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Lukijalle
Miksi aloin tutkia Rovaniemen sota-aikaa ja tehdä tätä kirjaa?
Elin lapsuuttani Rovaniemen 3. kaupunginosan Pirttitien maisemissa. Tuolloin, 1960-luvun alkupuolella, Suomen käymistä toisen maailmansodan aikaisista sodista oli kulunut vasta verrattain vähän aikaa, vajaat 20 vuotta. Urheilun ohella lapsuuteeni kuuluivat alituiset sotaleikit.
Sota-aikaista romua oli tuolloin Rovaniemen alueella aika paljon jäljellä, vaikka suurin osa oli
jo siivottu pois. Sotaromua, aseita tai ammuksia saattoi löytyä vaikka perunapeltoa kaivaessa.
Omista leikeistä muistan mm. saksalaisen Wehrmachtin puulaatikon, jota käytettiin lännenleikeissä vankkureiden rakentamiseen. Pirttitien asuintalon pihalla oli myös saksalaisten rakennuksen betonisen perustan jäänne, joka pilkotti esiin hiekan alta. Siellä se on vieläkin.
Kaikki tämä sotaromu tietysti kiinnosti meitä poikasia, vaikka aikuiset eivät kovinkaan paljon sota-aikoja silloin muistelleet tai sotajuttuja kertoneet. Ehkäpä sota-ajan eläneet olivat saaneet jo tarpeekseen sodan kauhuista, eikä niitä enää haluttu muistella. Lisäksi sodanjälkeinen
aika oli pitkään sellaista, että yleisistä syistä eli Neuvostoliiton ja suomalaisten kotimaisten
kommunistien takia suomalaisia kehotettiin ”ystävyyden” nimissä ihan korkeimmalta taholtakin pitämään niin sanotusti mölyt mahassaan sota-aiheeseen liittyvissä asioissa. Niinpä niitä
ei pahemmin muisteltu muualla kuin veteraanien kokoontumisissa ja joinakin juhlapäivinä,
kuten itsenäisyyspäivänä.
Kiinnostuin Rovaniemen sota-ajasta, kun muutama vuosi sitten huomasin, ettei saksalaisten toimintaa Rovaniemellä jatkosodan aikana ollut juuri tutkittu. Kukaan ei ollut tehnyt juuri
mitään dokumentointia esim. sota-aikaisista jäänteistä. Rovaniemi oli lähestulkoon unohtanut koko saksalaisajan. Keskikaupungin alueelta oli jo lähes kaikki siihen liittyvät jäänteet
tuhottu uudisrakentamisen ja kaupungin infrastruktuurin tieltä ilman dokumentointia. Jopa
hyvin säilynyt Kenraalimaja oli tieten tahtoen purettu, kuten kommunistit asian ilmaisivat,
”fasistisena” muistomerkkinä. Mikä matkailunähtävyys se olisikaan nykyisin, jos se olisi säilytetty. Muutenkaan Pohjois-Suomen ”saksalaisaika” ei ole ollut historiantutkimuksen kohteena
juuri lainkaan, varsinkin eteläisemmässä Suomessa se tuntuu olevan unohdettua historiaa.
Koska kukaan muukaan ei ollut vaivautunut kartoittamaan saksalaisajan jäänteitä, päätin
itse ryhtyä tuumasta toimeen kesällä 2012, ennen kuin kaikki jäljet lopullisesti häviäisivät.
Jos kartoitustyöhön olisi alettu jo 1960-luvulla tai edes 1970-luvun alussa, paljon enemmän
materiaalia olisi ollut käytettävissä. Nyt tämä tutkimus on ollut paljolti kilpajuoksua raivaustraktoreita ja uudisrakentamista vastaan. Ihan viime aikoinakin paljon alueita on jyrätty
ilman, että olisi tehty minkäänlaista dokumentointia tai valokuvausta ennen raivaustöihin
ryhtymistä. Edelleenkään dokumentointia ei tehdä, mutta onneksi olen viime vuosina ehtinyt
tutkia lähes kaikki Rovaniemen kaupungin keskustan läheisyydessä olleet kohteet, joita olikin
vielä olemassa paljon enemmän kuin alun perin kuvittelin. Kartoitustyötä tehdessäni olen
toisinaan ehtinyt paikalle aivan viime tingassa, sillä parin viikon kuluttua samassa paikassa
käydessäni alueella saattoi olla jo uuden rakennuksen pystytys täydessä käynnissä.
Saksalaisten toiminnasta Rovaniemen seudulla on kohtalaisen vähän muisti- ja arkistotietoa olemassa ja erityisesti rakennusten sijainneista ja niiden käyttötarkoituksista on varsin
niukasti varmaa tietoa. Sota-aikana suomalaisilla siviileillä ei - joitain palkattuja työntekijöitä
lukuun ottamatta - ollut mitään asiaa saksalaisten hallussa oleville alueille. Tämän vuoksi
paikkakuntalaiset eivät juuri tienneet, mitä alueilla tapahtui tai millaisia rakennuksia siellä oli.
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Tässä kirjassa jako kauppalan ja maalaiskunnan alueisiin on tehty sota-aikaisen rajan mukaan.
Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät Rovaniemen kaupungiksi vuonna 2006.
Entisen maalaiskunnan alueelta löytyy rakennusten jäänteitä ja erilaista rikkonaista esineistöä ja romua runsain mitoin. Näistäkin alueista on useat jo raivattu aivan viime vuosina ja
moni alue on kaavoitettu rakennettavaksi. Kaiken säilyttämiselle ei liene kovin suurta tarvetta,
mutta historian tietämyksen kannalta olisi tärkeää säilyttää ja merkitä joitain kohteita opastuskylteillä. Myös turismin kannalta kohteet olisivat suuri vetonaula.
Sotien ja välittömästi niiden jälkeisinä aikoina lapsuuttaan eläneet toki vielä muistavat yhtä
sun toista saksalaisten leirialueiden sijainneista, mutta siihen se sitten jääkin. Metsäreissuilla
on tullut vastaan tuttuja ja tuntemattomia, joilta olen joskus saanut hyviä vinkkejä raunioiden
sijainnista. Olen tehnyt myös joitain aikalaisten haastatteluja. Rovaniemen kaupunginarkiston lisäksi myös muista arkistoista olen löytänyt saksalaisten tekemiä kartta- ja rakennuspiirroksia sekä lupahakemuksia rakennuksiaan varten.
Sotahistorian harrastajilla ja keräilijöillä on runsaasti tietoa ja materiaalia Rovaniemen seudun saksalaisajasta, mutta heidän tietonsa ovat suurimmaksi osaksi tutkijoiden tavoittamattomissa. Tämän työn tärkeimpiä tavoitteita onkin se, että eri tahoilta saatu tieto kootaan
yksien kansien sisään. Rovaniemen ja lähialueen kohteet olen kuvannut ja kartoittanut, mutta
muilla Lapin alueilla olevia kohteita on vielä runsaasti kartoittamatta. Toivon, että tämän kirjan avulla saadaan taas yksi palanen Rovaniemen seudun historiaa paikalleen.
Kiitän niitä lukuisia henkilöitä, jotka ovat eri tavoin avustaneet minua tutkimuksissani. Hyvin
paljon muistitietoa olen saanut sedältäni Pentti Mikkoselta (s. 1925), joka on elänyt lähes koko
ikänsä Rovaniemellä, ja joka vielä erinomaisen muistinsa avulla on antanut lukuisia hyviä vihjeitä
saksalaisten rakennuksista Rovaniemellä. Hän on myös muistellut mielenkiintoisia kertomuksia
sota- ja jälleenrakennuksen ajoilta. Olen pystynyt varmentamaan monia näistä tiedoista käsiini saamani arkistoaineiston avulla. Kiitos myös kaikille muille henkilöille, joita olen haastatellut tai joiden kanssa olen keskustellut asioista tai ollut yhteydessä sähköpostin kautta. Luettelo henkilöistä,
jotka ovat eniten avustaneet tässä tutkimuksessa, löytyy lähdeluettelosta.
Haluan kiittää myös Rovaniemen kaupunginarkiston virkailija Eija Kulppia, Lapin maakuntakirjaston henkilökuntaa ja Lapin maakuntamuseon henkilökuntaa suuresta avusta arkistoaineiston, kuvien ja kirjallisuuden etsinnässä. Lapin maakuntamuseo on koko ajan
suhtautunut kiinnostuksella tutkimukseeni ja avustanut tutkimuksen edistymistä antamalla
käyttöön hallussaan olevaa asiaan liittyvää aineistoa.
Kiitos maakuntamuseon johtaja Hannu Kotivuorelle ja muille henkilökunnan jäsenille
saamastani tuesta. Erityiskiitokset haluan sanoa museon valokuvaaja Jukka Suvilehdolle,
joka on kuvannut tähän kirjaan tekemäni saksalaisalueiden kartat painatuskuntoon ja myös
käsitellyt kirjaan tulevat valokuvat. Samoin haluan sanoa suuret kiitokset museon amanuenssi
Tuija Alariestolle kirjan taitosta. Lopuksi haluan muistaa suurella kiitollisuudella kuva-arkistonhoitaja Suvi Harjua, joka on ollut kaikkein tärkein yhteistyökumppani tässä projektissa
sen alusta asti. Suvi on uupumatta etsinyt kuvamateriaalia käyttööni, avustanut tämän kirjan
julkaisukuntoon saattamisessa, tarvittaessa avustanut myös kenttätutkimuksissa ja haastatteluissa sekä muutenkin lukuisin keskusteluin auttanut selventämään kirjoittajan
päässä pyöriviä ajatuksia. 7lKlQ YHUNNRMXONDLVXXQ RQ WHKW\ Wl\GHQQ\NVLl MD
OLVlWW\YDORNXYDOLLWWHHW
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OSA I

