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Sankarikaupunki Orelin puolustajien tankki 1988 ja (yläkuvassa) kuukulkija Lunahood 2 Moskovan Kansanta-
louden saavutusten näyttelyssä 1979. 

26. joulukuuta 2016 
 

25 VUOTTA NEUVOSTOLIITON HAJOAMISESTA - 
50 VUOTTA EKASTA NEUVOSTOMATKASTA 

 

Neuvostoliiton viimeinen presidentti Mihail Gorbatšov erosi 25.12.1991 ja seuraavana päivä-
nä neljännesvuosisata sitten neuvostotasavaltojen johtajat purkivat virallisesti Neuvostoliiton. 
Osavaltioiden lisäksi monet muutkin etniset alueet olivat jo julistautuneet itsenäisiksi. Purku-
päätöksen tehneet johtajat päättivät kuitenkin, että itsenäisyyden saavat vain 15 neuvostota-
savaltaa. Ilman omaa valtiota jäivät itsenäisiksi julistautuneet Abhasia, Etelä-Ossetia, 
Adžaria, Vuoristo-Karabah, Tšetšenia, Krim, Transnistria ja Gagauzia. Päätöksen seurauk-
sena syttyi itsenäistymissota kaikilla näillä alueilla ja ratkaisu on toistaiseksi saatu aikaan 
vasta Adžariassa, Tšetšeniassa ja Gagauziassa. 
 

Kuluvana vuonna tuli myös kuluneeksi puolivuosisata ensimmäisestä matkastani Neuvosto-
liittoon. Maan viimeisen neljännesvuosisadan aikana ehdin käydä siellä lähes parikymmentä 
kertaa. 
 
Ensimmäinen Neuvostoliiton matkani tapahtui siis vuonna 1966. Seuramatkan kohteena oli 
silloin Leningrad ja tutustuminen sen moniin taideaarteisiin. Muistiinpanoja tältä matkalta ei 
ole eikä paljon kuviakaan. 
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Leningrad 1966. Nevajoen vastarantaa ja Dekabristien aukiolla ratsastava Pietari Suuri. Ensimmäisen Neuvos-
toliiton matkani hotellin Oktjabrskajan asiakaskortti on lukuisista muutoistani huolimatta säilynyt jo puolivuosisa-
taa. 
 
Opiskeluaikaan 1970-luvulla aine- ja muilla opiskelijajärjestöillä oli laajaa yhteistyötä neuvos-
toliittolaisten tahojen kanssa ja vierailuja tehtiin molempiin suuntiin. Turusta käytiin yleensä 
Leningradissa, joka oli sen ystävyyskaupunki. Järjestelyissä oli usein mukana myös Turun 
kaupunki. 1970-luvun ensimmäinen neuvostomatkani suuntautui kuitenkin Moskovaan. Myö-
hemmin olin mukana opetusalan matkalla Neuvosto-Karjalaan. Ensimmäinen Baltian matka-
ni oli risteily Helsingistä Riikaan. Laiva oli kuitenkin sen verran myöhässä, etten Riikaa päi-
vänvalossa nähnyt. Mustavalko- ja värinegatiivifilmeille kuvattu materiaali ei ole yhtä hyvin 
arkistoitu kuin diamateriaali, jonka käyttöön siirryin 1977. Vuosikymmenen loppupuolella 
osallistuin nuorison rauhanseminaariin Leningradissa 1978 ja Suomen ja Neuvostoliiton ys-
tävyysfestivaaliin Moskovassa ja Leningradissa 1979. 
 

  
Moskova 1973. Kaupungin panoraamaa Leninvuorilta. Majapaikkamme oli maailman suurin hotelli Rossija. 
Vuonna 2007 tämä kaunistus/kauhistus purettiin. 
 

