, jonka edessä oli koko ajan 

pyörinyt pieni japanilainen nauhuri. – Mutta tänään on pakko 

lopettaa tähän. Te tiedätte, että Moskovassa on menossa vallankaap-

pausyritys ja Mihail Gorbatšov on piiritettynä huvilassaan Krimin 

Foroessa. Meillä on siis hieman muutakin hommaa kuin kuunnella 

elämäntarinaanne.
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– Kyllä minä sen täysin ymmärrän ja kyllä minulla on täällä aikaa 

odottaa. Mutta tietysti haluaisin selvittää nämä asiat mahdollisim-

man nopeasti. Ja isäni rooli tässä kaikessa on tärkeä, vaikka vuosia 

onkin kulunut jo paljon.

– Lähetän heti huomenna aamulla tänne miehen, jolle voit jatkaa 

kertomustasi, lupasi isokokoinen ja soitti vartijan paikalle. – Mutta 

sanokaapa kokeneena konkarina, miten Moskovan kaappausdraa-

massa tulee käymään? Kuka voittaa? Juntta varmaankin, koska siinä 

ovat mukana KGB:n ja armeijan ylin johto, puolustusministeri, 

sisäministeri sekä varapresidentti Janajev.

– Mutta Boris Jeltsin on yhä vapaana, sanoi sellin asukki.

– Hyvää yötä ja kauniita unia, toivotti lähtijä.

Tutkintavanki nousi kohteliaasti seisomaan ja sanoi:

– Kiitoksia, herra eversti. Voitte ilmoittaa ylemmillenne, että 

koomikoista koottu poikkeustilakomitea tulee häviämään surkean 

pelinsä. Heidän hermonsa eivät kestä. Jo tiedotustilaisuudessaan 

äijät olivat umpikännissä. 

Jo lähtiessään puolen päivän maissa käväisemään Katajanokan lää-

ninvankilassa pääesikunnan tutkintaosaston päällikkö oli saanut 

perustiedot Moskovassa meneillään olevasta vallankaappausyrityk-

sestä. Jännittävästä tilanteesta huolimatta hän oli katsonut voivansa 

käydä tapaamassa vankia, joka oli edellisellä viikolla paljastanut hät-

kähdyttäviä asioita. Hän halusi kuulla myös sellin asukin käsityksen 

poikkeustilakomitean onnistumisen mahdollisuuksista. Sitä paitsi 

hallitukselle Moskovan tapahtumista raportoi puolustusvoimien 

tiedusteluosasto, eikä hänen johtamansa vastavakoilu.

Kaartin kortteliin työpöytänsä ääreen saavuttuaan eversti näki 

siihen tuodun STT:n välittämän Suomen hallituksen kannanoton 
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ja lukaisi sen saman tien:

”Suomen hallitus pahoittelee, että Neuvostoliiton demokraat-

tinen kehitys on keskeytynyt poikkeustilan julistamisen johdosta. 

Hallitus seuraa tarkasti Neuvostoliitossa syntynyttä tilannetta. Hal-

litus toivoo, että naapurimaassamme palataan normaaleihin oloihin 

mahdollisimman pian.”

– Siis taas vain pahoittelemme, seuraamme ja toivomme, eversti 

jupisi. – Miksemme mekin voisi joskus paheksua, tuomita ja vaatia.

Oli maanantai-ilta. Poikkeustilakomien ensimmäinen päivä oli 

lopuillaan. Lähitunnit ratkaisisivat alkaisiko Suomen itärajan takana 

verinen sisällisota vai mihin poikkeustilakomitean kaappaus johtaisi. 

Ja mitä tapahtuisi Suomenlahden eteläpuolella, jossa Pihkovasta oli 

lähdössä panssarikolonna kohti Tallinnaa.

Tikkakoskella toimivan ilmavoimien Viestikoelaitoksen eli puo-

lustusvoimien signaalitiedustelun Fokker-tiedustelukone oli sie-

pannut maahanlaskujoukoille Moskovasta annetun lähtökäskyn. 

Fokker tunnettiin nimellä Piikkisika, koska siitä törrötti antenneja 

joka suuntaan.

Lyhyitä tankkauskäyntejä lukuun ottamatta Piikkisika oli ollut 

ilmassa Suomenlahden yllä heti Moskovan kaappauksen alusta alkaen 

ja jatkaisi yön yli samaan malliin. Aamulla Helsinki-Vantaan lento-

kentällä tapahtuvan tankkauksen yhteydessä koneeseen vaihdettaisiin 

levännyt miehistö.
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1 .

Tullessaan seuraavana aamuna työpaikalleen pääesikunnan tutkinta-

osastolle, eversti törmäsi Fabianinkadun portilla tuttuun tiedustelu-

osaston majuriin, joka kertoi varmana tietona, että Neuvostoliitossa 

meneillään oleva vallankaappaus tulee epäonnistumaan.

– Saamamme tiedon mukaan Janajevin ja kumppanien Mosko-

vaan komentamat passarivaunut ovat ilman ammuksia, tiedustelu-

upseeri hehkutti. – Lisäksi sotilaille on jostain syytä jaettu väärän 

kaupungin kartat. Tanskaja-valiodivisioonan panssarit hortoilevat 

jossakin Moskovan ulomman kehätien liepeillä. Joitakin vaunuja 

on tosin edennyt Valkoisen talon luo, jossa on valtava väkijoukko 

parlamenttia puolustamassa.

– Vain niin, tyytyi vastavakoilueversti toteamaan, mutta majuri 

ei ollut vielä tyhjentänyt pajatsoaan:

– Tietojemme mukaan Neuvostoliiton maahanlaskujoukko-

ja komentava kenraali on kieltäytynyt tottelemasta poikkeustila- 
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komitean määräyksiä, vaikka junttaan kuuluu myös Neuvostoliiton 

marsalkka Sergei Ahromejev. Maahanlaskujoukot ovat valioväkeä ja 

ainoat todella nopeasti liikuteltavat joukot koko valtavassa maassa, 

jonka tiet ovat surkeassa kunnossa. Joukkojen siirrot rautateitse 

saattavat kestää viikkokausia

– Entä se Pihkovasta lähtenyt maahanlaskujoukkojen taistelu-

osasto? eversti uteli.

– Niin, se onkin ainoa poikkeus. Osasto on yhä Tallinnan televisio-

tornin ympärillä. Tietääksemme siellä ei ole ammuttu laukaustakaan.

– Onko Jeltsin yhä vapaana? jatkoi kyselleessään yhä mietteliääm-

mäksi muuttunut tutkintaosaston päällikkö.

– Ainakin hetki sitten vielä oli, ja sitä me todellakin olemme 

ihmetelleet. KGB on tainnut tehdä pahan virheen. Miksi Vladimir 

Krjutskov ei ole antanut pidätysmääräystä, vaikka Venäjän sosialis-

tisen neuvostotasavallan uutta johtajaa on pidetty tiukasti silmällä jo 

monen vuorokauden ajan. Jeltsinin kintereillä on tietojemme mukaan 

ollut KGB:n porukan lisäksi myös terrorisminvastainen Alfa-yksikkö.

– Teillähän on hyvät tiedot, eversti kehaisi. – Piikkisika on var-

masti liikkeellä koko ajan.

– Tietenkin, ja myös pienemmät koneet, joiden siipiin saadaan 

tiedustelukasetit. Mutta ei tässä nyt olla pelkästään signaalitiedustelun 

varassa, sillä toimintamahdollisuudet sekasortoisessa Moskovassa ovat 

nyt paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Olemme myös pystyneet 

lähettämään lisää väkeä paikalle tilannetta seuraamaan. Minäkin 

nousen junaan iltapäivällä, jos tilanne ei sitä ennen laukea.

– Hyvää matkaa, toivotti eversti. – Tuo tuliaisiksi pari pönttöä 

mustaa kaviaaria, sitä sinikantisessa lasipurkissa olevaa belugaa.

”Vakoilu-aktiivin” ja ”vakoilu-passiivin” miehet eroisivat toisistaan 

Kaartin korttelin avaralla, mutta autojen täyttämällä pihalla.
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Sektorinjohtaja oli odottamassa päällikköään tämän työhuoneen 

edessä. Nuori mies nojaili ovenpieleen kuin olisi ollut ensimmäisenä 

pitkässä venäläisessä kauppajonossa. Odottaja oli pääesikunnan tut-

kintaosaston uusin työntekijä.

Hän oli ollut osastolla töissä vasta nelisen kuukautta. Miehellä ei 

ollut sotilastaustaa Haminan Reserviupseerikoulua enempää. Uusi 

sektorinjohtaja oli aikaisemmin työskennellyt Helsingin rikospolii-

sissa ylietsivänä ja lähinnä työn ohessa suorittanut oikeustieteellisen 

tutkinnon. Jonkin aikaa mies oli ehtinyt olla Ratakadulla suojelupo-

liisissa ja sieltä ”sotilasohrana” olikin hänet rekrytoinut.

Vanha sektorinjohtajakin oli vielä talossa. Hän lähtisi eläkkeelle 

keväällä, mutta sitä ennen hänen piti opettaa ”pojalle” kaikki mitä 

Neuvostoliiton sotilasvakoilun torjumisesta Suomessa tarvitsi tietää. 

Paljon tietoa oli siirrettävä lyhyessä ajassa, mutta ainakin everstin 

mielestä uusi kaveri oli osoittautunut nopeaoppiseksi ja muutoinkin 

tärkeään virkaansa sopivaksi.

Yksi paha puute nuorella miehellä kuitenkin oli. Uusi sektorin-

johtaja ei osannut venäjän kieltä kuin joitakin sanoja ja sanontoja. 

