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Pohjois-Eurooppa 1699.
Lähde: Stephan Lehnstaedt, Der Grosse Nosrdische
Krieg 1700-1721 (Reclam, 2021)



Suuri Pohjan sota:
Kaarle XII:n sotaretket 
1700-1707



Uudenkaupungin rauha 1721:
- Ruotsin menetykset
- Venäjän keisarikunnan synty.
Lähde: Stephan Lehnstaedt, Der Grosse Nosrdische
Krieg 1700-1721 (Reclam, 2021)



Eurooppa 1721



Ruotsi 
1808



Uudenkaupungin 
rauha 1721
Turun rauha 1743
Vanha Suomi 1812



Suomen 
suuriruhtinaskunta 
v. 1812 jälkeen



Eurooppa 1815. Wikipedia



Eurooppa 1914-1918.
Lähde: TaschenAtlas, Klett, 2010.



Venäjä 1918-1922 ja taistelu 
Pietarista.
Lähde: TaschenAtlas, Klett, 2010.



Eurooppa kesällä 
1939



DW 23.8.2019



Eurooppa 
1939/1940



Neuvostoliiton hyökkäyssuunnat 
talvisodassa



Suomi keväällä 1940

• Rauhansopimus 13.3.1940 oli ankara, ja tehtiin 
Mannerheimin sanoin ”viime hetkellä”.

• Rintamamiesten uhraukset ja yhteiskunnan 
kestävyys pelastivat Suomen.

• Läntisten suurvaltojen avuntarjoukset olivat 
heikolla pohjalla ja tähtäsivät omiin päämääriin.

• Suomalaisia kuoli sodan johdosta 27 000 .

• Sotainvalideja jäi noin 20 000. 

• Evakkoja yli 400 000.

• Kansan mieliin jäi kuitenkin selviytymisen 
kokemus.



Saksan suunnitelma 
Barbarossa keväällä 
1941: Suomen alue 
tuli tärkeäksi. 



Sotatoimet 1941

Lähde: Risto Rytin 

päiväkirjat 1940-

1944 (toim. Ohto 

Manninen ja Kauko 

Rumpunen, Edita 

2006)



Itärintama 1941-1942



The ”Big Three” in Teheran 1943



Jalta helmikuussa 1945



Docendo 2020



Mannerheim Paasikivelle 22.1.1945
Mannerheim kertoi Paasikivelle laatineensa 
sopimusluonnoksen käyttäen mallina Tshekkoslovakian ja 
Neuvostoliiton välistä sopimusta sisältäen:

1. Ystävyyden vakuutuksen

2. Ei liitytä koalitioihin toista vastaan.

3. Ei sekaannuta toisen sisäisiin asioihin.

4. Jos Suomi tai Neuvostoliitto joutuu hyökkäyksen alaiseksi, 
niin Suomen mannerta puolustetaan yhteisvoimin.

Lähde: J.K. Paasikiven päiväkirja 22.1.1945



Docendo 2015





Keski- ja Itä-Euroopan 
rajojen muutokset  1947
Lähde: John Lewis Gaddis, 
The Cold War (2005)



Ruotsin 
ylipäällikön 
raportti 1947









Containment Strategy during the Cold War. Source: Zbigniew Brzezinski (1986) 



Porkkalan palautus 1955/56
Kesällä 1955 Neuvostoliitto antoi presidentti Paasikivelle ja 
pääministeri Kekkoselle salaisen vihjeen, että se olisi valmis 
palauttamaan Porkkalan, jos yya-sopimusta jatkettaisiin. Paasikivi oli 
pohtinut jo parin vuoden ajan, pitäisikö yya-sopimusta jatkaa ja mitä 
voitaisiin pyytää siitä korvaukseksi

Kun Paasikivi kutsuttiin Moskovaan keskustelemaan Porkkalan 
palautuksesta ja yya-sopimuksen jatkosta, hän neuvotteli Kekkosen 
kanssa, mitä Moskovassa voitaisiin ehdottaa ja mitä tarjota 
vastalahjaksi.

Suomen aseman parantumisesta ja idänsuhteiden vakiintumisesta 
kertoo Paasikiven keskustelusta 5.9.1955 kirjoittama muistiinpano, 
jonka lopussa oli päätös: "Ellei saada ainakin Porkkala, niin 
ystävyyssopimuksen uudistamisesta ei nyt vielä keskustella, vaan siitä 
voidaan neuvotella myöhemmin...” 

Paasikivi lähti Kekkosen kanssa Moskovaan, ja siellä Porkkala luvattiin 
palauttaa - ja yya-sopimusta jatkettiin. 
Lähde: KA, J.K. Paasikiven arkisto V:28.