Välirauhasta jatkosotaan
JOHDANTO

yhteyksiä hyväksi käyttäen aina Rovaniemelle
ja Pohjanlahden satamiin asti.
Suomen suhteet länsivaltoihin olivat
talvisodan aikana ja vielä välittömästi sen
jälkeen hyvät. Saksaan sen sijaan suhtauduttiin aluksi penseästi sen annettua Suomen Neuvostoliiton etupiiriin. Suomalaiset
yrittivät luovia eteenpäin neuvottelu- ja viivytystaktiikalla. Suomessa ei luotettu rauhan kestävyyteen eikä Suomen talvisodan
aikana julistamaa sotatilaa purettu. Euroopassa riehui suursota ja suomalaiset elivät
säännöstelytaloudessa.2
Suomi kärsi raaka-ainepulasta, maatalouden suurista ongelmista ja viennin tyrehtymisestä. Lisäksi Suomen oli pakko panostaa
puolustuskyvyn kehittämiseen linnoitustöillä ja aseiden hankkimisella. Puolustuksellisessa mielessä apua ei ollut saatavissa
puolueettomasta Ruotsista, joka ei ollut valmis sitoutumaan mihinkään yhteiseen puolustusliittoon Suomen kanssa. Välirauhan
aikana jälleen sallittu kommunistien sekä
Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran (SNS) tosiasiallinen oppositiotoiminta vielä lietsoivat levottomuutta.
SNS lakkautettiin joulukuussa 1940 tuomioistuimen päätöksellä.3
Ministeri T. M. Kivimäki kävi toistuvasti
Saksan ulkoministeriössä Auswärtiges Amtissa tunnustelemassa ilmapiiriä ja kyselemässä tukea Suomelle (muun muassa 29.7.,
3.8. ja 14.8.). Tilanne näytti juuri noihin
aikoihin mitä uhkaavimmalta. Paitsi monia
Neuvostoliiton Suomen kanssa esille ottamia kysymyksiä, liikkui huhuja jopa Neuvostoliiton suorasta toiminnasta nyt, kun

Talvisodan jälkeen1 Suomi eli kirjaimellisesti veitsi kurkulla kahden suurvallan, Neuvostoliiton ja Saksan puristuksissa. Noin 14
kuukautta kestänyt välirauhan aika oli suomalaisille levottomuutta ja epävarmuutta herättänyttä aikaa. Neuvostoliitto miehitti Hangon
alueella olevaa sotilastukikohtaa, ja oli painostanut Suomea sallimaan junayhteyden Neuvostoliitosta sinne syksystä 1940 alkaen. Siten
Hangon alueella tai matkalla sinne oli meriyhteyden lisäksi myös maitse tulossa tuhansia
vieraan vallan sotilaita ja raskasta sotakalustoa. Puna-armeijan lentokoneet loukkasivat
Suomen ilmatilaa toistuvasti ja merialueilla
Neuvostoliitto järjesti provokaation toisensa
jälkeen Suomen voimatta asioille mitään.
Neuvostoliitto halusi osansa myös Petsamon
Kolosjoen nikkelikaivoksesta. Neuvostoliitto
rakensi välirauhan aikana rautatieyhteyden
Kantalahden ja Neuvostoliitolle menetetyn
Sallan kirkonkylän välille. Sotatilan aikana
Neuvostoliiton tarkoitus oli hyökätä rautatie-

1

Välirauhan ajasta ja jatkosotaan joutumisesta sekä
Suomen ja Saksan suhteista kyseisinä aikoina kts.
mm. seuraavia teoksia: Mauno Jokipii, Jatkosodan
synty, Tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta
yhteistyöstä 1940–1941. Keuruu 1987. Markku Jokisipilä, Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin -sopimus.
Helsinki 2004. Markku Jokisipilä ja Janne Könönen,
Kolmannen valtakunnan vieraat. Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933–1944. Keuruu 2013. Ohto
Manninen, Poliittinen kehitys talvisodasta heinäkuuhun 1941. Kirjassa: Jatkosodan historia 1. Talvisodasta
jatkosotaan. Sota alkaa. Porvoo 1992. Keijo Mikola ja
Anssi Juutilainen, Suomen sotilaalliset ratkaisut alkuvuoden 1941 aikana. Kirjassa: Jatkosodan historia 1.
Talvisodasta jatkosotaan. Sota alkaa. Porvoo 1992.

2
3

9

Jokisipilä 2004. Jokipii 1987.
Ibid.

Baltiassa oli asiat viety nopeaan ratkaisuun.
AA:ssa oli Kivimäkeä rauhoitettu vakuutteluilla, ettei saksalaisten tietojen mukaan
Suomea uhkaa vaara. Samanlaisia vakuutuksia sai myös sotilasasiamiehemme.4
Hitlerin suhtautuminen Suomeen muuttui talvisodan seurauksena dramaattisesti,
sillä hän oli uskonut Neuvostoliiton valloittavan Suomen yhtä helposti kuin Baltian maat.
Suomen käymä puolustustaistelu herätti hänessä monien aikalaisten kertoman mukaan
ihailua suomalaisia sotilaita kohtaan. Hän
näki Suomen olevan potentiaalinen liittolainen Neuvostoliittoa vastaan suunnitellussa
hyökkäyksessä. Suomen ja Saksan suhteet
alkoivat lähentyä merkittävästi, kun Adolf
Hitlerin ja Saksan esikunnan salassa suunnittelema Barbarossa-operaatio, eli hyökkäys Neuvostoliittoon tuli Saksan kannalta
ajankohtaiseksi kesän 1940 lopulla.5
Suomesta tuli strategisesti tärkeä osa Saksan hyökkäyssuunnitelmaa. Muurmannin
radan ja Muurmanskin sataman liikenteen
katkaiseminen oli Saksan Barbarossa-suunnitelman kannalta elintärkeä asia. Hitler
myös arveli, että suomalaisilla oli kalavelkoja
maksettavanaan Neuvostoliiton suhteen,
joten Suomi voisi olla helposti taivuteltavissa yhteiseen operaatioon, varsinkin kun
Suomen kenraalikunta pyrki innokkaasti
saamaan Suomen Saksan siipien suojaan.
Lopullisessa muodossa Hitler hyväksyi Barbarossa-suunnitelman (Yleisohje nro 21,
”Fall Barbarossa”) 18.12.1940.6
Erittäin painava syy Saksan tunkeutumisessa Neuvostoliiton ”etupiiriin” oli
todennäköisesti Petsamon Kolosjoen nikkelikaivos, jonka tuotannon saksalaiset halusivat varmistaa itselleen. Myös kupari ja
muut Suomen tarjoamat raaka-aineet kiinnostivat saksalaisia. Vilkkaan diplomaatti-

sen toimeliaisuuden ansiosta kanadalaisen
International Nickel Company of Canadan
(Inco) ja sen brittiläisen tytäryhtiön Mond
Nickel Companyn omistaman Petsamon
Nikkeli Oy:n ja saksalaisen I. G. Farbenindustrie AG:n välillä solmittiin sopimus
23.7.1940, jonka mukaan IGF:lla oli oikeus
ostaa 60 % louhitusta malmista. Loput malmista varattiin Neuvostoliitolle. Englanti
ei olisi halunnut myydä nikkeliä Saksalle,
mutta sen vastalauseet ja painostus ei tuottanut tulosta vaan sopimus jäi voimaan. Sopimusta täydennettiin myöhemmin muilla
sopimuksilla. Nikkelimalmin tuotanto kaivoksella alkoi joulukuussa 1940 ja täyteen
tuotantoon kaivos pääsi vasta kesällä 1943.7
Elokuun 15. päivänä vuonna 1940 everstiluutnantti Josef Veltjens kävi Saksassa
vierailevan ministeri Kivimäen puheilla ilmoittamassa, että valtakunnanmarsalkka
Göring oli edellisenä päivänä ilmoittanut
Führerin päättäneen auttaa Suomea; sen
asehankintapyyntöihin on suostuttava ja
toimitukset on pantava kiireesti käyntiin,
panssarintorjuntamiinat ensi tilassa.8 Kaikessa hiljaisuudessa Hermann Göringin
lähettämä asekauppias ja lentäjä-ässä Veltjens saapui Suomeen jo 18.8.1940. Hänen
tarkoituksenaan oli Saksan suostumuksella
myydä saksalaisten saamia sotasaalisaseita
Suomen armeijalle. Suomi ryhtyikin välittömästi vahvistamaan puolustustaan ostamalla
mm. 112 ilmatorjuntatykkiä, 500 panssarintorjuntatykkiä ja -kivääriä, yli 300 kenttätykkiä, 150 000 panssarintorjuntamiinaa,
runsaasti ammuksia sekä 53 lentokonetta.
Saksa suostui myymään omista varastoistaan
myös uudempia aseita Suomelle.9
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Nämä toimenpiteet vahvistivat Suomen sotilaallista asemaa huomattavasti ja samalla
Suomessa heräsi toive saada Saksalta myös
poliittista tukea Neuvostoliittoa vastaan.
Niinpä Suomi salaisesti lähetti kenraalimajuri Paavo Talvelan Saksaan neuvottelemaan
tulevista yhteistyötoimintamuodoista. Saksa
halusi sotamateriaalin vastikkeeksi kauttakulkuoikeuden ”lomakuljetuksille” Norjaan ja sieltä Saksaan. Sopimuksen mukaan
Suomen puolustusvoimat avustaisivat saksalaisia tämän kauttakulkuorganisaation
muodostamisessa. Neuvottelujen jälkeen
syyskuun 12. vuonna 1940 allekirjoitettiin saksalaisten kauttakulkua koskeva
sopimus.10