Ne olivat perua hiljattain käydyltä työväenopiston alkeiskurssilta. 

Mutta syventävät kieliopinnot oli jo aloitettu ja kohtuullinen venäjän 

osaaminen piti olla hallussa jo kesälomiin tultaessa. 

– Herra eversti, tervehti uusi sektorinjohtaja. – Kaappaus Mos-

kovassa näyttää kuivuvan kokoon. Sotilaat eivät tottele Gennadi 

Janajevin johtaman poikkeustilakomitean käskyjä. – Tiedän, kuittasi 

eversti. – Tapasin tiedustelun Juntusen pihalla. Sitä paitsi juntan 

todellinen pomo ei ole varapresidentti Janajev, vaan KGB:n ykkösmies 

Vladimir Krjutskov. Häntä pidetään totisena toverina, eikä minään 

hengen jättiläisenä. Mutta Janajev on pelkkä byrokraatti, entinen 

Komsomolin johtaja, keulakuvaksi käsketty pelle.
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– Jaa, sai sektorinjohtaja sanottua jo ennen kuin veti ymmärtä-

vän ilmeen melkeinpä poikamaisille kasvoilleen ja jatkoi: – Eversti 

tietää siis jo kaiken.

– Tietenkin, päällikkö naurahti, avasi työhuoneensa kaksi lukkoa 

ja viittaisi undulaattia käymään peremmälle.

Eversti katsoi alaistaan tiukasti ja sanoi:

– Hyvä kuitenkin että tulit. Minulla on sinulle tärkeä erikois-

tehtävä.

Onnellinen ja odottava hymy levisi uudehkon vastavakoilijan 

kasvoille, kun päällikkö aloitti käskyttämisensä:

– Menet heti huomisaamuna jututtamaan sitä tutkintovankeudes-

sa istuvaa GRU:n agenttia. Nauhoitat hänen kertomustaan. Pistän 

paperille muutamia kysymyksiä, joita voit miehelle esittää, mutta 

muuta et sitten saa häneltä udellakaan. Tärkeintä on nyt hänen isänsä 

vaiheiden selvittäminen. Paavo-pappa oli nimittäin myös GRU:n 

leivissä. Se näyttää olevan sukuvika.

Sektorinjohtaja oli muuttunut hetkessä pettyneen näköiseksi ja 

soperteli kuin hädissään:

– Mutta enhän minä voi nyt lähteä, kun tilanne on päällä.

Eversti hörähti ja uteli:

– Tarkoitatko tilannetta Moskovassa?

– Tietenkin, siellähän…

– Kyllä minä tiedän mitä Moskovassa on tekeillä, katkaisi eversti. 

– Sen sellissä istuvan haastattelu on tärkeä juttu ja sinun sektorisi 

asioita. Siis menet aamulla suoraan Katajanokalle. Sedät kyllä hoitavat 

tilanteen täällä. Sitä paitsi Moskovan tapahtumat kuuluvat ensisijai-

sesti tiedusteluosastolle. Me olemme vastavakoilu.

Sektorinjohtajan marssiessa ulos päällikkönsä huoneesta, eversti 

jatkoi vielä oppituntiaan:
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– Tämä ei ole mikään jonkun hömelön komisario Palmun joh-

tama anarkistinen Helsingin rikospoliisi, jossa voidaan mennä kes-

kellä päivää Leo Jokelan kanssa Kämpin ravintolaan juomaan ja 

lauleskelemaan, vaan suomalainen sotilasorganisaatio, jossa käskyjä 

totellaan nikottelematta.
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2 .

Rikospoliisina uusi sektorinjohtaja oli kuulustellut monia rikollisia, 

joiden joukossa oli ollut koviakin konnia huumejengien pomoista 

murhamiehiin. Mutta vakoilijoiden kuulustelemisessa hän tiesi ole-

vansa vielä amatööri.

Kohti Katajanokan kärkeä astellessaan tutkintaosaston tuore työn-

tekijä kertasi mielessään moneen otteeseen lukemaansa everstin 

muistiota edellisen päivän tapaamisesta GRU:n agentiksi tunnus-

tautuneen miehen kanssa. Taskussa sektorinjohtajalla oli pieni nau-

huri ja päällikön laatima kysymyslista, jossa tosin oli vain muutama 

tutkintovangille esitettävä kysymys.

Vaikka oli vasta elokuu, ilma oli syksyisen surkea. Helsingin nie-

meä piiskasi kylmä sade, jonka mereltä puhaltava tuuli sai iskemään 

lähes vaakasuorassa päin harvoja kaduilla kulkijoita. Kurja sää lisäsi 

sektorinjohtajan mielen synkkyyttä, jonka perussyynä oli tunne, 

että hänet oli syrjäytetty tärkeämpien asioiden hoidosta. Hän olisi 
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mieluummin seurannut pääesikunnan tutkintaosaston lämpimissä 

tiloissa kaappauksen kehittymistä Moskovassa, kuin mennyt puna-

tiilisten muurien ympäröimään synkkään ja ahdistavaan läänin-

vankilaan.

Päästyään vankilan portista sisäpihalle sektorinjohtaja huomasi, 

että kolkko kaltereilla varustettu rakennus oli ristimuotoinen. Kolme 

siipeä olivat punaisia ja yksi valkoiseksi rapattu. Sisään päästyään hän 

tunsi olevansa amerikkalaisessa elokuvassa: pitkiä kaikuvia käytäviä, 

joissa oli ovia tasaisin välimatkoin ja joka ovessa tirkistysluukku, josta 

vartijat saattoivat tarkkailla vankeja.

Sektorinjohtaja ei ollut milloinkaan ennen nähnyt miestä, jota 

eversti oli lähettänyt hänet ”kuuntelemaan”. Vartijan saatettua vieraan 

rautaportaita kolmannessa kerroksessa olevaan ahtaaseen vankisel-

liin, tämä tapasi tavallisen suomalaisen miehen prototyypin. Keski-

ikäinen, keskimittainen ja harmaatukkainen tutkintavanki tervehti 

vierailijaa kohteliaasti hiljaisella äänellä.

Kun he olivat istuutuneet vastakkain pöydän ääreen, sektorinjoh-

taja käynnisti nauhurinsa ja avasi pelin everstiltä saamiensa ohjeiden 

mukaisesti:

– Te halusitte kertoa isästänne, jolla oli suuri vaikutus teidänkin 

tulevan elämän kulkuun. Olette tunnustanut toimineenne molem-

mat pitkään Neuvostoliiton sotilastiedustelun agentteina Suomessa.

Mies nyökkäsi ja aloitti:

– Isäni Paavo oli hyvin tavallinen suomalainen mies, köyhistä 

oloista lähtöisin kuten äitinikin. Mutta isä oli harvinaisen aktiivinen 

ja kiinnostunut maailman menosta. Hän luki paljon lehtiä ja kirjoja, 

joita meillä oli kotona monta hyllymetriä. Joskus Paavo myös kirjoit-

teli sanomalehtien yleisönosastoihin. Hänellä oli tapana lähettää sama 

juttu useampaan lehteen. Kyllä niitä aina silloin tällöin julkaistiinkin.
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– Olivatko isäsi kirjoitukset luonteeltaan poliittisia? sektorinjohtaja 

ei malttanut olla kysäisemättä.

Tutkintavanki hymähti, mutta jatkoi hillittyyn tapaansa:

– Ei koskaan. Ne käsittelivät ihan tavallisia pikkuasioita, yleensä 

joitain paikallisia epäkohtia, kuten lapsille vaarallista risteystä tai 

nuorison huonoa käyttäytymistä kioskin kulmilla. Myös kotieläinten 

kohtelusta Paavo purki huoliaan sanomalehtien sivuilla. Jos oikein 

muistan, niin joskus isä tunnusti minulle kirjoitelleensa nuorena 

runojakin, mutta ymmärtäneensä onneksi hyvissä ajoin, että ei ole 

mikään Eino Leino. Kun olin lapsi, isä jutteli kanssani melko paljon. 

Olin ainoa lapsi ja isän poika. Eikä minun lapsuuteni mitenkään eri-

tyisen onneton ollut, vaikka perheemme oli yhtä köyhä kuin muutkin 

taisivat niinä aikoina Helsingissä Pitkänsillan pohjoispuolella olla.

– Niin, isä oli kiinnostunut sekä kulttuurista että tekniikasta. Jos-

kus 1930-luvulla Mäntsälän kapinan jälkeen hän oli päässyt töihin 

Pitäjänmäellä olleeseen Helvarin radiotehtaaseen. Siellä hän kou-

liintui jonkinlaiseksi radioteknikoksi ja toimi pikkupomona ennen 

talvisodan syttymistä. Isä muisti aina mainita, että samalla tehtaalla 

työskenteli myöhemmin tanskalainen heikkovirtainsinööri Thoralf 

Kyrre, joka sotien jälkeen paljastui Gestapon agentiksi. Tämä kaik-

ki perustuu tietysti vain Paavon minulle kertomaan. Minähän olin 

tuolloin vielä margariinipaketissa kaupan hyllyllä, kuten stadissa oli 

tapana sanoa.