Berliinin kriisi kesällä 1961

• Neuvostoliiton johtaja Nikita Hrushtshev tapasi presidentti J.F. 
Kennedyn 4. kesäkuuta ja esitti vaatimuksen Berliinin 
tunnustamisesta DDR:n pääkaupungiksi.

• Yhdysvallat vastasi ilmoituksella asevoimien vahvuuden 
kasvattamisesta 200 000 sotilaalla ja 700 ydinaseistetun 
pommikoneen asettamisesta taisteluvalmiuteen.

• Neuvostoliiton voimannäytön kovimpiin toimiin kuului 
ydinasekokeiden aloittaminen uudelleen loppukesästä alkaen. 
Yhdysvallat puolestaan jatkoi maanalaisia kokeita.

• Neuvostoliiton ydinasekoesarja päättyi historian suurimman, 
voimakkuudeltaan lähes 60 megatonnin pommin räjäyttämiseen 
Novaja Zemljalla 30.10.1961.



1961



Ulkoministeri Dean Rusk 1962
(UM:n muistio keskustelusta 7.10.1962)

• Ulkoasiainministeri Veli Merikoski selosti Washingtonissa Suomen 
kantaa rauhansopimuksen ohjustulkinnan suhteen ja totesi, että on 
luovuttu ilmatorjuntaohjusten hankinnasta ja Neuvostoliitosta 
ostetaan vain hävittäjiä.

• Ulkoasiainministeri Rusk vastasi, ettei hän ole ymmärtänyt, miksi 
Suomi on hankkimassa ilmatorjuntaohjuksia, koska ne ovat kalliita ja 
vaativat toimiakseen laajan tutka- ja viestiverkoston sekä lisäävät 
vaaraa joutua iskujen kohteeksi.

• Rusk: ”Kuta vähemmän jollakin alueella on sellaisia kohteita, joita 
kannattaa ampua, sitä paremmat mahdollisuudet tällä alueella on 
säilyä koskemattomana.”



2008

Kuuban ohjuskriisi 
lokakuussa 1962



Pohjois-Euroopan 
geostrategiaa 1950/1960
K. Killinen: Kansainvälinen 
politiikka I (1958)



Fenix 2016





Washington 

1970



Sotilasliitot ja 
asevoimien 
vahvuudet 1973



CSCE Final Conference in Helsinki 1975





Euro-ohjuskiista 1980-luvun alussa



Pohjois-Euroopan 
geostrategisia tekijöitä 
1980-luvulla.
Lähde: Pekka Visuri, Totaalisesta 
sodasta kriisinhallintaan (Otava 1989).



Neuvostoliiton 

uhkakuva 

1980-luvulla



2022



Bush Gorba P15623-25A - Mihail Gorbatšov – Wikipedia

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mihail_Gorbat%C5%A1ov#/media/Tiedosto:Bush_Gorba_P15623-25A.jpg


Kylmän 

sodan päätös 

ja 

geopoliittiset 

näkymät 

1991 



Itämeren alueen asevoimaa v. 1991 (Piirros USA:sta)



Source: Daniel Yergin – Thane Gustafson, Russia 2010 (Cera Report 1995)



Liittokansleri Helmut Kohl keskustelussa 
presidentti Koiviston kanssa 5.3.1992

• ”Kohl kertoi tapaamisestaan 4.3.1992 Gorbatshovin kanssa. Sanoi: ’Tämä on kuin 
unta. Saimme Saksan yhdistymisen aikaan ilman sotaa.’ Gorbatshov oli pitänyt 
välttämättömänä, että IVY säilyy eikä katsonut Ukrainan eroamisen voivan 
toteutua. Jos Ukraina eroaa IVY:stä, niin Krimin niemimaa eroaa Ukrainasta ja 
myös Donin teollisuusalue, jonka asukkaista valtaosa on venäläisiä.”

• ”Hän sanoi yleistilanteen parantuneen ratkaisevasti, kun sodanvaara on 
poistunut. Olemme käyttäneet miljardeja aseistautumiseen menneinä vuosina. 
Nyt luovumme näistä investoinneista.”

• ”Kohl totesi IVY:n rakenteen olevan vielä epäselvä. Erilaisia kehitysprosesseja on 
menossa eri IVY-maissa. Kravtshuk oli sanonut Kohlille neljä viikkoa sitten, että 
Krim ei irtaannu Ukrainasta. Nyt Korkein Neuvosto oli ilmoittanut, että Krim 
irtautuu.  Myös Ukrainan tärkein teollisuusalue irtautuu, koska siellä asuu 
venäläinen enemmistö. 

• Lähde: KA,Mauno Koiviston arkisto, kotelo 49.





2022





Brzezinski 
1997



Supistukset 2000-
luvun alussa



Venäjän Itämeren-laivasto

• Itämeren-laivastolla oli vuonna 1991 noin 40 sukellusvenettä, 5 
risteilijää, 5 hävittäjää, 29 fregattia ja noin 300 pientä alusta. 