  
Leningrad 1974 & 1975. Keväällä 1974 vedin ainejärjestön Leningradin matkan. Vuotta myöhemmin matkan 
järjesti Turun kaupunki. Ystävyyskaupunkitapaamiseen kuului myös käynti vain muutamaa päivää aiemmin 
paljastetulla Leningradin puolustajien muistomerkillä. 
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Riika 1975. Ensimmäiseltä Baltian matkaltani ei sattuneesta syystä ole montaa kuvaa. Petroskoi 1976. Opetus-
alan matkalle osallistuivat myös vanhempani, jotka olivat tavanneet ensi kertaa sodan aikana suomalaisten 
miehittämässä Petroskoissa. Ohjelmassa oli myös tutustuminen O.W. Kuusiselle nimettyyn Petroskoin valtion-
yliopistoon. Tämän matkan kuvien negatiivit ovat joutuneet väärään paikkaan, joten kuvat on skannattu jo par-
haan väriloistonsa menettäneistä printeistä. Mustavalkoiseksi muutettuna kuva on vähän parempi kuin haalis-
tunein värein, joihin ei Photoshopkaan pystynyt. 
 

 
Iskulauseet ja banderollit olivat Neuvostoliitolle tyypillisiä. 

  
Ystävyyskaupunkitapahtuma ja nuorison rauhanseminaari Leningradissa 1978. Turun kaupungin johto (Löytty-
niemi-Leino-Järvinen) laski seppeleen Piskarjovkan hautausmaalla. Ohjelmassa oli myös Turku-aiheisen näyt-
telyn avajaiset Leningradin Etnografian museossa. 
 

  
Suomen ja Neuvostoliiton nuorison II ystävyysfestivaali Moskovassa ja Leningradissa 1979. Leninin mauso-
leumi oli Moskovan suosituimpia käyntikohteita. Joskus jonot ulottuivat kortteleiden päähän. Festivaalin päättä-
jäisjuhla Leningradissa. 
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1980-luvulta alkaen olen yleensä matkustanut yhdessä nykyisen (matka)kumppanini kanssa. 
Ensimmäinen yhteinen matkamme Neuvostoliittoon suuntautui 1981 Tallinnan ja Pärnun 
kautta Riikaan. Ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen matkamme oli Uzbekistanin kiertomat-
ka helmikuussa 1985, jolloin kävimme myös Tadžikistanin puolella. Saman vuoden joulu-
kuussa kiertelimme kaikissa kolmessa Kaukasian neuvostotasavallassa (Azerbaidžan-
Armenia-Gruusia). Edelliseen matkaan liittyi käynti Moskovassa, jälkimmäiseen Leningradis-
sa. 
 

  
M/s Georg Ots kuljetti lähinnä suomalaisia Suomenlahden yli koko 1980-luvun. Tallinnan ja Riian vanhaa kau-
punkia sekä Jurmalan puuvillaidylliä helmikuussa 1881. 

  
 
Uzbekistan helmikuussa 1985 

  
Uzbekistanin sadunhohtoiset silkkitiekaupungit Samarkand ja Buhara.  
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Matka ulottui myös Tadžikistanin Pendzikentiin ja sisälsi päivän Moskovassa, jolloin ehti käydä niin Kremlissä 
kuin Kansantalouden saavutusten näyttelyssäkin. 
 
Kaukasian neuvostotasavallat joulukuussa 1985 

   
Matkareitti kulki mm. kaikkien Kaukasian neuvostotasavaltojen pääkaupunkien kautta. Tässä Bakun, Jerevanin 
ja Tbilisin Leninin aukiot. Menomatkalla pysähdyttiin Leningradissa, tässä Vasilinsaarella. 

  
 
Lähinnä Armenian osuudesta tämän kotisivun KUVAT -kansion alikansiossa SNmatkakuvaraportteja: 
http://sakuva.kuvat.fi/kuvat/SNmatkakuvaraportteja.pdf/ARMENIA+SILLOIN+JA+NYT.pdf.  
 