– Talvisotaan isäni lähti kuuluisan Ässä-rykmentin mukana, koska 

hän asui tulevan äitini kanssa jo silloin Sörkässä. Rykmentin riveissä 

oli tunnetusti paljon punaista porukkaa, joten hän sai sillä sotareis-

sulla varmasti uusia poliittisia ajatuksia. Paavo kertoi tutustuneensa 

muun muassa kersantti Aarne Saariseen, josta tuli sotien jälkeen 

Rakennustyöläisten liiton puheenjohtaja ja myöhemmin vielä SKP:n 
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ykkösmies. Jatkosodassa pappani oli siinä porukassa, joka kieltäytyi 

ylittämästä vanhaa rajaa. Hän ei halunnut olla Hitlerin mukana 

valloitussodassa. Selkkauksen jälkeen taidettiin sitten hajottaa koko 

rykmentti ja sijoittaa miehet eri joukko-osastoihin, mutta pian sen 

jälkeen isällä kävi hyvä tuuri. Hän pääsi vihdoinkin pois etulinjasta, 

jossa oli koko ajan hengenvaarassa. Päämajan tiedusteluosasto nimit-

täin etsi palvelukseensa radiotekniikan osaajia ja Helvarin miehenä 

Paavo oli juuri sellainen.

Vasta tässä vaiheessa sektorinjohtaja alkoi kiinnostua vangitun 

tarinasta. Hän unohti Moskovassa menossa olevat myllerrykset ja 

ryhtyi tekemään muistiinpanoja lehtiöönsä. Nauhuri sai jatkaa pyö-

rimistään, mutta hän raksi kertomuksen ydinsanat heti muistiin. Se 

oli hyödyksi siinäkin tapauksessa, että eversti pyytäisi pikaselostusta 

vankisellin palaverista.

– Paavo sai siirron everstiluutnantti Reino Hallamaan johtamaan 

Tied. kakkoseen, joka vastasi Suomen armeijan radiovakoilusta. Sig-

naalitiedusteluksihan sitä nykyisin taidetaan kutsua. Isä ei tietenkään 

joutunut varsinaiseen kuunteluun, eihän hän venäjää osannut. Eikä 

hänestä ollut siepattuja salasanomiakaan purkamaan, mutta teknis-

ten laitteiden huoltajana ja kehittelijänä hän oli omien puheittensa 

mukaan varsin näppärä. Minulle hän kertoi tavanneensa jopa tiedus-

telun ylimmän päällikön eversti Aladar Paasosen Lokissa asioidessaan. 

Tiedätte varmaan, että Lokki oli Mikkelin päämajan peitenimi.

Sektorinjohtaja kuittasi nyökkäämällä.

– Isä väitti jopa nähneensä Lokissa ylipäällikkö Mannerheimin ja 

tervehtineensä marsalkkaa tekemällä napakan asennon ja vetämällä 

kättä tiukasti lippaan, mutta marski oli vastannut vain löperösti kät-

tään heilauttamalla. Ikään kuin olisi sanonut ”moi jäbä” tai jotain 

sellaista.
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Samassa vartija koputti ovelle ja ilmoitti, että istunto piti keskeyt-

tää tältä päivätä. Perusteluksi hän esitti:

– Kohta alkavat vankilan pastorin ohjaamat teatterikerhon harjoi-

tukset ja tämän sellin asukki on valittu pääosan esittäjäksi.

Sektorinjohtaja meni niin hämilleen, ettei saanut sanaa suustaan, 

mutta juttukumppani heitti hänelle kysymyksen:

– Eilen juttelin oikein everstin arvoisen herran kanssa. Olisi kiva 

tietää mikä on teidän sotilasarvonne? Kapteeni vai majuri?

Sen enempää miettimättä sektorinjohtaja ilmoitti:

– Reservin vänrikki.

– Niinkö paljon minun arvoni on pudonnut yhdessä yössä? tut-

kintavanki päivitteli selvästikin pettyneenä. 

Sektorinjohtaja päätti kerralla kohottaa sekä omaa että kuulustel-

tavansa itsetuntoa tokaisemalla:

– Mutta minä olen alan erikoismies, puolustusvoimien pääesikun-

nan tutkintaosaston ekspertti ja itäisen sektorin johtaja. Jatkamme 

huomenna, herra Hamlet.
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3 .

Sektorinjohtaja päätti palata kävellen myös takaisin Katajanokalta 

pääesikuntaan, kun sadekin oli loppunut ja tuuli hieman tyyntynyt. 

Reipas harppominen Kauppatorin kautta kävi kuntoilusta, joka väki-

sinkin jäi aina liian vähälle, vaikka vastavakoiluhommissa edellytettiin 

jokaiselta kohtuullisen hyvää fyysistä suorituskykyä. Sektorinjohtaja 

tiesi hyvin, että tulevina vuosina hyvän kunnon säilyttäminen tulisi 

vaatimaan paljon enemmän ehtimistä kuin nyt.

Kävelijä ohitti päävartion ja tuli presidentin Linnan kohdalle. 

Siniristilippu liehui talon katolla ja kaksi sotilasta seisoi vartiossa 

pääovella. Sektorinjohtajan mieleen tuli, että presidentti Koivisto 

seurasi tiiviisti tilanteen kehittymistä Moskovassa muun muassa pää-

esikunnan tiedusteluosaston raporttien avulla. Tiedustelupäällikkö 

kenraali Yrjö Viitasaari saattoi olla parhaillaankin informoimassa 

presidenttiä.

Sektorinjohtaja muisti, että Gorbatšov oli eräässä tilaisuudessa 
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kuiskaten kertonut Koivistolle fasistien olevan liikkeellä Baltian 

maissa. Suomessa tämä oli herättänyt lievää ihmetystä.

Kauppatorin myyntikojujen läpi kulkiessaan sektorinjohtaja ei 

malttanut olla vilkuilematta millaisia sieniä oli jo myynnissä. Eniten 

näytti olevan keltaisia kantarelleja ja jonkin verran herkkutatteja, 

jopa lampaankääpiä, mutta suppilovahveroita tai mustia torvisieniä 

ei näkynyt vielä lainkaan.

Tutkintaosaston uusi virkamies oli itsekin innokas sienestäjä. Sieni-

retket Helsingin keskuspuiston pohjoisimmilla kolkilla Soile-vaimon 

kanssa olivatkin hänen tärkein liikuntamuotonsa näin loppukesästä 

ja syksyisin. Seuraavaa sienestysreissua oli suunniteltu jo seuraavaksi 

lauantaiksi, ellei Moskova taas kerran toisi töitä viikonvaihteeksikin. 

Wanhan kauppahallin läpi kulkiessaan sektorinjohtaja huomasi 

vastaan kävelevän isokokoisen miehen, joka vaikutti jotenkin tutulta, 

vaikka hänellä oli tummat lasit ja huopahattu melkein silmillä. Mies ei 

osoittanut minkäänlaisia tuntemisen merkkejä ja vasta sivuutettuaan 

hänet sektorinjohtaja tunnisti kulkijan suojelupoliisin tarkastajaksi, 

joka oli esitelty hänelle jossain tilaisuudessa. Supon miehen nimi ei 

ollut jäänyt mieleen.

Armeijan vastavakoilumies vilkaisi taakseen ja huomasi nyt, että 

miehellä oli nappi korvassa. Tarkastaja oli siis liikkeellä työtehtävissä. 

Samassa iso mies oli jo kadonnut kauppahallin ihmisvilinään. 

Sektorinjohtaja alkoi vilkuilla, jos sattuisi näkemään ketä tai keitä 

Supo oli kauppahallissa suojaamassa tai varjostamassa. Hän oli jo 

sen verran alaan perehtynyt, että tiesi turvamiesten saattavan kulkea 

yhtä hyvin kohteen edessä kuin takanakin.

Pari askelta otettuaan sektorinjohtaja huomasi tuijottavansa toista 

mieshahmoa, joka myös näytti tutulta. Hetken kuluttua sektorin-

johtaja tunnisti hyvin varustettua lihatiskiä ihailevan pitkän lähes 



28

kaljupäisen miehen virolaiseksi tiedemieheksi ja poliitikoksi Lennart 

Mereksi. Hän näytti olevan yksin liikkeellä. Mutta vain näytti, sillä 

sektorinjohtaja oli näkevinään pari muutakin Ratakadun urosta 

virolaisen kintereillä ja ehkä yhden hyvin kauniin nappikorvaisen 

naisenkin.

Tästä piti kertoa everstille, uusi sektorinjohtaja ymmärsi.

Heti työpaikalleen päästyään sektorinjohtaja kiirehti päällikkönsä 

luo ja näki tämän pöydällä useita isoja valokuvia, jotka esittivät 

taistelupanssarivaunun päälle kavunnutta Boris Jeltsiniä puhumassa 

suurelle kansanjoukolle. Jeltsinin ympärillä oli useita rotevia turva-

miehiä, joista yksi piti salkkua puhujan edessä. Eversti arvasi sal-

kussa olevan panssarilevyn. Sektorinjohtaja ei osannut vielä moista 

edes epäillä. Taustalla näkyi Moskovan Valkoinen talo, parlamentin 

kokoontumispaikka.

Eversti ojensi kuvat sektorinjohtajan katseltaviksi ja lausahti:

– Tilanne Moskovassa alkaa olla selvä. Poikkeustilakomitea on 

levinnyt kuin paska tuuleen ja sen jäseniä jahdataan pitkin kaupun-

kia. Mutta sinäkin näytät siltä kuin haluaisit kertoa suuren uutisen. 

Anna tulla vaan:

Sektorinjohtaja oli tyytyväinen, kun pääsi heti purkamaan kuor-

maansa: 

– Näin sen Viron Lennart Meren äsken kauppahallissa ja pari-

kymmentä metriä hänen edellään hiippaili eräs Supon tarkastaja, 

jonka nimeä en nyt saa mieleeni. Onko Helsingissä nyt jotain eri-

tyistä tekeillä?