Helsinkiin perustettiin saksalaisten kauttakulkuliikenteen järjestelytoimisto suoraan
yleisesikunnan päällikön alaisuuteen. Toimiston tehtävänä oli johtaa kauttakulkuliikennettä suurempien järjestelykysymysten
osalta, ylläpitää yhteyttä Saksan lähetystöön,
Saksan vastaavaan kauttakulkuorganisaatioon, keskusvirastoihin sekä Pääesikunnan
eri osastoihin ja erillisiin toimistoihin. Toimisto hoiti myös kauttakulkuliikenteestä
aiheutuneet raha-asiat erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti.11
Joillekin Suomen paikkakunnille perustettiin omat paikallistoimistot hoitamaan
kauttakulkua. Oulussa toimivalla PohjoisSuomen kauttakulkuliikenteen ylivalvojalla
oli käytössään myös järjestelytoimisto. Satama- ja asemakomendantti kuuluivat tähän
toimistoon. Rovaniemellä oli myös vastaavanlainen toimisto, joka toimi kiinteässä
yhteistoiminnassa sinne perustetun vastaavan saksalaisen toimiston kanssa. Ivaloon
ja Salmijärvelle sijoitetut järjestelytoimistot

toimivat suoraan Rovaniemen toimiston
alaisuudessa, nekin yhteistoiminnassa vastaavan saksalaisen toimiston kanssa.12
Ensimmäinen julkinen merkki Saksan
ja Suomen suhteiden parantumisesta oli
Suomi-Ruotsi-Saksa -yleisurheilumaaottelu
7.–8.9.1940. Urheilullinen kanssakäyminen
oli muutenkin vilkasta sen jälkeen. Kolmoismaaottelua seurasi vielä saman syyskuun
aikana Suomi-Saksa -jalkapallomaaottelu,
ampumamaaottelu lokakuussa ja voimistelumaaottelu marraskuussa. Vuoden 1941
tammi-helmikuussa 34 hiihtäjää vieraili
Saksassa, jääpallomaaottelu pelattiin helmikuussa ja vielä painimaaottelu huhtikuussa.
Urheiluystävyyden lomassa, varsinkin tutustumis- ja lopettajaistilaisuuksissa, oli saksalaisilla oiva tilaisuus parantaa suhteitaan
suomalaisiin ja voittaa sympatioita puolelleen. Myös tieteen ja taiteen alueilla suomalaisille yhtäkkiä avautuivat kaikki ovet
Saksaan. Merkittävää oli, että suomalaisen
sotilasasiamiehen muistiinpanoista voidaan
kirjata yhteensä noin 70 upseerin käynti eri
tehtävissä Saksassa syyskuun 1940 ja toukokuun 1941 välisenä aikana.13
Saksa avasi lisäksi kauppayhteyden ja toimitti
elintarvikkeita ja polttoainetta Suomeen. Lokakuussa 1940 perustettiin suomalais-saksalainen
seura, jonka tehtävänä oli kulttuurisuhteiden lujittaminen. Seura järjesti konsertteja, elokuvia ja
juhlia. Vieläkin selvempi tuen osoitus Suomelle
tapahtui marraskuussa 1940, jolloin Neuvostoliiton ulkoasiainkomissaari Vjatšeslav Molotov
vieraili Berliinissä ja vaati vapaita käsiä Suomen
suhteen. Molotov tarjosi Saksalle toista Molotov-Ribbentrop -sopimusta, jossa Neuvostoliitto vaati saksalaisia vetämään joukkonsa
Suomesta, lupaa miehittää Suomi ja saada
Romania, Bulgaria ja Turkki. Molotov halusi "Neuvostoliitolle luvan miehittää se
maa (Suomi)" vastineena Neuvostoliiton
tuesta Saksalle länsirintaman taisteluissa.
Hitler tyrmäsi Neuvostoliiton vaatimuk-
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set ja yksiselitteisesti kielsi Neuvostoliittoa
painostamasta Suomea sotilaallisesti, jottei
Saksan kipeästi tarvitsemien puunjalostusteollisuuden tuotteiden ja nikkelin saanti
häiriytyisi.14
Petsamon Kolosjoen kaivos oli Saksan
rajojen ulkopuolella vuosina 1940 ja 1941
ainoa merkittävä kaivos, josta Saksa sai varusteluteollisuudelleen teräksen valmistuksessa tarvittavaa nikkeliä. Näihin aikoihin
Hitler käski sijoittaa Pohjois-Norjaan kaksi
vuoristodivisioonaa siltä varalta, että Neuvostoliitto hyökkäisi Suomeen. Näiden
joukkojen piti tarvittaessa Renntier-suunnitelman mukaisesti valloittaa Kolosjoen
kaivos ja Liinahamarin satama saksalaisten
haltuun. Joulukuussa 1940 kenraalimajuri
Paavo Talvela vieraili jo neljännen kerran
Berliinissä ja raportoi Suomen sodanjohdolle Saksan erityisestä kiinnostuksesta
Lappia kohtaan. Saksa halusi myös tietää
Suomen liikekannallepanosuunnitelmista.
Norjasta operoivat saksalaiset lentokoneet
tekivät tiedustelulentoja Neuvostoliiton alueelle Suomen ilmatilan kautta jo syys-, lokaja marraskuun 1940 aikana.15
Yleisesikunnan päällikön kenraaliluutnantti Erik Heinrichsin johtaman sotilasvaltuuskunnan käynti Berliinissä tammikuussa
1941 varmisti tiedon Saksan hyökkäyssuunnitelmista Neuvostoliittoa vastaan, vaikka
ajankohta ja suunnitelman yksityiskohdat
tuskin olivat suomalaisten tiedossa. Vaikka
tieto Saksan suunnitelmista oli vain hyvin pienen sisäpiirin tiedossa, se vahvisti
Suomen poliittisen ja sotilaallisen johdon
jyrkempää suhtautumista Neuvostoliiton
vaatimuksia kohtaan. Suomessa alettiin
myös värvätä suomalaisia nuoria miehiä
Waffen-SS:n vapaaehtoispataljoonaksi, joka
toukokuussa lähetettiin useassa erässä Saksaan koulutettavaksi. Tämä 1200 miehen
vahvuinen pataljoona siirtyi myöhemmin

sodan Neuvostoliittoa vastaan alettua itärintamalle taistelutehtäviin.16
Helmi–maaliskuussa 1941 Suomessa
vierailivat tiedustelutehtävissä Saksan Norjan
armeijan esikunnan esikuntapäällikkö eversti
(1.8.1941 alkaen kenraalimajuri) Erich Buschenhagen ja Luftwaffen päämajoitusmestari Hans-Georg von Seidel. Suomalainen
yhteyshenkilö oli Päämajan operaatiopäällikkö Kustaa Tapola. Buschenhagen, joka
oli keskeisin yhteyshenkilö suunniteltaessa
sotilaallista yhteistyötä Suomen ja Saksan
välillä, kävi Helsingissä sekä kiertomatkalla
Pohjois-Suomessa. Erityisen tärkeä aihe
oli Petsamon tiedustelu miehitysoperaation suunnittelua varten. Mukana oli myös
laivastoasiamies tutkimassa Liinahamarin
satamaa.
Maalis-huhtikuussa saksalaiset suorittivat
suomalaisten avustuksella järjestelmällistä
tiedustelua Pohjois-Suomen alueella tulevaa
hyökkäysoperaatiota varten. Nämä sotilastiedustelijat esiintyivät siviilimatkailijoina.
Kaksi saksalaisupseeria asetettiin Petsamoon
suomalaiseen rajakomppaniaan tiedustelutehtäviin. Toukokuussa saksalaisupseerien
tiedustelukäynnit Petsamossa tiivistyivät
lähes päivittäisiksi. Operaatiota varten kuljetettiin Suomen puolelle valmiiksi rakennusmateriaaleja. Kuljetukset naamioitiin
siviilikuljetuksiksi.17
Buschenhagenin nimissä annettiin sodanjälkeistä Suomessa käytävää sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä varten kuulustelupöytäkirja,
joka saatiin Buschenhagenin mukaan häntä
kiduttamalla Moskovan Butyrkan ja Lubjankan vankiloissa ja jonka oikeellisuuden
hän osittain kiisti vapauduttuaan. Lausunnossa Buschenhagen kertoi olleensa huhtitoukokuun 1941 vaihteessa Helsingissä
neuvottelemassa Suomen yleisesikunnan
16
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kanssa, jolloin todettiin, että Suomen yleisesikunta oli täysin valmis yhteistyöhön Saksan kanssa sodassa Neuvostoliittoa vastaan.
Suomessa tunnettiin kuitenkin huolestuneisuutta sen mahdollisuuden varalta, että
Saksa ehkä vielä perääntyisi hyökkäysaikomuksistaan sen jälkeen, kun Suomi olisi jo
ryhtynyt sotavalmisteluihin, jolloin Suomi
olisi joutunut vaikeaan asemaan. Suomen
yleisesikunnan kyselyistä huolimatta Buschenhagen ei voinut ilmoittaa sodan alkamisen päivämäärää suomalaisille. Käydyissä
keskusteluissa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä: Suomen liikekannallepanon naamioiminen, suomalaisten ja saksalaisten joukkojen
esiinmarssi ja hyökkäysaikomukset.18
Kuulustelupöytäkirjan loppuyhteenvedossa todetaan Suomen ”sotasyyllisyyden”
kannalta raskauttavasti: ”Loppuyhteenvetona
huomautan, että Saksan puolustusvoimien
ylijohdon ja yleisesikunnan taholta ei Suomen yleisesikuntaa kohtaan ole harjoitettu
minkäänlaista painostusta, vaan että Suomen yleisesikunta neuvottelujen alusta alkaen
osoitti suurta valmiutta osanoton suhteen sotaan Neuvostoliittoa vastaan Saksan puolella
ja että se vapaaehtoisesti suostui Saksan ehdotuksiin.” Julkaisemattomissa muistelmissaan
Buschenhagen kuitenkin kertoi korostaneensa kuulustelijoille, että Suomi oli valmis
sotilaalliseen yhteistyöhön Saksan kanssa
vain siinä tapauksessa, että se joutuisi Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi, mutta
näitä huomautuksia ei kirjattu pöytäkirjaan.
Buschenhagenin lausunnon uskottavuutta
horjutettiin jo sotasyyllisyysoikeudenkäynnin aikana siinä ilmenneiden epätarkkuuksien takia.19
Eversti Buschenhagenin Helsingin
vierailujen aikana käytiin lisäksi neuvotte-