1980-luvun alusta olemme tehneet automatkoja eri puolille Eurooppaa. 1986 oli vuorossa 
Neuvostoliiton läpiajo Mustallemerelle ja muualle Itä-Eurooppaan. Ennen matkaa tapahtui 
kuitenkin Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja peruimme tämän suunnitelman. Joitain 
etukäteismaksuja oli jo maksettu, muttemme saanet niitä takaisin, sillä matkatoimiston mu-
kaan ydinvoimalaonnettomuus ei ollut pätevä syy matkan peruuttamiselle. Tuolloin Itä-
Euroopan matka tehtiin eri reittiä ja alkuperäinen suunnitelmamme Leningradin ja Moskovan 
kautta ensin Vladimiriin ja Suzdaliin ja takaisin Moskovan kautta Kiovaan ja Odessaan, josta 
Neuvosto-Moldavian kautta Romaniaan ja Keski-Turkkiin toteutettiin 1988. Tästä matkasta 
tein Moottori-lehteen jutut niin Neuvostoliiton kuin Turkinkin osuuksista. Neuvostoliiton juttu 
on uudelleen kirjoitettuna pdf-muodossa kotisivullani: 
http://sakuva.kuvat.fi/kuvat/SNmatkakuvaraportteja.pdf/AUTOMATKA+MUSTALLE+MEREL
LE+KOLMEN+NEUVOSTOTASAVALLAN+TEIT%C3%84+PITKIN+1988.pdf, Ukrainan 
osuudesta myös blogissani: https://sakuva.wordpress.com/2016/04/23/tsernobylista-30-
vuotta-automatkoista-ukrainassa-vahemman/. 
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Road Trip 1988 Neuvostoliiton kautta Mustallemerelle ja Turkkiin 

  
Kesän 1988 automatkamme varrella Neuvostoliitossa olivat mm. Novgorod,  

     
Suzdal, Leo Tolstoin Jasnaja Polnaja, Kiova, 

  
Odessa ja Kišinev (nyk. Chișinău). 
 
Etelänaapuri tutuksi 1989 

  
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Naapuri tutuksi -seminaarista ja työpaikan kevätretkestä 1989 alkoi Tallinna tulla 
tutuksi. 
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Vuosikymmenen lopulla Baltian maat alkoivat tosissaan pyrkiä itsenäisyyteen ja mm. ottivat 
käyttöön vanhat kansallislippunsa. Suomalaistenkin matkailu siihen suuntaan, aluksi Tallin-
naan, lisääntyi vähitellen. Suomi-Neuvostoliitto-seuran Naapuri tutuksi -projekti toi Viroa tu-
tuksi suomalaisille ja mekin osallistuimme projektin seminaariin Tallinnassa 1989. Samana 
vuonna teki työpaikkanikin ensimmäisen  kevätretken Tallinnaan. Seuraavana vuonna meillä 
oli vuorossa junamatka kaikkiin Baltian maiden pääkaupunkeihin eli Tallinnaan, Riikaan ja 
Vilnaan. Keväällä 1991 kävimme Tallinnasta bussilla Tartossa. 
 
Junamatka Baltian pääkaupunkeihin joulukuussa 1990 

  
Junamatka vei Tallinnasta Riikaan ja Vilnaan joulukuussa 1990. 

  
 
Ensikäynti Tartossa keväällä 1991 

  
Bussimatka Tallinnasta Tarttoon ei alkanut kovinkaan sivistyneesti. Bussi ei täyttynytkään jonon mukaan, vaan 
sivusta ryntäävien kyynärpäätaktiikalla. Näin jäimme ensimmäisen bussin ulkopuolelle. Seuraavan bussin tu-
loon mennessä opimme paikallistavoille ja mahduimme sisään. Oikealla Tarton yliopisto. 
 