Eversti mietti pari sekuntia mitä kertoisi alaiselleen ja sanoi sitten:

– Ainahan Helsingissä on jotain tekeillä. Meri on liikkunut tääl-

lä viime viikkoina tiuhaan valmistelemassa Virolle itsenäisyyttä.  
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Meidän ylipäällikkömme Mauno Koiviston linja on se, että virallinen 

Suomi pyrkii olemaan suututtamatta Moskovaa, mutta monet tahot 

auttavat virolaisia itsenäisyysmiehiä, joiden eräänlaisena tukikohtana 

täällä toimii Tuglas-seura. Koivisto seuraa tilannetta isojen käsiensä 

sormien lomitse.

Sektorinjohtajan nieleskellessä saamaansa tietoannosta, eversti 

jatkoi vielä:

– Siellä Kauppahallin kulmilla oli varmasti muitakin Ratakadun 

lurjuksia kuin joku yksinäinen tarkastaja. Neuvostoliiton KGB:n 

kaverit ovat nimittäin olleet kovin kiinnostuneita Lennart Meren 

liikkeistä. Me seuraamme toistaiseksi vain katseella, mutta jos Neu-

vostoliiton sotilastiedustelu GRU osoittaa aktiivisuutta Meren suun-

taan, niin mekin joudumme peliin mukaan. 

Parin sekunnin tauon jälkeen eversti vielä jatkoi alaisensa valis-

tamista:

– Lennart Merellä on muuten täällä käytössään hieno Mersu. 

– Mistä helvetistä hän on sen saanut?

– Auto on lainassa hänen ystävältään musiikkikriitikko Seppo 

Heikinheimolta. Supon mukaan Meri tykkää isolla kaaralla kaa-

haamisesta. Kerron tämän siksi, että et hämmästyisi, jos sattuisit 

kaupungilla näkemään Viron ulkoministerin ja uskoakseni myös 

tulevan presidentin sen Mersun ratin takana.

– Selväksi tuli, herra eversti. 

– Voit jättää tuon herroittelun vähemmälle, ohjeisti päällikkö. 

– Meillä on tapana tehdä töitä, eikä pokkuroida. Voisit nyt vaikka 

kertoa niitä Katajakokan kuulumisia, suoraan kiven sisältä.

– Kyllä, herra eversti.



4 .

Sektorinjohtaja palasi seuraavana aamuna Katajanokalle jatkamaan 

Hamletiksi nimittämänsä tutkintavangin kuulemista. Selliin päästyään 

hän päätti pehmittää miestä kertomalla tuoreita uutisia Moskovasta:

– Kaappausyritys on ohi. Juntan jäsenet on vangittu, paitsi kaksi, 

jotka valitsivat itsemurhan. He olivat sisäministeri Boris Pugo ja 

Neuvostoliiton marsalkka Sergei Ahromejev. Viro ja Latvia ovat 

julistautuneet itsenäisiksi. Liettuahan on tehnyt sen jo aikaisemmin. 

Tallinnan televisiotorniin hyökkäystä yrittäneet Pihkovan laskuvar-

jojääkärit luopuivat hankkeestaan ja Viroon lähetetty taisteluosasto 

palasi kotikonnuilleen laukaustakaan ampumatta. Ihmeiden aika ei 

todellakaan ole ohi.

Sellin asukki kommentoi tietoja vain toteamalla Pugon ja Ahro-

mejevin ainoiksi kunnian miehiksi koko kurjassa poikkeustila- 

komiteassa ja valmistautui jatkamaan kertomustaan. Sektorinjohtaja 

napsautti nauhurin päälle.
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– Taisin jäädä siihen, että kerroin isäni komennuksesta radiotie-

dustelun hommiin. Se oli tapahtunut joskus Stalingradin taistelun 

aikoihin. Isäni kertoi kuinka monien suomalaisten upseereiden käsi-

tykset sodan lopputuloksesta olivat muuttuneet Saksan kärsimän 

suurtappion jälkeen. Sehän oli liittolaisineen menettänyt 300 000 

miestä, joita ei voitu enää millään korvata.

– Tiedustelupäällikkö eversti Paasosta pidettiin armeijan johtava-

na pessimistinä, joka ei kai missään vaiheessa ollut uskonut Hitle-

rin armeijan voitonmahdollisuuksiin. Tiedustelupuolella tavallinen 

alikersanttikin – kuten isä-Paavo – sai enemmän tietoa maailman 

tapahtumista kuin etulinjan juoksuhaudoissa taistelevat rivimiehet. 

Hän kertoi, että viimeistään Helsingin suurpommitusten aikaan 

tajuttiin natsimielisiä fanaatikkoja lukuun ottamatta, että sodasta 

oli päästävä irti mahdollisimman nopeasti. Isän kertoman mukaan 

jo ennen Kannaksen läpimurtoa ja torjuntavoittoa Talin-Ihantalan 

suurtaistelussa, olivat tiedustelussa alkaneet valmistelut Neuvosto-

liiton miehityksen varalle. Toiminnan moottorina näytti toimivan 

Tied. kakkosen päällikkö everstiluutnantti Reino Hallamaa, mutta 

selvänä pidettiin, että hänen salakähmäilyllään oli ylimmän johdon 

hiljainen siunaus. Tulen nyt paljon esillä olleeseen Stella Polaris 

-operaatioon. Paavostakin tuli yksi stellisteistä.

– Hänen porukkansa laivattiin siis Ruotsiin ennen sodan päät-

tymistä, sektorinjohtaja ei malttanut olla sanomatta ja osoittamat-

ta, ettei hän sentään aivan tietämätön tiedustelun monivaiheisesta 

historiasta ollut.

Kertoja nyökkäsi ja jatkoi:

– Asiasta oli sovittu ruotsalaisten kanssa, mutta heille oli mel-

koinen yllätys, kun Pohjanlahden yli tuli satoja tiedustelumiehiä ja 

kaiken lisäksi suurimmalla osalla oli vielä perheet mukana. Tulevaa 
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äitiäni Kerttua Paavo ei kuitenkaan mukaan ottanut, vaikka he asui-

vat jo silloin yhdessä isän ollessa lomilla Helsingissä. Muun muassa 

Närpiössä lastatuissa laivoissa oli satoja puulaatikoita, jotka sisälsivät 

Neuvostoliittoon kohdistuneen tiedustelun antia ja radiokalustoa. 

Nämä laatikot taisivat kiinnostaa ruotsalaisia paljon enemmän kuin 

isän kaltaiset ihmiset. Johtoportaasta he tietysti pitivät hyvää huolta, 

mutta sadat suomalaiset joutuivat rahattomina rikkaassa Ruotsissa 

kurjiin oloihin. Isäni kertoman mukaan jo parin viikon kuluttua 

väkeä lähti oma-aloitteisesti palailemaan takaisin Suomeen. Se tapah-

tui enimmäkseen maitse Pohjanlahti kiertäen. Isäni oli ensimmäisten 

joukossa. Hän saapui takaisin yksikköönsä, jonne oli jätetty vain 

jonkinlainen runkomiehitys. Rauhanteon jälkeen alkoi Lapin sota, 

mutta siihen isäni ei enää joutunut, kun venäläiset vaativat sodan 

ajan armeijan demobilisointia. Sotaa kokemattomat varusmiehet 

joutuivat ajamaan Lapissa olleet yli 200 000 saksalaista sotilasta 

Käsivarren kautta Norjan puolelle. Hyvissä ajoin ennen joulua Paavo 

kotiutettiin ja sai mukaansa armeijan vaatteet, joista alikersantin 

natsat oli revitty pois.

– Lähtöpuhuttelussa Tied. kakkosen väkeä kehotettiin hakeutu-

maan jäseniksi toimintansa aloittaneisiin vasemmistolaisiin järjes-

töihin, jotta niiden kehitystä ja pyrkimyksiä pystyttäisiin tarkasti 

seuraamaan sisältä päin. ”Kerran tiedustelumies, aina tiedustelumies”, 

kapteeni oli painottanut jakaessaan litteroita siviilijunaan.
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5 .

Koska vankilan teatterikerholla ei ollut harjoituksia sinä päivänä, 

sektorinjohtajan ja tutkintavangin palaveri saattoi jatkua pitempään. 

Asepalveluksensa päättäneen Paavon tarina sai jatkoa:

– Isäni kertoi minulle moneen kertaan kuinka ihanalta tuntui las-

keutua junasta Helsingin rautatieasemalla, vaikka takana oli hävitty 

sota ja yllä vain arvomerkittömät melkein loppuun kuluneet sotilas-

kamppeet. Kerttu oli tietysti vastassa ja siinä sitten laiturilla halattiin 

ja pussattiin. Rautatieasemalta nuoripari ajoi raitiovaunulla Alppilaan, 

jossa majoituttiin pieneen yksiöön äidin veljen perheen keittiön pöy-

dän alle sijoitetulle patjalle ja ryhdyttiin minua väsäämään.

– Kerttu oli isääni pari vuotta vanhempi komea nainen. Valitetta-

vasti minä en ole perinyt hänen ulkonäöstään mitään. Hän oli myös 

käynyt enemmän koulua kuin isä. Kerttu oli melkein ylioppilas. 

Voisi sanoa, että hän oli kotoisin paremmista piireistä. Äitini isä oli 

merikapteeni ja sodan aikana meriupseeri. Hän hukkui panssari-
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laiva Ilmarisen mukana syyskuussa 1941. Paljon muuta varmaa en 

mutsin suvusta sitten tiedäkään. Joskus oikein ihmettelin, että millä 

lihaksilla Paavo oikein oli Kertun iskenyt? Se tietysti auttoi, että tie-

dustelumiehenä isä pääsi aika usein lomille ja Helsingissä oli vähän 

miehiä kun niin moni oli rintamalla. Mutta palataan nyt välirauhan 

jälkeiseen syksyyn 1944.