luja Saksan ilmavoimien edustajien kanssa
suomalaisten lentokenttien luovuttamisesta Saksan ilmavoimien käyttöön tulevan
sodan aikana. Saksan edustajat tapasivat
myös Suomen puolustusvoimien komentajan Carl Gustaf Mannerheimin Päämajassa
helmikuussa 1941 ja toisen kerran Mannerheimin kotona kesäkuussa 1941. Marsalkka
oli lausunut olevansa tyytyväinen esikuntien
välillä saavutettuun yhteisymmärrykseen.20
Adolf Hitler ja natsismi olivat Mannerheimille jokseenkin epämieluisa vaihtoehto.
Silti hän katsoi yhdessä hallituksen sisäpiirin kanssa parhaaksi turvautua Saksaan. Se
tuntui silloin ainoalta oljenkorrelta, kun
Neuvostoliitto painosti Suomea välirauhasta
huolimatta. Myös Saksan lännessä käymä salamasota teki vaikutuksen Mannerheimiin,
joka uskoi Saksan kukistavan Suomen perivihollisen Neuvostoliiton. Toukokuussa 1941
kenraali Heinrichs, eversti Tapola ja kenraalin adjutantti olivat vierailulla Saksassa, jolloin nämä tapasivat mm. Buschenhagenin.
Hitler ei kuitenkaan ottanut vastaan Heinrichsia. Salzburgissa käytiin lopullinen neuvottelu Suomen osallistumisesta odotettuun
Saksan ja Neuvostoliiton väliseen sotaan.
Neuvotteluihin osallistuivat Suomen puolelta Heinrichs ja Tapola, ja Saksaa edustivat
mm. sotamarsalkka Wilhelm Keitel, kenraali Alfred Jodl ja eversti Buschenhagen.
Tällöin suunniteltiin lopullisesti yhteiset
toimenpiteet.21
Hitlerin erikoislähettiläs Karl Schnurre
saapui Suomeen 20.5.1941 tuoden viestin,
että suomalaiset lähettäisivät sotilashenkilön
Saksaan armeijan päämajaan saamaan selostuksia ja keskustelemaan maiden pääesikuntia kiinnostavista kysymyksistä. Viralliset
neuvottelut sotilaallisesta yhteistyöstä Saksan
kanssa käytiin Helsingissä 3.–6. kesäkuuta
1941, koska Suomen sodanjohto uskoi Saksan pystyvän kukistamaan Neuvostoliiton ja

18
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Suomen saavan menetetyt alueensa takaisin.
Saksan hyökkäys Neuvostoliittoa vastaan
alkoi 22. kesäkuuta 1941 ja Suomi liittyi
virallisesti sotaan, kun Neuvostoliitto hyökkäsi 25. kesäkuuta Suomeen yhteensä 236
pommikoneen ja 240 hävittäjän voimin.
Iskut kohdistuivat osin lentokentille, osin
kaupunkien siviilikohteisiin. Seuraavana
päivänä presidentti Risto Ryti piti radiopuheen, jossa totesi Suomen olevan jälleen sodassa Neuvostoliiton kanssa.22

22

Kun Suomi liittyi kesäkuussa 1941 sotaan
uskoen Saksan voittoon, hallitus selitti, että
Suomi ei ollut Saksan liittolainen vaan ”aseveli” ja ”kanssasotija”. Se kävi omaa, Saksan
sodanpäämääristä riippumatonta erillissotaansa. Vähimmäistavoitteena oli talvisodan rauhassa menetettyjen alueiden takaisin
valtaaminen. Sota koettiin sen vuoksi yleisesti hyvityssodaksi ja talvisodan jatkoksi –
tämän takia puhutaan jatkosodasta. Vaikka
Suomi ja Saksa toimivat koko ajan hyvässä
yhteisymmärryksessä, mitään sitovia kirjalli-
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sia sopimuksia Suomen ja Saksan valtioiden
välillä ei tässä vaiheessa ollut.23
Suomalaiset kuvasivat jatkosodan aikana Suomen ja Saksan sotilaallista yhteistyötä mieluiten aseveljeydeksi, joka oli suora
käännös saksalaisten käyttämästä termistä
”Waffenbrüderschaft”. Saksassa tiedettiin
suomalaisten kavahtavan liittolaisuuteen
viittaavia termejä, joten varsinkin Saksan
Suomen suurlähettiläs Wipert von Blücher
käytti paljon aikaa ja vaivaa kehittääkseen
sellaisen terminologian, jonka kumpikin
osapuoli saattoi hyväksyä.24
Suomen liittymisestä jatkosotaan Saksan
rinnalla on käyty ja käydään jatkuvaa, jopa
semanttista, debattia. Mielestäni Suomen
vaihtoehdot tuossa tilanteessa olivat aika
vähissä. Voidaan katsoa myös vähintään
Saksan veroisena diktatuurisena raakalaismaana tunnetun Neuvostoliiton käyneen
Suomea vastaan jo talvisodassa sekä suurvaltapoliittista että maailmankatsomuksellista tuhoamissotaa. Neuvostoliitto myös
ahdisti ja painosti Suomea täysin häikäilemättömästi välirauhan aikana, mikä oli erittäin vakava uhka Suomen itsenäisyydelle ja
Suomen kansan olemassaololle.
Suomi oli ns. pakkoraossa, eikä se ollut
pienenä valtiona kykenevä yksin puolustautumaan Neuvostoliiton aggressiota vastaan.
Liittoutuminen Neuvostoliiton kanssa olisi
ollut Suomen kannalta itsemurha eikä olisi
estänyt Suomea joutumasta suursotaan mukaan. Mielestäni valtiojohto teki sen, mitä
oli tehtävissä ja suuntautui Saksaan, koska
Englannista ei silloin olisi mitään apua herunut eikä Yhdysvallat ollut vielä sodassa
mukana. Kumpikaan näistä maista ei olisi
pystynyt takaamaan Suomen itsenäisyyttä
eikä estämään Neuvostoliiton tai Saksan toimia Suomea vastaan.

Vaikka Suomen maksama hinta Saksan
apuun tukeutumisesta oli tietenkin varsin kova, olisi se muissa vaihtoehdoissa
mitä todennäköisimmin merkinnyt Suomen itsenäisyyden ja kansakunnan tuhoa ja siten vielä huomattavasti suurempaa
hintaa. Pitää myös muistaa, että Suomen
huoltotilanne oli maailmansodan aiheuttaman kauppasaarron takia erittäin vaikea.
Saksan toimittama elintarvike- ja aseapu
sekä polttoaineiden, lannoitteiden ja muiden tarvikkeiden tuonti oli Suomelle aivan
välttämätöntä. Ilman sitä Suomi ei olisi
pystynyt edes ruokkimaan väestöään suursodan aikana. Lopulta valtiojohto Suomen
armeijan miesten ja suomalaisten naisten
suurella uhrauksella onnistui luovimaan
maan ulos tästä hankalasta tilanteesta ilman,
että Suomi joutui miehitetyksi, vaikkakin
se merkitsi Lapin alueen rakennuskannan
laajamittaista tuhoa. Lapin väestö ei kuitenkaan joutunut ihmisuhreina kärsimään kovin paljon Lapin sodasta.
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sairaalarakennukset luovutettiin kokonaan
siviilikäyttöön.27
Syksyllä 1940 Pohjois-Norjassa oli jo paljon saksalaisjoukkoja asemissa ja koska talvi
oli tulossa ja pohjoiset satamat jäätymässä,
kuljetus järjestettiin linjalle Turku-Rovaniemi-Kirkkoniemi. Kuljetettavien joukkojen lukumääristä sopimuksessa ei mainittu
mitään. Tämä antoi saksalaisille mahdollisuuden valmistella Barbarossa-suunnitelmaa Lapin osalta. Rovaniemen saksalaiseen
kauttakulkuvirastoon tuli uutena henkilönä
myös rautatieasemaupseeri. Suomen Valtion
Rautatiet vastasivat saksalaisten sotilaiden
rautatiekuljetuksista Rovaniemelle ja sieltä
etelään ja Pohjolan Liikenne maantiekuljetuksista Rovaniemeltä pohjoiseen ja sieltä
takaisin. Näin toimittiin kevääseen 1941
saakka.28
Syyskauden 22.9.–2.10.1940 aikana
Luftwaffen sotilaiden 1. Wellen kuljetukset
alkoivat saapua Suomeen useassa vaiheessa,29
mutta tiettävästi ensimmäiset saksalaiset
tulivat Rovaniemelle jo 15.9.1940.30 He
perustivat Rovaniemen Kivikoululle kauttakulkuesikunnan, jota jo helmikuussa 1941
alettiin laajentaa vuoristoarmeijan huoltokeskukseksi. Nämä etujoukot majoittuivat
aluksi Kivikoulun pihalle omiin telttoihinsa.
Heidän tehtävänsä oli huoltaa ja varmistaa kauttakulkua Suomen kautta Norjaan.
Rovaniemeläiset tietenkin huomasivat saksalaisten tulon, mutta heillä ei ollut oikein
mitään käsitystä, miksi näitä joukkoja oli

Suomen ja Saksan suhteiden lähentyminen
merkitsi suuria asioita myös Rovaniemen
kehitykselle. Kauttakulkusopimuksen mukaisesti Suomeen saapuisi noin 550 moottoriajoneuvoa ja noin 5 000 ilmavoimien
miestä, joista 2 200 miestä jäisi Vaasan,
Oulun, Rovaniemen ja Ivalon etappeihin
kauttakulun järjestelytehtäviin. Saksalaisten etappiorganisaatio oli varsin mittava ja
varmaan ihan tarkoituksella luotu suurempienkin joukkojen siirtoja varten. Saksalaissotilaiden lomakuljetukset alkaisivat Vaasan
tai Oulun satamista, jonne kumpaankin
varattiin saksalaisia varten 500 henkilön
majoitustilat. Rovaniemelle oli järjestettävä
saksalaisten huolto- ja ohjausorganisaatiot
sekä komendantin toimisto. Rovaniemelle
oli myös järjestettävä teltat polttopuineen
1 500 miestä varten ja huoltojoukkoja varten majoitus 10 miehelle sekä parakkeja 500
miehelle.25
Aluksi kaikki Rovaniemen toimistot sijaitsivat rajavartioston alueella.26 Rovaniemellä olevasta Lapin lääninsairaalasta
varattiin 16.9.1940 alkaen neljä huonetta
saksalaisten käyttöön mahdollisia sairaustapauksia varten. Myös sairaalan röntgen- ja
laboratorio-osastot olivat saksalaisten käytössä. Saksalaiset käyttivät Lapin lääninsairaalaa maaliskuun 1943 alkuun asti, jolloin
25
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Lomalaisia majoitettiin Rovaniemellä myös telttoihin syksyllä 1940. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