M/s Tallinkin aloitettua autolauttaliikenteen Suomenlahden yli teimme toisen automatkamme 
Neuvostoliiton kautta kesällä 1991. Ajoimme Baltian läpi Valko-Venäjälle ja sieltä Puolaan. 
Viimeiseksi Neuvostomatkaksemme jäi automatka Tallinnasta Saarenmaalle. Viro oli juuri 
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julistautunut itsenäiseksi ja ilmapiiri Tallinnassa oli kireä ja kadut oli katkaistu kiviestein. Bal-
tian maiden itsenäisyys virallistettiin syksyllä 1991 jo ennen Neuvostoliiton purkamista. Niin-
pä teimmekin loppusyksystä Baltian kiertomatkan Viron viisumit passeissamme. Sillä pääsi 
kaikkiin kolmeen Baltian maahan. Valuuttana oli kuitenkin Neuvostoliiton rupla ja luottokort-
tiostot menivät Moskovan kautta, jos sinnekään koskaan päätyivät. Ainakaan Luottokuntaan 
saakka niitä ei koskaan tullut. Näistä Baltian ajoista tarkemmin blogissani: 
https://sakuva.wordpress.com/2016/08/21/baltia-tutuksi-neljannesvuosisata-sitten/. 
 
Road trip Neuvosto-Baltiasta Etelä-Eurooppaan 1991 

   
1990-luvun alusta alkaen on Tallink kuljettanut matkustajat autoineen Suomenlahden yli. 1991 se oli vielä suo-
malaislaiva. Ensimmäinen yön yli pysähdys oli Viron Viljandissa. Kaupungissa oli menossa folklorefestivaali 
Viljandimaa Virred. 

  
Toinen neuvostoyö oltiin Liettuan Kaunasissa. Kuvassa uuden keskustan jonotusta, vanhasta kaupungista 
emme tienneet vielä silloin mitään, koska Baltiaa koskevia opaskirjoja ei ollut tarjolla. Viimeiseksi yöksi Neuvos-
toliitossa olimme varanneet Minskin leirintäalueen, jota emme koskaan löytäneet. Vietimme yön parkissa, em-
me kuitenkaan kuvan Leninin aukiolla, jossa Valko-Venäjän SNT:n hallintorakennus. 
 
Viimeinen matka Neuvostoliiton viisumilla Tallinnasta Saarenmaalle elokuussa 1991 

  
Elokuussa 1991 olivat Tallinnassa vastassa kodukaitsejoukot soihtuineen. Saarenmaalla sentään oli rauhalli-
sempaa. Kuvassa Anglan tuulimyllyjä. 
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Baltian road trip Viron viisumit passeissa marraskuussa 1991 

   
Kohteina mm. Viron kesäpääkaupunki Pärnu, Latvian Jelgava, jossa vielä silloin oli RAF:n autotehdas sekä 
Liettuan ylikuormitettu Kryziu Kalnasin Ristimäki. 
 
Neuvostoliiton jälkeinen kehitys on ollut hyvin erilaista entisissä neuvostotasavalloista. Sen 
olemme havainneet käydessämme itsenäistymisten jälkeen näistä 15 itsenäistyneestä 
maasta 10:ssä ja neljä on edelleen päivittämättä. Ainoastaan Turkmenistan on vielä koko-
naan käymättä. Kiistanalaisista alueista on kuvausmatkat tehty Transnistriaan ja Abhasiaan. 
Niistä jutut Kriittistä matkaa- ja SNmatkakuvaaja-blogeissani: 
http://sakuva.blogspot.fi/2014/09/transnistrian-neuvostoslogan.html ja 
https://sakuva.wordpress.com/2015/10/18/abhasia-venajan-ja-georgian-valissa/ 
 

  
Transnistria ja Abhasia ovat käytännössä itsenäisiä maita vaikka Moldova vaatii Transnistriaa ja Georgia Ab-
hasiaa itselleen. 
 
 
Lento-onnettomuudessa 25.12.2016 kuolleiden Puna-armeijan kuorolaisten muistoksi 

  
Neuvostoarmeijan laulu- ja tanssiyhtye Turun konserttitalossa 1981 ja Puna-armeijan (Aleksandrovin) kuoron ja 
Leningrad Cowboys -yhtyeen Total Balalaika Show Helsingin Senaatintorilla 1993. 