– Helsingissä oli tuolloin hirvittävä asuntopula, kun rauhan-

sopimuksessa luovutettavaksi määrättyjen alueiden karjalaiset oli 

asutettava ja lähellä pääkaupunkia oleva Porkkalan vuokra-aluekin 

piti tyhjentää asukkaistaan. Sen päälle kaupunkiin kasautui sodan 

jälkeen kaikenlaista irtainta porukkaa ja pommitukset olivat tuhon-

neet jonkin verran rakennuksia. Pian isä sai kuitenkin järjestettyä 

vähän paremman asunnon, mutta siinäkin oltiin alivuokralaisina 

toisen perheen kanssa samassa huoneistossa. Itse en tietenkään muista 

näistä ajoista vielä mitään, mutta muutamia valokuvia on tallella.

– Paavo oli tietysti käynyt kysymässä töitä entiseltä työpaikaltaan 

Helvarin radiotehtaalta Pitäjämäessä, mutta siellä ei silloin lisätyövoi-

maa enää tarvittu. Valmistauduttiin kai tuottamaan joitain sotakor-

vaustavaroita. Isä tekikin aluksi kaikenlaisia hanttihommia, lähinnä 

rakennustöissä, joissa sodan aiheuttamia tuhoja korjattiin. Tienestit 

olivat niukat, mutta silloin ihmiset olivat tottuneet tulemaan vähällä 

toimeen. Paskaduuneista ei kukaan ollut kuullutkaan. Työkeikkojen 

lomassa isälle jäi aikaa toteuttaa saamaansa käskyä hakeutua vasem-

mistolaisiin järjestöihin. Hän liittyi Suomi-Neuvostoliitto-seuraan ja 

haki myös kommunistisen puolueen jäsenyyttä. SKP:hen liittymiseen 

tarvittiin pari suosittelijaa, mutta sellaiset löytyivät entisistä Ässä-

rykmentin aseveljistä, jotka olivat jo ehtineet liittyä puolueen jäse-

niksi. Paavo ryhtyi myös SKP:n sanomalahden Työkansan Sanomien 

asiamieheksi, kertomansa mukaan tosin vaatimattomin tuloksin.
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– SKP:hen liittyessään Paavo joutui kirjoittamaan itsestään lyhyen 

niin sanotun poliittisen elämänkerran, jonka totuudellisuus joutui 

kontrollikomitean tarkastettavaksi. Siinä hän kertoi rehellisesti myös 

sodan ajan työstään radiotiedustelussa ja jopa saamastaan kehotukses-

ta liittyä maan alta nousseisiin vasemmistolaisiin järjestöihin. Samalla 

hän tietysti vakuutti olevansa nyt vilpittömin mielin punaisten lip-

pujen alla ja ihailevansa suuresti natsit kukistanutta generalissimus 

Stalinia, Isä Aurinkoista, joka oli tuolloin kovassa kurssissa viral-

lisen Suomen liturgiassa. Monet porvaritkin tuntuivat suorastaan 

kilpailevan gruusialaisen pankkirosvon ylistämisessä. Rehellisyys 

maan perii, oli Paavon elämänkertaa vilkaissut synkkäkatseinen 

ja isokokoinen toveri Aimo Aaltonen todennut. Hänestähän tuli 

hieman myöhemmin Punaisen Valpon apulaispäällikkö ja SKP:n 

puheenjohtaja. Isä väitti saaneensa luotettavalta taholta tietää, että 

Neuvostoliitossa vastavakoiluun perehtynyt Aaltonen piti työhuo-

neensa seinällä pahamaineisen Stalinin pyövelin Lavrenti Berijan 

kuvaa aina tämän teloittamiseen saakka, mikä tapahtui vasta Isä 

Aurinkoisen kuoleman jälkeen.

– Isä kertoi osallistuneensa eduskuntavaalien lähestyessä moniin 

mielenosoituksiin, joita järjestettiin erityisesti Hakaniemen torilla 

ja eduskuntatalon edessä. Voitontahtoista väkeä oli aina runsaasti 

liikkeellä punalippujen alla ja erityisen paljon silloin, kun puhujana 

tilaisuudessa oli Hertta Kuusinen. Paavo puhui aina Hertasta ihaillen 

ja kunnioittavasti. Radion pienoisparlamentti oli tietysti juhlahetki 

juuri Kuusisen säihkyvän esiintymisen vuoksi. Hertta pistää por-

vareille jauhot suuhun ja luun kurkkuun, oli Paavo-papalla tapana 

sanoa. Vain Urho Kekkosesta Hertta tuntui saavan kunnon vastusta 

poliittisessa väittelyssä.

– Yksi muistiin jääneistä sodan jälkeisistä tapahtumista isällä oli 



36

ollut runoilija Katri Valan hautajaiset. Seremoniamestarina toimi 

kirjailija Olavi Paavolainen, jonka isä väitti tavanneensa jo tämän 

ollessa TK-upseerina Mikkelissä jatkosodan aikana. Isä osallistui 

runoilijattaren hautajaisiin Marjatanmäellä, joka oli aivan vanhem-

pieni uuden kodin lähellä. Kun Katri Valan Kootut runot ilmestyi 

samana vuonna, niin Paavo hankki teoksen kirjahyllyynsä, jota eivät 

koskaan tulleet täyttämään Stalinin eivätkä edes Leninin kootut 

teokset, vaikka ne olivat melkein pakollista hyllyntäytettä jokaisen 

kunnon kommunistin olohuoneessa. Mutta juuri kun isä oli saanut 

SKP:n punakantisen jäsenkirjan, hänen luokseen ilmestyi kaksi 

pääesikunnan vastavakoilumiestä. He tekivät Paavolle tarjouksen. 

josta ei voinut kieltäytyä.

Tässä vaiheessa sektorinjohtaja päätti, että jätetään kertomus jän-

nään kohtaan ja jatketaan istuntoa seuraavana päivänä. Hänellä oli 

kiire työpaikalleen, jossa saisi kuulla tuoreimmat uutiset Moskovasta.

Äkkiä sektorinjohtaja kuitenkin muisti, että eversti oli sanonut 

tutkintavangin arvanneen oikein vallankaappausyrityksen lopputu-

loksen. Niinpä hän kysäisikin:

– Mistä osasitte päätellä Janajevin koplan epäonnistuvan, vaikka 

niin monet johtavat suomalaiset poliitikot olivat varmoja kaappaus-

draaman päättymisestä juntan voittoon?

Vanki jupisi vain tuntevansa toverit, mutta ei suostunut tarkem-

min selittelemään perustelujaan.
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6 .

Moskovan kaappauksen epäonnistuttua Neuvostoliiton mahtava 

KGB oli lamassa, vaikka se oli kolmen sekasortoisen päivän ajan ollut 

käytännössä suuren maan ainoa hallitsija. KGB:n miehet jahtasivat 

nyt toinen toisiaan. Poikkeustilakomitean johtoon kuulunut KGB:n 

ylin johtaja Vladimir Krjutskov oli vangittu lähimpine apureineen 

ja huhuttiin valtaan nousseen Boris Jeltsinin suunnittelevan koko 

organisaation pilkkomista pieniin osiin.

Sen sijaan sotilastiedustelu GRU ei ollut sekaantunut kaappaus-

hankkeeseen, ei ainakaan näkyvästi, ja sen toiminta jatkui Moskovan 

mullistuksista huolimatta suurin piirtein ennallaan. Niin myös Helsin-

gissä, jossa GRU:n residentuuran residenttinä toimi monessa liemessä 

keitetty kokenut kenttämies eversti B. Hän oli tullut Suomeen vain 

hieman yli vuosi sitten, mutta tämä oli jo hänen toinen komennuksensa 

tuhansien järvien kauniissa ja puhtaassa maassa. Siksi vaikeasti opitta-

vaksi väitetty suomen kielikin alkoi olla jo kohtuullisen hyvin hallussa.
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Sotilastiedustelun turvatusta asemasta huolimatta eversti B. oli 

huolissaan. Hän oli saanut tärkeitä tietoja, jotka piti mitä pikimmin 

tarkistaa, mutta voimavarat olivat vähissä. Suomalaisia agentteja 

hoitavista apulaissotilasmiehistä kaksi oli Moskovassa, eikä Helsin-

kiin jäänyt everstiluutnantti ehtinyt millään hoitaa kaikkia salaisia 

tapaamisia, jotka nyt olisivat tarpeen. 

Eversti päätti helpottaa tilannetta pistäytymällä itse kenttähom-

missa agentteja tenttaamassa, vaikka yleensä oli tapana pitää residen-

tuuran päällikkö ”puhtaana”. Ensimmäiseksi kohteekseen B. valitsi 

sanomalehtimiehen, johon oli pidetty yhteyksiä jo yli kahdenkym-

menen vuoden ajan. Journalistin koodinimi oli Orava.

Typerä nimi, eversti B. tuhahti itsekseen, mutta ei hän ryhtynyt 

nimeä vaihtamaan. Siitä olisi aiheutunut melkoisesti vaivaa ja se olisi 

saattanut aiheuttaa väärinkäsityksiä. Samalla perusteella olisi sitten 

saanut vaihtaa muutkin agenttien pölkkypäiset peitenimet.