Suomessa. Suomessa vallitsi poikkeustila ja
lehdistön sananvapautta oli rajoitettu. Tämän takia saksalaisten kauttakulusta ei lehdissä kirjoiteltu ennen kuin keväällä 1941,
jolloin Suomen poliittinen asema suhteessa
Neuvostoliittoon oli jo helpottunut. Siihen
asti sensuuri asian suhteen oli täydellinen.
Myös rivikansanedustajat olivat huhujen ja
kuulopuheiden varassa. Lapin läänin maaherra Kaarlo Hillilä (1902–1965) kuitenkin
otti saksalaiset vastaan avosylin. Suomalaisilla oli aiheellinen pelko Neuvostoliiton hyökkäyksestä ja sen takia lähes kaikki
kansalaiset suhtautuivat saksalaisten tuloon
rauhallisesti ja jopa toivoivat saksalaisten
auttavan sotatilanteessa.31
Suomalaisen yhteysupseerin Erkki Innolan johtaman täydennyskomppanian tehtäväksi annettiin aluksi rakentaa pikavauhdilla
majoitusalue noin 3 000 miehen saksalaiselle sotilasosastolle. Tämä tarkoitti noin
150:en pahviteltan tai vastaavan pystyttämistä. Majoitusalueen maastoksi osoitettiin
Korkalovaaran eteläpuolinen rinne, suuren
ns. VR:n Sorakuopan yläpuolinen maasto,

joka sijaitsi myöhemmän sodanjälkeisen
suomalaisen rajavartioston alueen eteläpuolella. Innolan käytössä oli 40 miestä ja aliupseeria. Tarvikkeet toimitti paikalle silloinen
prikaati tai suojeluskuntapiiri. Saksalaisia
upseereita ei vielä tuolloin näkynyt majoitusalueella, mutta yhteyksien hoitamista
varten oli jo perustettu toimisto. Rovaniemen asemalla toimi myös suomalainen rautatieupseeri, joka ilmeisesti oli jo ennakolta
hyvin perehtynyt erikoistehtäväänsä.32
Pahviteltta- ja parakkialueen pystytykseen ryhdyttiin kiireesti ja mökkejä alkoi
nousta männikköalueelle. Innolan tehtäviin
yhteysupseerina kuului myös varautua ottamaan saksalaiset kärkijoukot vastaan, ohjaamaan ne majoitusalueelle ja toimimaan
paikkakunnan asiantuntijana, oppaana ja
tulkkina. Vihdoin ensimmäinen saksalaisjuna tuli Rovaniemelle, mutta parakkikylä
oli vielä pahasti keskeneräinen. Se seikka ei
kuitenkaan tuntunut saksalaisia pahemmin
haittaavan.33
Ongelmana oli kuitenkin rautatieasemalta hautausmaan ohi rautatien eteläpuolitse Sorakuopalle ja siitä ylös leirialueelle
johtava tie, joka oli pahassa kelirikossa ja
lähellä Sorakuoppaa autoliikenteelle ajo-
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kelvottomassa kunnossa. Saksalaisten tuli
tiukan määräyksen mukaan käyttää vain
ja ainoastaan tätä tietä. Saksalaisia varten
oli monistettu luonnoksia, joihin oli merkitty tie asemalta leirialueelle. Leirialueelle
järjestettiin
vastaanottokomennuskunta,
tien varteen laitettiin opastajat merkittyihin paikkoihin ja Innola itse meni asemalle
vastaan. Aikaisin aamulla pitkä juna saapui
asemalle. Vaunusto käsitti muutaman päällystön henkilövaunun, miehistön umpitavaravaunuja ja avovaunuja kalustoa varten.
Saksalaiset toivat mukanaan ajoneuvot,
kenttäkeittiöt ym. materiaalia.34
Saksalaisten toiminta oli ripeää, kurinalaista ja järjestelmällistä alusta alkaen.
Joukot olivat ilmatorjuntayksikön (Flak) ja
muuta Luftwaffen kenttähenkilöstöä. Kun
saksalaiset purkivat avovaunut eivätkä Innolan käskyistä huolimatta puhdistaneet
vaunuja eivätkä asettaneet vaunujen sivussa
olevia puutolppia takaisin paikoilleen, Innola kääntyi heidän komentajansa puoleen,
joka ääntään säästämättä sai asian hoidetuksi. Koska kiertotie saksalaisten majoitusalueelle oli paikoitellen ajokelvoton, Innola
osoitti heille omin lupinensa suoran ja kuivan tien silloisen rajavartioston ohi. Tämä ei
kuitenkaan aluksi heille sopinut, koska saksalainen komentaja oli saanut käskyn käyttää alun perin merkittyä tietä. Komentajan
mielestä sellaista tietä ei ole olemassakaan,
jota Wehrmachtin ajoneuvot eivät tähän
vuodenaikaan pääsisi kulkemaan. Vasta kun
kaksi maastoautoa juuttui pääsemättömästi
jumiin lähellä sorakuoppaa, komentaja tuli
toisiin aatoksiin.35
Kauppalan kahvilat eivät olleet niin aamusta vielä auki eikä polttopuitakaan ollut
varattu majoitusalueelle, joten saksalaisten ensimmäinen kuljetusyksikkö sai aamuteensä Lapin rajavartioston ruokalasta.
Saksalaiset itse rakensivat Korkalovaaran
parakkikylänsä valmiiksi. Parin viikon ku-

luttua tulostaan saksalaiset järjestivät leirialueellaan erikoisen juhlallisen nuotioillan,
nimeltään Kameradschaftsabend, suomalaisille nostomiesrakentajille. Isohko rautalangoilla yhteen sidottu kokko oli keskellä
joukkoja ja sen korkeus oli yli kymmenen
metriä. Tuhatkunta saksalaista lauloi Edelweiß- ja Erika -lauluja, makkaraa syötiin ja
Juno -tupakkaa poltettiin.36
Pian tämän jälkeen (2. Welle ajalla
7.–16.10.1940) juna toisensa jälkeen saapui Rovaniemelle. Palokunnantalon edusta
ja vierusta täyttyi ilmatorjuntatykkirivistöillä. Ensimmäinen kauttakulkusopimus
päättyi virallisesti lokakuun puolivälissä
1940, mutta uusi kauttakulkusopimus solmittiin Suomen hallituksen ja Saksan sotilasviranomaisten kanssa jo marraskuun
lopulla 1940. Kauttakulkusopimusta laajennettiin koskemaan viikoittain 400 lomalaisen kuljetuksen 10.12.1940 alkaen
Rovaniemeltä Turkuun ja 9.1.1941 alkaen
Turusta Rovaniemelle. Keväällä 1941 saksalaisten kauttakulkuliikenne Lapissa, joka
vielä talvella oli käsittänyt kuukausittain
noin 2 000 lomalaista ja sairasta, sai suuremmat mittasuhteet.37
Ensimmäiset kuljetukset olivat miltei yksinomaan Saksan ilmavoimien
(Luftwaffe) kuljetuksia. Niitä seurasivat
maavoimien (Heer) melko huomattavat tarvike- ja materiaalikuljetukset sekä lomautettujen saksalaisten kuljetukset Norjasta
Saksaan. Tiekuljetuksista huolehti saksalaisten ohella edelleen Pohjolan Liikenne
Oy. Vilkastunut liikenne Pohjois-Suomen
teillä herätti huomiota ja liittoutuneiden
vakoojia oli tietysti Lapin alueella tarkkailemassa tilannetta. Suomen armeijan autoista
määrättiin poistettaviksi SA-rekisterikilvet
ja saksalaisjoukkoja muonittaneita lottia kiellettiin pitämästä lottapukua, jotta
ei näyttäisi siltä että suomalaiset avustavat
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saksalaisten liikennöintiä.38 Myöhemmin
vuoden 1941 aikana saksalaiset rakensivat
rajavartioston alueelle ja sen kentälle uuden
parakkialueen.39
Kauttakuljetusten ensimmäisessä vaiheessa saksalaiset lisäsivät henkilökuntaansa
yli sovitun, minkä tarkoituksena oli organisaation vahvistaminen myöhempiä isompia
joukkojen siirtoja varten. Järjestelytoimiston
tilannetiedotuksen mukaan lokakuun lopussa 1940 Rovaniemelle oli sijoitettu pääosin Luftwaffen 589 saksalaista huolto- ja
kuljetusjoukkojen miestä. Heerin henkilöstön määrä kasvoi hitaammin, ja 13.12.1940
heillä oli huoltotehtävissä Rovaniemellä vain
30 miestä. Kevääseen 1941 mennessä Heerin sotilaita oli jo enemmän kuin Luftwaffen
huoltomiehistöä. Näin ollen talvella 1940–
1941 saksalaisia sotilaita oli Rovaniemellä jo
varsin runsaasti. Saksalaiset olivat tulleet Lappiin pysyvästi koko sodan ajaksi.40
Saksalaisten ilmestyminen Rovaniemen
katukuvaan vuonna 1940 oli paikallisille
täydellinen yllätys, koska siitä ei sensuurin
vuoksi ollut tiedotettu asukkaille ollenkaan.
Olot olivat kuitenkin siihen aikaan niin
poikkeukselliset, että heidän saapumiseensa
ei liittynyt kovin suurta dramatiikkaa. Saksalaisten katsottiin yleisesti lisäävän turvallisuuden tunnetta kansalaisten pelätessä
Neuvostoliiton uutta hyökkäystä.
Kriittisiä näkökantoja tuli vasemmiston
piiristä. Lapin läänin maaherra Kaarlo Hillilä väitti jälkeenpäin, ettei hänkään tiennyt
saksalaisten tulosta edes edellisenä päivänä.
Todellisuudessa Hillilä sai kontaktiensa
kautta tiedon saksalaisten saapumisesta jo
pari päivää aiemmin. Puhelimitse sisäministeri Ernst von Born ilmoitti Hillilälle, ettei
saksalaisilta saanut vaatia passia ja että sotilasviranomaiset hoitavat suhteet. Sen sijaan