• Vuonna 1995 oli 9 sukellusvenettä, 3 risteilijää, 2 hävittäjää, 18 
fregattia ja noin 150 pientä alusta. Laivasto rappeutui nopeasti.

• Vuonna 2001 aluskalustoon kuului 2 sukellusvenettä muutama 
pinta-alus.

• Vuonna 2011 aluksia oli: 2 sukellusvenettä, 2 hävittäjää ja 3 
fregattia.

• Vuonna 2013: 3 sukellusvenettä, 7 hävittäjää tai fregattia.

• Vuonna 2016: 2 sukellusvenettä, 8 hävittäjää (vast.)

Lähteinä IISS:n vuosikirjat The Military Balance



Gulf War 1991



The Global War on Terror 2001-



January 2004



Stratfor 2014



Ukrainan poliittinen jakautuminen alueittain tammikuussa 2014



HS 21.1.2014





Helsingin Sanomat 

28.2.2014





Helsingin Sanomat 

5.3.2014



Two broader perspectives from which 
to view the crisis in Ukraine

• One is that of the West, which sees the origins of the conflict in 
Russia's annexation of Crimea and support for a separatist insurgency 
in eastern Ukraine — illegal and illegitimate responses to what was 
considered a democratic revolution in Kiev in February 2014. 

• The West regards Russia's actions as a violation of Ukraine's territorial 
sovereignty and believes that the appropriate response are sanctions 
against Russia and the backing of a pro-Western government in Kiev.

• The other view is that of Russia, which sees the February 2014 
uprising as an illegal coup d'etat orchestrated by the West. The 
annexation of Crimea and the eastern Ukrainian insurgency are 
viewed as legitimate reactions that had substantial support from the 
local population and were an appropriate response to a conflict the 
West started as a means of containing and weakening Russia.

• Russia's view of the West's intentions existed long before the uprising 
in Kiev. Since the collapse of the Soviet Union, Russia has witnessed 
what it perceived as deliberate efforts at containment by the West. 
One was the expansion of NATO into the former Soviet bloc in the late 
1990s and early 2000s. Source: Stratfor, Febr 2, 2015

https://www.stratfor.com/analysis/ukraine-steps-beyond-its-constitution?utm_source=paidlist-a&utm_medium=email&utm_campaign=02/02/2015&utm_content=An+Escalation+in+Ukraine+Would+Add+to+Putin&#039;s+Concerns
https://www.stratfor.com/analysis/new-sanctions-against-russia-have-added-bite?utm_source=paidlist-a&utm_medium=email&utm_campaign=02/02/2015&utm_content=An+Escalation+in+Ukraine+Would+Add+to+Putin&#039;s+Concerns


14.9.2017



RAND 2016



Itämeren alueen geopoliittinen 
asetelma 2020

• Itämeren alue ei ole toisen maailmansodan jälkeen ollut 
konfliktien syynä tai aiheuttajana.

• Itämeri on sivusta-aluetta ajankohtaisessa 
suurvaltakonfliktissa, jonka syyt ja painopisteet ovat 
muualla. 

• Ratkaisevat valinnat: yhteistyö vai konflikti?

• Strateginen asetelma ja poliittinen vakaus ovat  
vakiintuneet kylmän sodan jälkeen.

• Olisi hyödyllistä jatkaa yhteistyötä ja välttää vakautta 
horjuttavia toimia, ”horisontaalista eskalaatiota”.



Voimasuhteet Naton ja Venäjän välillä vuoden 2022 alussa



Kiinan 
vaikutuksen 
kasvu
Lähde: GPF 
27.8.2021



18.8.2021



HS 30.3.2022



Skenaario 
1990-luvulta 
Kaliningradin 
yhteyksien 
uhkan 
torjumiseksi.
Lähde: Österreichische
Militärische Zeitschrift
1/1996





Putin Will Meet with Modi, Xi this Week in Effort to Boost Russia’s Ties with India & China | The Libertarian Institute

https://libertarianinstitute.org/news/putin-will-meet-with-modi-xi-this-week-in-an-effort-to-boost-russias-ties-with-india-china/


Suomi 2022: jälleen rajamaana

• Eurooppa ja maailma jakautuneena blokkeihin

• Euroopan unioni Ukrainan sodan osapuolena mutta ei sodankävijänä

• Naton laajennus Venäjän rajoille (Yhdysvaltojen johdolla)

• Suomi Naton ja EU:n jäsenenä Venäjän rajamaa

• Suomen yhteydet itään katkaistu: ”elämää muurin varjossa”

• Läntinen maailma ja Itäinen maailma vastakkain

• Eteläinen maailma ei halua osallistua lännen ja idän kiistoihin