Orava oli sinänsä vaaraton koodinimi, mutta kun panssarijouk-

kojen upseerin peitenimi oli Tankki, niin se alkoi osoittaa jo vaaral-

lista löperyyttä. Vain hieman enemmän kekseliäisyyttä osoitti erään 

poliisikomentajan koodinimi Postimerkki. Mies oli poliisifilatelistien 

puheenjohtaja.

Agenttien nimitykset olivat kuitenkin pieni ongelma. Eniten 

GRU:n everstiä kismitti suomalaisten muuttuminen yhtäkkiä täysin 

arvaamattomiksi. Hyvä esimerkki tällaisesta oli tsuhnien operaatio 

PAX, joka oli edellisenä vuonna yllättänyt täysin Neuvostoliiton 

tiedustelun. Kyse ei ollut niinkään asiasta, vaan operaation toteu-

tustavasta, joka osoitti kylmää harkintaa ja suoranaista häikäile-

mättömyyttä. PAX oli everstin arvion mukaan toteutettu suoraan 

presidentti Mauno Koiviston käsiohjauksessa.

Heti Suomeen tultuaan GRU:n uusi residentti oli kuullut eräillä 
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kutsuilla suomalaisten ulkoministeriön virkamiesten supisevan jos-

takin operaatio PAX:ista. Kun hän kyseli asiasta tarkemmin, hänel-

le selitettiin, että PAX oli joku pastillimerkki tai jotain sellaista. 

Asia selvisi vasta, kun presidentti Koivisto saneli valtioneuvoston 

pöytäkirjaan 21. syyskuuta 1990 merkinnän, jolla Suomi sanoutui 

yksipuolisesti irti Pariisin rauhansopimuksen maan puolustusvoimia 

koskevista rajoituksista ydinasekieltoa lukuun ottamatta. Samalla lau-

sumalla romutettiin käytännössä myös pyhänä pidetty yya-sopimus 

poistamalla maininta Saksasta hyökkääjänä, vaikka yya:ta ei sinänsä 

vielä lakkautettu. Ja kaikki tämä oli tapahtunut Neuvostoliittoa kuu-

lematta ja sen kanssa neuvottelematta. Se oli ennenkuulumatonta.

Kaiken lisäksi huippusalainen operaatio hoidettiin vielä kierolla 

ja täysin harhaan johtavalla PAX-peitenimellä. Suomalaiset kyllä 

osasivat keksiä koodinimensä.

Suomelta saattoi siis odottaa mitä tahansa. Toinen vastaava asia 

liittyi Suomen parhaillaan avoinna oleviin hävittäjäkauppoihin. 

Suomi oli korvaamassa vanhentuvia ruotsalaisia Draken ja neuvosto- 

liittolaisia Mig 21 BIS -hävittäjiä uusilla koneilla. Tarjouksia oli 

pyydetty monesta maasta. Neuvostoliitossa oltiin kaupan suhteen 

aluksi varsin levollisia, sillä uskottiin Suomen hankkivan vanhaan 

malliin osan koneista lännestä ja osan idästä, josta oli tarjolla Mig 29.

Mutta tammikuussa 1991 Suomen hallitus päättikin, että hävittäjiä 

hankitaan vain yhtä tyyppiä, koska näin saataisiin monien miljardi-

en markkojen säästöt. Moskova joutui suorastaan paniikkiin, sillä 

juuri nyt olisi tarvittu maan lentokoneteollisuudelle töitä, kun omat 

ilmavoimat eivät rahapulan vuoksi pystyneet tilaamaan ainuttakaan 

uutta konetta, eivätkä edes korjaamaan vanhoja.

Suomen ilmavoimien tilauksen pelättiin menevän amerikkalaisille,  

joilla oli tarjolla Mig 29:ä kehittyneemmät F-16 Falcon ja F-18 
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Hornet -hävittäjät. Jo parinkymmenenkin Migin myyminen olisi 

ollut Neuvostoliitolle tässä tilanteessa tärkeää, koska uusien Migien 

sarjatuotantoa olisi pystytty edes verkkaisesti jatkamaan. Asialle oli 

pantu normaalien kauppamiesten lisäksi kaikki mahdolliset diplo-

maatit sekä tiedustelun monet haarat.

Hieman sekavissa tunnelmissa GRU:n residentti lähti Tehtaan-

kadun suurlähetystöstä kävelylle. Lähimpiä puhelinkioskeja tiedus-

telueversti ei kelpuuttanut. Vasta Kauppatorin laidalta hän löysi 

mieleisensä. Residentti sujahti koppiin ja väänsi toimittaja-agentti 

Oravan työnumeron.

Lehtimies vastasi heti ja Venäjän sotilasasiamies esitteli itsensä 

oikealla nimellään ja tittelillään. Sen jälkeen hän kertoi toimittajan 

entuudestaan tunteman keskustelukumppanin viipyvän Moskovassa 

odotettua pitempään ja ehdotti tapaamista, koska ”on tapahtunut 

niin paljon ja asiat etenevät nyt nopeasti”.

– Missä ja milloin? toimittaja vastasi kysymyksellä.

Harva suomalainen journalisti olisi jättänyt tällaisen tiedonsaan-

timahdollisuuden väliin näin suuren mullistuksen ollessa käynnissä 

itäisessä naapurissa.
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7.

Toimittaja oli hieman hämmästynyt GRU:n residentin soitosta ja 

tapaamiskutsusta. Oli hän ennenkin everstin tasoisia neuvostoher-

roja tapaillut, mutta ei kertaakaan aikaisemmin residentuuran pääl-

likköä muutoin kuin ohimennen joillakin vastaanotoilla tai muissa 

juhlatilaisuuksissa.

Orava oli joitakin päiviä aiemmin osallistunut tunnetun diplo-

maatin Valeri Dmitrievin läksiäisiin Tehtaankadun suurlähetystön 

edustustiloissa. Juhlien ilmapiiri oli ollut poikkeuksellisen jännittynyt, 

koska Moskovassa oli parhaillaan vallankaappaus menossa.

Juhlakalu ja muut paikalla olleet venäläiset diplomaatit eivät juuri 

suostuneet kaappausta kommentoimaan, puhumattakaan siitä, että 

olisivat ottaneet kantaa sen onnistumiseen. Dmitriev oli ollut eniten 

huolissaan siitä, miten saa kuljetettua uuden Helsingistä hankkimansa 

Mersun rajan yli. Mutta Valeria hyvästelemässä oli paljon vanhoja 

tiukkapitoisia taistolaiskommunisteja, joilla ei ollut epäilystäkään 
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Moskovassa käynnissä olevan vallankaappauksen onnistumisesta. 

Yksikin pappa kierteli pitkin suurlähetystön salia ja todisteli kaikille:

– Kyllä siellä on nyt pantu niin suuret voimat liikkeelle, että 

mikään ei voi epäonnistua. On KGB ja marsalkat, joten kyllä kaikki 

tulee menemään hyvin.

Dmitriev ei kuulunut suurlähetystön varsinaiseen tiedusteluvä-

keen, mutta ei ollut lainkaan pahoillaan, kun suomalaiset arvailivat 

hänen sotilasarvoaan KGB:n riveissä. Dmitriev oli Neuvostoliiton 

kommunistisen puolueen edustaja, joka hoiteli suhteita suomalaisiin 

kommunisteihin. Diplomaatin töihin kuului myös rahojen toimit-

taminen vähemmistökommunistien Tiedonantaja-lehdelle.

Mutta nyt toimittajalla oli edessä tapaaminen pesunkestävän 

korkea-arvoisen neuvostovakoojan kanssa, joka läntisen kielenkäytön 

mukaan oli sotilastiedustelun Helsingin tiedusteluaseman päällikkö. 

Lehtimiehen mielessä pyöri kymmeniä kysymyksiä, jotka hän halusi 

GRU:n everstille esittää. Mutta yhtä kiinnostavaa oli sekin, mitä 

asiaa residentillä oli tässä tilanteessa suomalaiselle toimittajalle, kun 

Neuvostoliitto jo näytti syöksyvän tuhoaan kohti.

Tapaamispaikaksi venäläinen oli esittänyt ravintola Rivolia. Ajaksi 

oli sovittu kello 16, kuten aina ennenkin. Silloin kaupungin ravintolat 

olivat tyhjimmillään ja liikenne vilkkaimmillaan. Viimeksi maini-

tusta oli hyötyä mahdollisten varjostajien karistamisessa matkalla 

tapaamispaikalle.

Vaikka miehet olivat tavanneet toisensa vain käteltäessä, kun lehtimies 

oli saapunut Neuvostoliiton suurlähetystön vastaanotoille, GRU:n 

residentti suhtautui suomalaiseen heti kuin vanhaan ystävään, puhut-

teli etunimellä ja niin edelleen. Taitava kaveri, päätteli journalisti. 

Piti siis olla tarkkana puhumistensa kanssa.
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Residentti oli myös paljon itsevarmempi kuin hänen alaisensa. 

Hän ei jättänyt aterian tilaamista toiselle, kuten häntä alemmat 

upseerit yleensä tekivät. Eversti tutki itse tarkasti listaa ja ja lateli 

ehdotuksia ruokalajeista, joiden toimittaja totesi olevan selvästi listan 

tyyriimmästä päästä.

Pääruoaksi valikoitui kokolihaa, alkupaloiksi pieniä blinejä ja 

muikunmätiä. Sopivat ruokajuomatkin löytyivät venäläisupseerin 

esitysten perusteella. Punaviini oli ranskalaista, olut suomalaista ja 

vodka venäläistä.