kauppalanjohtaja Viljo Heino sai tiedon saksalaisten saapumisesta puhelinsoitolla vasta
silloin, kun he jo olivat Rovaniemellä.41
Kirjailija Mika Waltari kertoi Neuvostoliiton vakoilua käsittelevässä kirjassaan
saksalaisten tulosta Rovaniemelle mm.
seuraavaa. ”Syyskesällä 1940 ilmestyi Rovaniemen katukuvaan uusi tekijä, jota ensin
uteliaan kunnioittavasti tuijoteltiin, mutta
johon vähitellen totuttiin, niin että se muuttui
kuin luonnostaan katukuvaan kuuluvaksi –
saksalainen sotilas.
Läpikulkumatkalla Pohjois-Norjaan kulki
saksalaisia joukkoja Rovaniemen kautta, näiden majoituspaikkoja ja varastoja oli Lapissa
ja kaikki muu kauttakulkuliikenne tyrehtyi
vähitellen päättyen kokonaan Englannin julistaessa kesäk. 14 p:nä 1941 Suomen saartoon.
Lapin jätkät … eivät suinkaan pokkuroineet
saksalaisia sotilaita, vaan päinvastoin suomalaisen epäluuloisesti tarkkailivat heitä alta
kulmain. He olivat itse Lapin arktisessa yössä
edellisenä talvena suorittaneet uskomattomia
urotekoja jätkän karvareuhka päässä ja pusero
yllä univormuvarusteiden puuttuessa. Siksi
tulijain siistit, komeat vormut, sotilaallinen
ryhti ja nuorekkaan iloiset kasvot herättivät
heissä arvostelunhalua. Mutta tuttavuutta
tehtäessä … syntyi vähitellen molemminpuolista kunnioitusta vieraan maan miesten ja
Lapin kanta-asukkaiden välille.
Kielivaikeuksista huolimatta päästiin yhteisymmärrykseen ja saksalaiset tunnustettiin
reiluiksi pojiksi. Sen verran kytevää levottomuutta ja tietoa Venäjän painostuksesta Suomea kohtaan oli jo ilmassa, että saksalaisten
kauttakulku herätti tavallisessa kansan miehessäkin turvallisuuden tunnetta.” 42
Toisaalta monet kommunistit ja SuomiNeuvostoliitto-seuran edustajat auttoivat Neuvostoliiton lähetystön edustajia
kokoamaan tietoja saksalaisten Rovaniemellä
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YHTEYSESIKUNTA ROI

olosta, heidän lukumäärästään, aseistuksesta, aselajeista ja varastoista sekä yhteistoiminnasta suomalaisten kanssa. Vakoojat
halusivat tietää jopa saksalaisten upseerien
nimet.43
Rautatiehallituksen sotilastoimiston asiakirjojen mukaan kuljetettiin saksalaisia sotilashenkilöitä rautateillämme syyskuusta 1940
toukokuun 1941 loppuun mennessä seuraavasti: syksyllä 1940 kaikkiaan 343 upseeria
ja 9 813 aliupseeria sekä miehistöä; talvella
ja keväällä 1941 kaikkiaan 980 upseeria ja
10 942 aliupseeria ja miestä.44 Kauttakulun
huoltotehtävissä oli kevään 1941 alkupuolella 2 200 pysyvästi Lappiin sijoitettua saksalaista sotilasta. Määrä kasvoi alkukesällä
sitä mukaa kun sotavalmistelut etenivät.45

Suomen ja Saksan välistä yhteistyötä varten
puolustusministeriöön perustettiin yhteysosasto ja puolustushaaroihin luotiin yhteysupseerijärjestelmä. Rovaniemelle perustettiin
11.6.1941 jääkärieversti Oiva Willamon
(1887–1967) johtama Puolustusministeriön
järjestelytoimisto. Tämän toimiston työmäärä kasvoi kuitenkin niin suureksi, että sen
tilalle perustettiin 16.12.1941 Päämajan alainen Yhteysesikunta Roi (YhtERoi)46, jonka
päällikkönä jatkoi Willamo.47
46
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Yhteysesikunta Roin tehtävänä oli pitää
yhteyttä Pohjois-Suomessa olevien saksalaisjoukkojen esikuntaan. Saksan Norjan armeijan esikunta (AOK Norwegen)
aloitti toimintansa Suomessa jo välirauhan aikana 11. kesäkuuta 1941 Rovaniemen lähistöllä Ranuantien varressa olevalla
Kursungin alueella, jossa saksalaiset rakensivat isoa varuskunta-aluetta. Esikuntaan
valittiin kielitaitoisia suomalaisupseereita
yhdysupseereiksi ja tulkeiksi.48
Willamolla oli hyvät suhteet erityisesti
vuonna 1942 Saksan Lapin Armeijan komentajaksi nimetyn kenraali Eduard Dietlin kanssa. Heillä oli tapana saunoa yhdessä
kerran viikossa alkoholijuomia nauttien.
Näin Willamo sai tietoja saksalaisten toiminnasta ja mielialoista myös epävirallisissa yhteyksissä. Myös muut Yhteysesikunta Roin
upseerit, jotka toimivat saksalaisten kanssa,
olivat samalla Suomen päämajan tiedusteluupseereita suhteessa saksalaisiin. Vastaavasti
myös saksalaiset yhteysupseerit suomalaisissa
sotilasyksiköissä tekivät omia havaintojaan ja
välittivät ne saksalaisten tietoon. Saksalaisten
yhteysesikunta kenraali Waldemar Erfurthin
johtama Verbindungsstab Nord sijaitsi Mikkelissä Suomen päämajan yhteydessä.
Yhteysesikunta Roin upseerien tuli tiedottaa Päämajaan saksalaisten eri aselajien
taistelutoiminnasta ja taktiikasta, työsuorituksista, aseistuksesta, varustuksesta, koulutuksesta, huollosta, kurista ja propagandasta.
Suomalaisten yhteysupseerien yhtenä tehtävänä oli tarkkailla vallitsevia mielialoja ja raportoida selkkauksista ja tapahtumista. Sen
tehtävänä oli myös huolehtia puolustusvoimien omaisuudesta, viestiyhteyksistä sekä
suomalaisten joukkojen huoltojärjestelyistä.
Partisaanivaaran lisäännyttyä se vastasi myös
pääosin kotiseudun turvallisuudesta sille
alistettujen sotapoliisien, erikoisosastojen ja
ilmasuojelujoukkojen avulla.49

YhtERoi järjesti monenlaista koulutusta
omille miehilleen perustamissaan koulutuskeskuksissa, jotka sijaitsivat Kemijärven
Hanhikoskella ja Savukosken Saunakankaalla. Myös saksalaisille, sekä miehistölle
että päällystölle ja alipäällystölle, järjestettiin mm. sissikoulutusta ja hiihtokursseja.
Saksalaiset olivat erityisen vaikuttuneita,
kun hiihtoa opastamassa oli suomalainen
olympiavoittaja ja maailmanmestari Veli
Saarinen.50
Yhteysesikunta Roi hoiti lähes kaikki yhteydet saksalaisiin ja Rovaniemen suojeluskuntaesikuntien toiminta rajoittui lähinnä
erilaisten juhlien ja muiden vastaavien tilaisuuksien yhteyteen. Vain desanttien torjunnassa suojeluskuntapiirin alaiset is-joukot ja
saksalaiset toimivat yhteistyössä.51
Yhteysesikunnan toimipaikkana olivat
Kauttakulkuliikenteen järjestelytoimiston tilat Lapin Rajavartioston esikuntarakennuksessa. Kauttakulkuliikenteen järjestelytoimiston
tehtävät ja henkilöstö siirrettiin myös Yhteysesikunta Roin käyttöön. Yhteydenpito helpottui kun saksalaisjoukot siirsivät oman
esikuntansa tammikuussa 1942 Kursungista
Rovaniemen Keskuskansakoululle.52
Yhteysesikunta Roi lakkautettiin 14. syyskuuta 1944 Lapin sodan alkaessa. Eversti
Willamo ja esikunnan tärkeimmät upseerit määrättiin vasta perustetun PohjoisSuomen evakuointiesikunnan alaisuuteen
sotilasasiantuntijoiksi.
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Saksan armeija
Rovaniemen kauppalassa ja
maalaiskunnassa
SAKSAN SOTAJOUKKOJEN
KESKITYKSET ROVANIEMEN
SEUDULLE 1941

teriön arkistossa säilytettävien tilannekatsausten mukaan. Saksalaisten maahantulo oli
herättänyt väestössä sekä toiveikkuutta, että
toisaalta pelkoa riippuvuussuhteesta Saksaan ja ajautumista suurvaltasotaan.54
Sodan jälkeen tehdyn haastattelututkimuksen mukaan oikeiston piirissä saksalaisten Suomeen tulo oli lähestulkoon
poikkeuksetta myönteinen asia, keskustassa
noin puolet suhtautui myönteisesti, lähes
puolet kielteisesti, sosiaalidemokraateissa
enemmistö suhtautui neutraalisti ja kommunistien kannattajissa poikkeuksetta erittäin kielteisesti. Tutkimusten mukaan Lapin
väestöstä yli 90 % joutui tavalla tai toisella
saksalaisten kanssa tekemisiin, joten jos
suomalaisten suuri enemmistö olisi suhtautunut saksalaisten toimimiseen Lapissa kielteisesti, yhteistyö ei olisi voinut sujua niin
hyvin kuin se sujui suhteiden katkeamiseen
saakka.55
Lokakuun lopussa vuonna 1940 Rovaniemelle oli perustettu myös suomalaissaksalainen seura vaalimaan ystävyyttä. Sen
tarkoituksena oli kulttuurisuhteiden lujittaminen Suomen ja Saksan välillä.56 Vuoden
1941 toukokuun 15. päivän Rovaniemi-lehden numerossa oli maininta, että saksalainen
Gebel-trio esiintyisi kauppalassa piakkoin.57
Saksalaisten kauppalan asukkaille tarjoamat