Kun ensimmäiset piiskaryypyt oli huitaistu pohjaan, residentti 

yllätti jälleen suomalaisen. Hän ei ryhtynyt nyhtämään pöytäkump-

paniltaan tietoa Suomen mahdollisesta Natoon liittymisestä, kuten 

apulaissotilasasiamiehet olivat tehneet jo vuosikausia, vaan meni 

suoraan toimittajan mielessä olevaan asiaan:

– Sinä tietysti haluaisit tietää tämän hetken tilanteesta Moskovas-

sa, mutta valitettavasti minun on todettava, että emme tiedä juuri 

enempää kuin suomalainen media on kertonut. Yhteydet eivät vielä 

toimi kunnolla, koska epäonnistuneen vallankaappauksen jälkisel-

vittelyt ovat pahasti kesken. Gorbatšov on vasta tulossa Moskovaan, 

jossa Jeltsin on noussut sankariksi. Täällä Helsingissä voimme vain 

seurata tilanteen kehittymistä ja odottaa tarkempaa informaatiota 

Keskuksesta.

Toimittaja antoi mielessään GRU:n everstille pari irtopistettä 

lisää. Residentti oli ovelasti vetäissyt maton alta lehtimiehen päässä 

pyöriviltä kysymyksiltä. Hän päätti kuitenkin yrittää:

– Uskoitteko te henkilökohtaisesti kaappauksen alkaessa, että Val-

tiollinen poikkeustilakomitea tulee onnistumaan? Vai päinvastoin? 

– En uskonut hetkeäkään kaappauksen onnistumiseen, eikä usko-

nut suurlähetystömme muukaan korkein johto. KGB:n Karasev oli 
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suorastaan järkyttynyt kaappareiden amatöörimäisyydestä. Toisin 

kävi Tukholmassa, jossa Neuvostoliiton suurlähettiläs ilmoitti heti 

tukevansa KGB:n organisoimaa junttaa. Nyt hän on entinen suur-

lähettiläs.

Toimittaja nyökytteli ja pisteli pihviä naamaansa. Hän odotteli 

milloin residentti kävisi varsinaiseen asiaansa, mutta se tapahtui vasta 

kahvin ja konjakin ääressä. Sitä ennen ehdittiin käsitellä Helsingin 

taidenäyttelyt, teatterit ja konsertit. Mutta erityisen kiinnostunut 

venäläiseversti tuntui olevan elokuvateattereissa parhaillaan mene-

vistä amerikkalaisista länkkäreistä. John Wayne paljastui residentin 

suosikkinäyttelijäksi.
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8 .

Lehtimies pani merkille, että Venäjän sotilastiedustelun residentille 

ei kelvannut mikä tahansa ranskalainen konjakki. Jalon juoman 

valinnassa tiedustelueversti ei myöskään kaivannut pöytäkumppa-

ninsa apua. Hän tilasi myös kahvit, mutta ne saivat olla ”sellaiset 

tavalliset suomalaiset”.

– Olet kirjoittanut useita juttuja käynnissä olevasta Suomen hävit-

täjähankinnasta, aloitti tiedustelueversti varovasti. – Kerropa minulle 

mikä konetyyppi tulee valituksi uudeksi hävittäjäksenne? 

– Enhän minä voi sitä tietää. Päätös tehdään joskus ensi vuoden 

alkupuolella, mutta minä en ole päätöstä tekemässä. Yleisimmin 

arvioidaan amerikkalaisen Falcon F-16:n voittavan kisan, kuten 

mediasta näkyy. Se lienee toista USA:n tarjoamaa konetta eli Hornet 

F-18:sta halvempi. Tarkat hintatiedot ovat tietysti liikesalaisuuksia.

GRU-upseerin kasvoille välähti viekas ilme ja mies laukaisi:

– Olen jostain lukenut, että Suomi valitsee F-16:n jos haluaa 
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puolustaa aluettaan, mutta ostaa Horneteja, jos haluaa valloittaa 

Karjalan takaisin.

Residentti hymyili jo voitonriemuisesti, kun suomalainen kiirehti 

torjumaan. Toimittaja hymähti ja totesi:

– Kyllä minäkin olen tuon lukenut, mutta se on katkerien ruot-

salaisten lehtimiesten ilkeämielistä vinoilua. He ovat alkaneet vih-

doinkin käsittää, että heidän vielä pahasti keskeneräinen JAS 39 

Gripeninsä ei tule pärjäämään hävittäjien tarjouskilvassa. Ruotsin 

uudessa hävittäjässähän ei ole vielä edes asejärjestelmä kunnossa. 

Eikä Suomi tee mitään aseettomalla koneella.

– No, mikä meidän Mig 29:ssä on vikana? residentti tiukkasi.

– Se on yhä kilvassa mukana, toimittaja vastasi hieman tekopyhästi. 

– Suomalaiset asiantuntijat ovat kahdesti käyneet tutustumassa tar-

joamaanne hävittäjätyyppiin. Muun muassa ilmavoimien komentaja 

kenraali Heikki Nikunen on käynyt lentämässä uudella Migillänne.

– Ja kenraali Nikunen kehui Migiämme, venäläinen huomautti 

napakasti.

– Tietenkin, mutta samaan aikaan kun Nikunen oli ilmassa Mig 

29:llä, niin samanlainen kone tipahti alas taivaalta. Se ei ollut kovin 

hyvää mainosta.

GRU:n eversti meni harmista tummanpuhuvaksi, mutta toimittaja 

ei malttanut olla lyömättä pökköä pesään:

– Tiedättekö sitä, että esimerkiksi Hornet pystyy laukaisemaan 

samanaikaisesti kahdeksan ohjusta eri maaleihin, mutta Mig 29 vain 

yhden. Teidän koneenne ei ole vielä valmis länsimaisiin tyyppeihin 

verrattuna.

Residentti väänsi taas ystävällisen ilmeen kasvoilleen ja esitti:

– Eivätkö Suomi ja Neuvostoliitto voisi yhdessä kehitellä Mig 

29:n valmiiksi, juuri Suomelle sopivaksi. Onhan teillä paljon 
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korkeatasoista osaamista ja suomalaiset ovat ennenkin tehneet muu-

toksia meiltä ostettuihin koneisiin. Lisäksi Suomi haluaa nytkin 

koota itse uuden hävittäjänsä, eikä ostaa niitä valmiina, vaikka se 

tulisi halvemmaksi.

– Koneen kokoaminen on kokonaan eri juttu kuin sen suun-

nitteluun osallistuminen. Kun koneet kootaan Suomessa, niin ne 

pystytään myös kokonaan huoltamaan kotimaassa. Ja vanhoihin 

Mig 21 -koneisiimme on meillä vain siirretty valmiita länsimaisia 

järjestelmiä, toimittaja selitti ja jatkoi vielä nähtyään vastapelurin 

antautuvan ilmeen:

– Muutaman kymmenen koneen vuoksi ei laajaan kehitystyöhön 

kannata ryhtyä. Ei Suomella ole varaa sellaiseen. Sitä paitsi se saattaisi 

viedä vuosia, koska yhteistyöstä tällä alalla Neuvostoliiton kanssa 

ei ole mitään kokemuksia. Kaiken lisäksi teillä on aivan mahdoton 

salailukulttuuri ja hirmuinen tsaarien ajoilta peritty byrokratia. 

GRU:n residentti luovutti. Hän katsoi käsketyn tehtävän tulleen 

hoidetuksi ja aikoi kaivella lompakkoaan esiin. Laskua maksaessaan 

hän vielä kysäisi:

– Aikooko Suomi käyttää Moskovan tilapäistä heikkoutta hyväksi 

ja vaatia Karjalaa takaisin? Lehdissä on ollut paljon kirjoituksia asiasta.

Toimittaja oli arvannut, että Karjalan kysymys tulisi esille. Siitä 

hän oli puhunut aikaisemminkin GRU:n residentin alaisten kans-

sa. Eräs everstiluutnantti oli sanonut suoraan olevansa sitä mieltä, 

että Neuvostoliiton pitäisi palauttaa Karjala Suomelle. Toimittaja ei 

tietenkään voinut olla varma kuinka tosissaan venäläinen oli ollut, 

vai oliko hän vain yrittänyt testata pöytäkumppaninsa reagointia 

yllättävään näkemykseensä.

– Karjalaa takaisin vaatineet ovat olleet vain yksityishenkilöitä, 

sanoi lehtimies varovaisesti, mutta jatkoi sitten: – Suomessa on 
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kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden syntymäkoti on rajan takana. 

Kyllä minä heitä ymmärrän.

– Karjalaa on halunnut takaisin esimerkiksi kenraali Rauno Meriö, 

ilmavoimien komentaja.

– Entinen komentaja, toimittaja korjasi, mutta päättikin sitten 

äkkiä siirtyä hyökkäykseen:

– Oletko käynyt Karjalassa? Oletko nähnyt Viipurin kaupungin? 

Kaikki on surkeassa kunnossa, ihmiset köyhiä ja rikolliset röyhkeitä. 

Pikkutyttöjä kaupitellaan torilla. Neuvostoliitto ei ikinä tule saamaan 

Karjalan asioita kuntoon. Sen voisi tehdä vain Suomi. Nyt maailman 

jyrkin elintasokuilu kulkee Suomen itärajaa pitkin. Tällainen tilanne 

voi aiheuttaa vakavia ongelmia.

GRU:n eversti meni miettiväisen näköiseksi, eikä sanonut mitään. 

Hän oli muutaman kerran ajanut Moskovassa käydessään Karjalan 

kautta ja Viipurin läpi. Hän tajusi mitä toimittaja tarkoitti. Karjalan 

tila hävetti tiedustelupäällikköä.

Parin minuutin hiljaisuuden jälkeen venäläinen väänsi taas hymyn 

kasvoilleen ja selitti ystävällisesti:

Seuraavan kerran sinuun ottaa yhteyttä sama tuttu nuori majurim-

me. Hänen pitäisi palata Moskovasta pikapuolin, kun olot hieman 

rauhoittuvat. Kiitän mielenkiintoisesta keskustelusta, josta uskon 

olleen hyötyä meille molemmille.

Journalisti kiitteli myös keskustelusta sekä ateriasta ja huokasi hel-

potuksesta, sillä majuri olisi paljon everstiä helpompi tapaus. Eikä hän 

koskaan ollut päättänyt palaveria yhteen ainoaan konjakkikierokseen.

Mutta juuri kun lehtimies oli jo nousemassa pöydästä, tarttui 

eversti B. häntä hihasta ja vetäisi takaisin tuoliin. Venäläinen tuijotti 

hetken suomalaista suoraan silmiin ja sanoi jotenkin epäröivästi:

– Suomi on pieni maa ja toimittajat voivat olla helposti yhteydessä 
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korkeassa asemassa oleviin ihmisiin. Sinäkin tunnet melkein kaikki 

ja voit soittaa kenelle tahansa.

Suomalainen nyökkäsi ja tiedustelueversti jatkoi:

– Sinä tiedät KGB:n residentin Felix Karasevin. Hän on sivistynyt 

ja hyvä mies, mutta kaikki ei ole enää Felixin käsissä. Ymmärrätkö 

mitä minä haluan sanoa?

– Kyllä.

Neuvostoliiton sotilastiedustelun eversti irrotti otteensa ruoka-

vieraansa takin hihasta ja päästi suomalaisen solahtamaan Helsingin 

yöhön. Hän oli vastannut ”kyllä” residentin viimeiseen kysymyk-

seen, mutta oliko hän sittenkään ymmärtänyt mitä venäläinen oli 

tarkoittanut?

Pitää taas kilauttaa kaverille, toimittaja päätti.
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9 .

Sektorinjohtaja yritti muutaman kerran päästä eroon Katajanokan 

tutkintavangin tarinan kuuntelemisesta, mutta tutkintaosaston pääl-

likkö ei ottanut pyyntöjä kuuleviin korviinsa.

– Miksi minut komennetaan setvimään kymmeniä vuosia vanhoja 

ihmiskohtaloita? sektorinjohtaja ruikutti. – Maailma ympärillä kuo-

huu, Neuvostoliitto natisee liitoksistaan, Baltian maat ulvovat itse-

näisyyttään, Suomikin saattaa joutua vaaralliseen pyörteeseen, mutta 

minua istutetaan pitkät päivät kivimuurien sisällä nauhoittamassa 

vanhan miehen turinaa isänsä nuoruudesta. Se on pelkää historiaa, 

eikä liity mitenkään nykyaikaan eikä toimenkuvaani vastavakoilun 

itäisen sektorin johtajana. Oppineen aika menee hukkaan.

– Siinä sinä erehdyt rankasti, eversti tomeroitui. – Oppineisuuteesi en 

ota nyt kantaa, mutta sen voin ilmoittaa, että kokemus sinulta puuttuu 

täysin. Olet vielä varsinainen undulaatti ja amatööri näissä hommissa!

– Miten sotien jälkeiset ja 1950-luvun jutut voivat enää olla rele-
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vantteja vuoden 1991 lopulla? Jos herra eversti kertoisi sen minulle!

– Vaan herra eversti ei kerro. Vastavakoilu vaatii myös kärsiväl-

lisyyttä, joskus äärimmäisen pitkää pinnaa. Vanhojen asioiden ja 

nykypäivän mullistusten yhteys selviää kyllä sinulle aikanaan, ja 

silloin on kysymys elämästä ja kuolemasta ja samalla isänmaamme 

kohtalosta. Ja nyt: mars, mars Katajanokalle!

Sektorinjohtajan ei auttanut muu kuin totella esimiehensä käskyä. 

Sekavin tuntein hän lähti kävelemään pääesikunnasta lääninvankilaa 

kohti. Kauppatorin kylmä viima tuntui oikeastaan mukavalta ja se 

auttoi ajatuksiin keskittymistä. Sektorinjohtaja yritti löytää jotain 

tolkkua everstin äskeisistä sanoista, mutta ei kerta kaikkiaan keksi-

nyt miten vangin isän nuoruuden vaiheet voisivat olla tekemisissä 

nykyhetken dramaattisten kuvioiden kanssa, ja vieläpä ihmishenkiä 

vaarantavalla tavalla.

Sitten hän äkkiä muisti senkin, että eversti oli ehdottomasti kieltä-

nyt häntä tekemästä vangille mitään muita kysymyksiä kuin ne, jotka 

oli itse muistilapulle kirjoittanut. Piti vain istua ja kuunnella, antaa 

vanhan miehen puhua ja tallentaa tarina japanilaiselle nauhurille. 

Siinä kyllä kului oppineen miehen aika hukkaan, väitti päällikkö 

mitä tahansa. 

Sektorinjohtajalle tuli jopa mieleen, että eversti halusi pitää hänet 

jostakin syystä pois tutkintaosastolta. Syytä siihen hän ei kuitenkaan 

keksinyt, vaikka pohti miten. Vielä hieman kokemattoman vastava-

koojan päätä oli alkanut särkeä hänen saapuessaan vankilan portille.

Vankikopissa sektorinjohtajan yllätti juuri keitetyn kahvin tuoksu. 

Luottovanki oli kiehauttanut sumpit vierastaan varten. Palaveri alkoi-

kin jouhevammin kuuma paperimuki hyppysissä. Sektorinjohtaja 

johdatteli alkuun:
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– Viime kerralla jäätiin siihen, että isäsi luokse ilmestyi pari pää-

esikunnan tiedustelumiestä ja he tekivät ehdotuksen, josta ei voinut 

kieltäytyä.

– Niin juuri. En oikein tiedä miltä osastolta he olivat. Armeijan 

valvontaosastohan oli lakkautettu Neuvostoliiton vaatimuksesta ja 

sen tehtävät siirretty Valtiolliselle poliisille, joka oli liukunut kom-

munistien johtoon. Miehet jututtivat isää ja saivat kuulla, että hän 

oli hakeutunut vasemmiston piiriin, kuten armeijasta kotiutettaessa 

oli käsketty. Pienen jutustelun jälkeen miehet pyysivät isää käymään 

seuraavana päivänä eräässä yksityisasunnossa, ja antoivat osoitteen. 

Hän sitten meni ja tapasi pienessä lähes kalustamattomassa yksiössä 

eversti Uljas Antero Käkösen, joka oli sodan aikana johtanut Tied. 

ykköstä, siis Neuvostoliittoon suuntautuvaa tiedustelua. Nyt isästäni 

oli vaikuttanut siltä, että myös vastavakoilu oli Käkösen näpeissä, 

olivathan melkein kaikki muut korkeat tiedustelu-upseerit häipyneet 

ulkomaille. Käkösellä oli ollut jonkinlainen henkilökansio edessään. 

Hän oli lehteillyt sitä hetkisen ja aloittanut rohkaisevasti hymyillen: 

”Kiitos teille, että olette isänmaallisena miehenä noudattanut keho-

tusta hakeutua vasemmiston uusiin järjestöihin. Jatkakaa siellä ja 

pyrkikää aluksi vaikkapa puolueosaston puheenjohtajaksi ja SKP:n 

Helsingin piirikomitean jäseneksi. Älkää väheksykö vähäisempiä-

kään tehtäviä, ja jos teille tarjotaan mahdollisuutta päästä jollekin 

puolueen järjestämällä kurssille tai opintopäiville, niin ilmoittautu-

kaa heti mukaan. Olkaa kiinnostunut myös SKP:n lehdistä ja sen 

julkaisemasta kirjallisuudesta.”

– Isäni mukaan vakoilueverstin viimeinen kehotus oli tarpeeton, 

sillä hän oli jo kovasti kiinnostunut siitä mitä SKP:n lehdissä kirjoitet-

tiin. Hän tilasi myös SKDL:n pää-äänenkannattajaa Vapaata Sanaa ja 

alkoi olla samaa mieltä politiikasta näiden lehtien kirjoittelun kanssa. 
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Aatteiden omaksumisesta isä ei tietenkään Käköselle kertonut, vaikka 

jo ensimmäisissä sodan jälkeisissä vaaleissa hän oli antanut äänensä 

kansandemokraateille. Sitten Käkönen oli jatkanut: ”Otamme aina 

välillä yhteyttä sinuun ja kyselemme kuulumisia. Jos haluat meihin 

yhteyttä, niin lähetä Helsingin Kauppatoria esittävä postikortti tähän 

samaan osoitteeseen, jossa nyt olemme. Jos tiedonhankintasi aihe-

uttaa ylimääräisiä kuluja, niin voimme järjestää hieman rahaakin.”

– Isäni kertoman mukaan hän ei ollut sanonut montakaan sanaa 

korkean vakoilujohtajan tapaamisessa. Käkönen oli hoitanut puhu-

misen mukavan leppoisalla tavalla: ”Ja sitten meillä on teille vielä 

tärkeämpi tehtävä. Uskallamme ehdottaa sitä, kun teidät on todettu 

poikkeuksellisen aikaansaavaksi mieheksi, oikein tekijämieheksi, 

kuten kommunisteilla on tapana sanoa.”

– Everstin hymy oli muuttunut vinoksi virnistykseksi ja isäni 

ymmärsi, että vasta nyt oli tulossa se varsinainen tarjous, josta ei 

voinut kieltäytyä.