Saksalaiset olivat etukäteen tutkineet
Rovaniemen kauppalan soveltuvuutta
vuoristoarmeijan huoltokeskukseksi ja Pohjoisen armeijan päämajakeskukseksi. Jo
Barbarossa-suunnitelmassa saksalaisten ryhmitysalueena käytettäisiin Rovaniemen eteläpuolella ja ympärillä olevia alueita. Koska
Saksan operaatiot sijoittuivat pääosin Sallan
suunnalle, Rovaniemi oli itsestäänselvyys
saksalaisten esikuntakaupungiksi. Liikenneyhteydet vaikuttivat luonnollisesti asiaan,
koska Rovaniemi oli liikenteen solmukohta
Lapissa. Asiaa mietittiin myös poliittiselta
kannalta. Oulu oli vahva sosiaalidemokraattinen paikkakunta ja lisäksi liian kaukana
saksalaisten pääasialliselta sotatoimialueelta.
Kemi oli aivan liian punainen, joten luonnolliseksi valinnaksi jäi siltäkin kannalta
katsottuna Rovaniemi, jossa oli maalaisliittolais-oikeistolainen enemmistö ja jossa saksalaisten sotilaiden saapuminen ei aiheuttaisi
kovin suuria poliittisia ongelmia.53
Maalaisliittolainen sanomalehti Lapin
Kansa suhtautui saksalaisten tuloon varsin positiivisesti, kun sen sijaan sosiaalidemokraattisessa Pohjolan Työssä arvosteltiin
saksalaisten hallintoa miehitetyissä maissa.
Sanomalehdistö ei kuitenkaan sensuurin takia voinut kovin paljon toimia mielipiteen
muokkaajana tässä vaiheessa. Saksalaisten
omat arviot suomalaisten suhtautumisesta
heihin olivat realistisia Saksan ulkominis53
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Saksalaisten vankkurikaravaani matkalla
Alakurttiin.
Kuva: SA-kuva.

kansallista kunniantuntoa ja erikoisesti vähätellä hänen sotilaallisia saavutuksiaan”.60
Saksan sotajoukkojen keskitykset PohjoisSuomeen alkoivat kesäkuussa 1941 hieman
ennen operaatio Barbarossan alkua. Suomen
satamiin tuli 7.–21.6. välisenä aikana yhteensä 74 alusta tuoden sotilaita, varusteita
ja aseita. Lähes kaikki nämä joukot siirtyivät
asemiinsa Rovaniemen kautta joko rautatietai autokuljetuksilla tai marssien. Veturien ja
vaunujen puute hidastutti operaatiota jonkin
verran, mutta kuljetukset saatiin tehtyä jotakuinkin laaditun suunnitelman mukaan.61
Ensimmäiset saksalaiset taistelujoukot
Rovaniemellä majoittuivat aluksi telttoihin
nykyisen paloaseman vieressä olleelle Aapo
Narkauksen omistamalle niittyalueelle, jonne
myöhemmin rakennettiin iso parakkialue.62

konsertit, elokuvat ja juhlat olivat Rovaniemellä yleisiä koko talven 1940–1941
ajan. Näiden tuotto luovutettiin lähes poikkeuksetta hyväntekeväisyystarkoituksiin.58
Vaikka saksalaisia joukkoja oli ollut Suomessa ja Rovaniemellä jo koko talven ajan,
Saksan sotavoimien pääesikunta (OKW)59
antoi yleisohjeet saksalaisten joukkojen
esiintymisestä Suomessa vasta 21.5.1941.
Niissä painotettiin, että saksalaiset olivat
ystävällismielisessä maassa. Ohjeissa kerrottiin, että suomalaiset ovat sivistyneitä, ylpeitä
saavutuksistaan ja korostetun kansallistietoisia. Erityisesti heidän sanottiin arvostavan riippumattomuutta ja maansa vapautta.
”Sen takia on vältettävä kaiken sellaisen esittämistä, mikä saattaa loukata suomalaisen
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Kesäkuun alkupäivinä saksalainen SS-divisioona Nord aloitti pitkän marssinsa Jäämerentietä pitkin Vuotson ja Sodankylän
kautta Rovaniemelle, jonne se saapui 10.
kesäkuuta 1941. Noin 9 000 miehen vahvuisen divisioonan ohimarssin kerrotaan
kestäneen useita tunteja. Joukkoja tuotiin
myös laivoilla Ouluun ja sieltä edelleen junalla Rovaniemelle. Kaikkiaan jo 30 600
miestä saapui perille 14. kesäkuuta 1941
mennessä. Rovaniemen seudulle syntyi täten
valtava saksalaisjoukkojen keskittymä, koska
joukkoja ei saanut siirtää lähemmäs Neuvostoliiton rajaa ennen kesäkuun 18. päivää.
Kaikkiaan Rovaniemen seudulle keskitettiin
40 600 miehen vahvuiset saksalaisjoukot.63
Saksan paikalliskomendantinvirasto
aloitti toimintansa Rovaniemellä 12. kesäkuuta alkaen. Saksan Norjan armeijan (AOK
Norwegen) esikunta (Befehlstelle Finnland)
eversti Erich Buschenhagenin johdolla tuli
Rovaniemelle 15. kesäkuuta. Luftwaffen
koneet laskeutuivat 17. kesäkuuta Rovaniemen lentokentälle, joka otettiin sotilaskäyttöön koko jatkosodan ajaksi. Samaan aikaan
myös suomalainen V Armeijakunta (sodan
aikana III) alistettiin Mannerheimin valtuuttamana saksalaisten komentoon.
Välttääkseen venäläisten huomiota kenraalieversti Nikolaus von Falkenhorst saapui
Rovaniemelle vasta 21. kesäkuuta johtamaan
sotatoimia. Samana yönä kerrotaan kolmen
norjalaisen Saksan tiedustelupalvelun agentin tunkeutuneen Venäjän konsulaattiin
Rovaniemellä ja kaapanneen venäläisten koodikirjan, jonka avulla venäläisten kooditietoliikenne voitiin selvittää.64
Rovaniemelle perustettiin myös ilmaalueen esikunta Luftgaustab Finnland ja
vaikka halua yhteistyöhön pyrittiin usein
korostamaan, oli selvää, että maavoimien
(Heer) ja ilmavoimien (Luftwaffe) välille
syntyi niiden rinnakkaisasettelusta ja tehtävien erilaisuudesta johtuen ajoittaisia ris63
64

tiriitoja. Pahimmillaan tilanne oli silloin,
kun osapuolet kantelivat toisistaan Berliiniin. Huonot suhteet heijastuivat usein
ikävällä tavalla alimmalle tasolle saakka.65

JATKOSODAN ALKAMINEN
Jatkosodan alkaminen virallisesti 25.6.1941
venäläisten ilmahyökkäyksillä Suomeen
aloitti yli kolmen vuoden saksalaisvaiheen
Rovaniemen historiassa. Heti sodan ensimmäisinä päivinä Neuvostoliiton ilmavoimat
iskivät Rovaniemen kauppalan ja lentokentän alueelle useita kertoja. Jatkossa venäläiset
uskaltautuivat pommituslennoille Rovaniemelle asti vain ani harvoin saksalaisten lentokoneiden ja vahvan ilmatorjuntatykistön
takia ennen vuotta 1944. Pahin ilmahyökkäys tehtiin vuoden 1942 maaliskuussa,
jolloin kaksi viholliskonetta pommitti Viirinkankaan seutua. Hyökkäyksessä kuoli
kolme ihmistä ja kaksi haavoittui. Vaikkei
Rovaniemeä enemmälti pommitettukaan,
pommitusten pelko oli koko ajan olemassa.
Rovaniemestä tuli koko Pohjois-Suomen sotilasoperaatioiden keskus heti sodan alusta
asti. Rovaniemellä oli tarvittava infrastruktuuri valmiina ja sen sijainti oli turvallisen
matkan päässä itärajasta, muttei kuitenkaan
liian kaukana.66
Saksan Suomessa olevien joukkojen ensimmäinen komentaja oli kenraalieversti
Nikolaus von Falkenhorst, jonka johtama
Norjan armeija (AOK Norwegen) oli suoraan Saksan sotavoimien yliesikunnan
(Oberkommando der Wehrmacht) ja valtakunnanjohtajan Adolf Hitlerin alaisuudessa.
Falkenhorst oli jo vuoden 1918 sodassa ollut
kenraali von der Goltzin Itämeren divisioonassa yleisesikuntaupseerina. Jo silloin hän
oli tutustunut Mannerheimiin ja tämän ta65
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kia Hitler varmaankin nimitti hänet Lapissa
toimineen armeijan komentajaksi. Falkenhorst ei ollut Saksan kansallissosialistisen
puolueen jäsen.67
Falkenhorstin komennossa oli Suomen
alueella kaksi armeijakuntaa. Petsamossa
toimi vuoristoarmeijakunta Norwegen
(Gebirgskorps Norwegen) kenraali Eduard
Dietlin johdolla ja Sallan suunnalla kenraali
Hans Feigen johtama XXXVI armeijakunta.
Saksan maavoimien tukena toimi koko
sodan ajan 5. Ilma-armeija (Luftlotte 5)
aluksi kenraalieversti Hans-Jürgen Stumpffin ja myöhemmin kenraaliluutnantti Josef
Kammhuberin komennossa. Luftwaffen
Kommandierenden General des LuftgauKommandos Finnlandin (Luftgaustab Finnland), myöhemmin Kommandierenden
General der Deutschen Luftwaffe in Finnland -nimellä tunnetun esikunnan johdossa
oli kenraali Julius Schulz aina 23.6.1944
asti ja sen jälkeen kenraali Willi Harmjanz.
Hyökkäykset Falkenhorstin johdolla pääasiassa epäonnistuivat ja hän ei muutenkaan
tehnyt vaikutusta suomalaisiin pöyhkeydellään ja omapäisyydellään. Hän saikin pakata
kamppeensa ja poistua Suomesta Oslon pää-

67

majaan Norjassa olevien saksalaisten miehitysjoukkojen ylipäälliköksi.68
Hänen tilalleen tuli Petsamon vuoristojääkäreitä komentanut ”Narvikin sankari” ja
Hitlerin suosikki, 52-vuotias Eduard Dietl,
jonka Hitler uskoi tulevan paremmin toimeen suomalaisten ja erityisesti marsalkka
Mannerheimin kanssa. Dietl itse piti itseään
rintamajoukkojen komentajana ja epäili kykyään kantaa armeijan komentajan etäisempää vastuuta. Dietl pyysi kirjeessään Saksan
pääesikunnan esikuntapäällikkö Alfred Jodlille nimityksen peruuttamista, mutta Hitler ja Jodl yhdessä saivat hänet suostuteltua
ylipäälliköksi.69
Dietliä pidettiin ritarillisuudessaan
valloittavana persoonallisuutena, vaikka sodankäynnin taktiikasta hän joutuikin suomalaisten kanssa erimielisyyksiin. Dietlin
apuna olivat esikuntapäällikkönä 1.9.1943
alkaen kenraaliluutnantiksi nimitetty Ferdinand Jodl ja Suomen ystäviksi mainitut
XXXVI Armeijakunnan komentava kenraali jalkaväenkenraali Karl Weisenberger ja
hänen esikuntapäällikkönsä yleisesikuntaeverstiluutnantti Hermann Hölter.
68
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69
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oli rintamalla, joten saksalaisten osuus
kaikista asukkaista oli varsin suuri. Rovaniemellä oli toki muualta Suomesta tullutta
väestöä myös aika paljon.
Saksalaiset olivat jo etukäteen tutkineet
huolellisesti Rovaniemen sopivuuden heidän huoltokeskuksekseen ja he tiesivät hyvin tarkkaan Rovaniemen autokorjaamot,
huoltoasemat, tiet, sillat, sairaalat ja maaston. Alueella ei Rajavartioston aluetta ja
suojeluskuntien taloja ja alueita lukuun ottamatta ollut sotilaskäyttöön soveltuvia rakennuksia. Jo helmikuussa 1941 he olivat
aloittaneet Rovaniemellä sijaitsevan kauttakulkuesikunnan laajentamisen armeijan
huoltokeskukseksi, silloin tietenkin salaa.76
Saksalaisten huoltolajit olivat seuraavat:
1) täydentävä huolto, johon kuuluivat taisteluväline-, polttoaine-, elintarvikehuolto
(jakelu) ja korjaustoiminta, 2) taloushuolto,
3) lääkintähuolto, 4) eläinlääkintähuolto,
5) kenttäposti, 6) tienhoito, 7) järjestyksenpito, jonka piiriin kuuluivat sotapoliisi-, vartiointi ja liikenteenohjaus- sekä
sotavankileiri- ja sotasaaliinkeruutehtävät.77
Rovaniemi oli saksalaisten huollon keskuspaikka, mutta sen lisäksi huollon toimipisteitä, varikkoja ja pienempiä asemia tehtiin
erityisesti päämaanteiden ja rautatieverkon varrelle sekä rintaman lähellä oleville
alueille.
Saksalaisilla oli sotilaallinen vastuu
Pohjois-Suomen puolustamisesta ja rintamahyökkäyksistä, mutta kaikki Suomen
maaperällä sijainneet rakennukset, maat ja
luonnonvarat jäivät sopimuksen mukaisesti
Suomen hallintaan. Suomalaisten omistamia
rakennuksia saksalaiset saivat ottaa käyttöön
vain suomalaisten viranomaisten luvalla.
Saksalaiset alkoivat laajoihin rakennustöihin
heti paikalle päästyään. Rovaniemen kauppalassa ja maalaiskunnassa vajaakäytössä

ollutta rakennusmaata löytyi runsaasti jopa
aivan kauppalan keskustastakin.78
Saksalaisten rakennustoiminta Rovaniemellä oli heti alusta alkaen erittäin
vilkasta. Saksalaisten rakentamisen suunnittelusta vastasivat Luftwaffen yksikkö
Feldbauamt Rovaniemi ja Heerin yksikkö
Gruppe Heeresbaudienststelle 123 Rovaniemi.79 Sota-aikana sanottiin, että kaljupäiset eivät uskaltaneet nostaa kauppalassa
hattuaan päästä, koska saksalaiset olisivat
rakentaneet siihen parakin.80 Kaikki pakkoluovutusvaatimukset ilman asianomaista lupaa olivat ehdottomasti kiellettyjä. Jokaiseen
rakennushankkeeseen heidän oli anottava
lupa paikkakunnan viranomaisilta ja kaikista yksityisten tai kunnan maa-alueista tai
rakennuksista piti maksaa käypää vuokraa.81
Vaikka saksalaisten rakennustoiminta
edistyi nopeasti, he silti ottivat Rovaniemen
koulut esikuntakäyttöön ja vuokrasivat taloja ja yksityisasuntoja erityisesti upseerien
majoitusta varten. Saksalaiset laajensivat
kauppalan asuttua pinta-alaa huomattavasti
entiseen verrattuna. Mikäli mahdollista pyrittiin saksalaisten rakennusten sijoittelussa
huomioimaan voimassaoleva asemakaava ja
avaamaan kulkutiet asemakaavan mukaisten
katujen kohdalle. Vaikka saksalaiset piirsivät
rakennuslupahakemuksiinsa rakennukset ja
maanrakennuskohteet kuten urheilukentät
ja tiet asemakaavan mukaisesti, todellisuudessa asemakaavaa ei useinkaan noudatettu
vaan rakennukset ripoteltiin alueille saksalaisten omien tarpeiden mukaan. Useimmilla uusilla alueilla ei edes ollut näitä
Junila 2000. Baracken-Übersicht Stand 10.11.1941,
A.O.K. Norwegen, Befehlstelle Finnland, O.Qu.1.
Anlagen zum KTB, AOK 20, O.Qu. Übersichten der
Versorgung, Einrichtungen der Armee, Korps und Divisionen 11.1.–25.12.1941, 16103/9, T-312/998.
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asemakaavaan piirrettyjä katuja, puistoja
ja asuinalueita vielä olemassakaan muuten
kuin paperilla.82
Jo vuonna 1941 saksalaiset rakensivat Rovaniemelle ja sen lähiympäristöön yhteensä
630 parakkia. Syksyllä 1941 saksalaisten pääesikunta (AOK) siirtyi Rovaniemen Keskuskansakoululle, paikalliskomendantin virasto
(Ortskommandantur) Yhteiskoululle ja rintamaesikunta (Frontleitstelle) Kivikoululle.
Vuonna 1942 parakkien määrä kaksinkertaistui ja vuosina 1943 ja vielä 1944 rakentaminen jatkui varsinkin maalaiskunnan
puolella kiihtyvällä tahdilla ylittäen reilusti
paikallisen väestön rakennusten määrän.
Uudisrakentamisen painopiste siirtyi kauppalan alueen rakentamattomille laidoille tai
maalaiskunnan puolelle, vaikka keskustankin alueelle mahdutettiin lisärakennuksia
sinne tänne. Rakennustoiminta tai ainakin
sen suunnittelu näyttää jatkuneen lähes viimeisiin hetkiin asti.83

Saksalaiset rakensivat Rovaniemen kauppalan ja maalaiskunnan alueelle kokonaan
uusia asutusalueita. Uusia asuntoparakki-,
varasto- ja toimistoalueita rakennettiin mm.
Viirinkankaalle, Alakorkaloon, Ounasvaaran länsirinteelle, Ranuantien alkupuolen
viereisille alueille, Pöyliövaaran ja Kursungin
alueille, Nivavaaraan, III kauppalanosan eli
Ratantauksen alueelle, Kittiläntien Korkalovaaran puoleiselle alueelle ja lentokentän
ympäristöön. Saksalaisten varsinaiset asuinalueet sijaitsivat Ounasvaaran kupeessa,
Viirinkankaalla ja Korkalovaaran alueella.
Maalaiskunnan lähes jokaisessa kylässä oli
jokin saksalaisten varikko, varastoalue tai
muuta toimintaa. Varasto- ja asuntoparakkien lisäksi saksalaiset rakensivat runsaasti
muita rakennuksia, kuten upseerien hirsitaloja, toimistoja, huoltorakennuksia, erilaisia
majoitustiloja, teatteritalon, taiteilijakodin,
sähkölaitoksen, bunkkereita, taisteluhautoja
ja taistelupesäkkeitä. Saksalaiset rakensivat
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hyvin täsmällisesti ja siististi ja jopa koristelivat asuntoparakkejaan aidoilla ja kiveyksillä. 84
Saksalaisten majoituksen järjestelyssä
oli myös alkuhankaluutta. Puolustusministeriön yleisohjeen mukaan majoituksesta huolehtivat lääninhallitus ja sen alaiset
majoituslautakunnat ja poliisi sekä Saksan puolustusvoimien puolelta Rovaniemelle sijoitettu esikunta Kommandant des
Rückwärtigen Armeegebietes (Korück 525),
jossa oli upseeri majoitusasioita varten,
sekä esikunnan eri paikkakunnille sijoitetut
paikalliskomendantit.85
Näiden lisäksi majoituskorvausten perinnässä toimi Puolustusvoimien pääesikunnan
kauttakulkuliikenteen järjestelytoimiston
Rovaniemen alaosasto. Jos saksalaiset eivät päässeet sopimukseen maanomistajien
kanssa, puolustusministeriö neuvotteli asiasta ja tarpeen vaatiessa teki pakko-oton
sotatilalain nojalla. Ohjekirjeessä todettiin,
että joissakin tapauksissa näin ei ole menetelty vaan kiireeseen vedoten olivat saksalaiset vuokranneet suoraan asuntoja ja joissakin
tapauksissa jopa ottaneet omavaltaisesti
käyttöönsä majoitustiloja. Samoin poliisille
oli tehty rikosilmoituksia, joiden mukaan
saksalaisen sotaväen majoituksen yhteydessä
oli rikottu ikkunoita, poljettu ja siten pilattu heiniä sekä otettu luvatta heiniä, olkia
ja polttopuita, joista kaikista ei ollut annettu
kuitteja tai maksettu korvauksia.86
Näistä tapauksista oli saksalaisia huomautettu, jolloin Saksan päällystö oli selittänyt omavaltaisuuksien johtuneen joko
pakkotilasta tai siitä, että sotilaat, jotka oli
tuotu Suomeen valloitetuista maista, olivat
tottuneet ottamaan majoituksen ja tarvikkeita paikalliselta väestöltä lupaa kysymättä.
Saksalainen päällystö pyrki kyllä noudatta-

maan kuria ja järjestystä ja he olivatkin joukoilleen teroittaneet, että omavaltaisuudet
eivät tule Suomessa kysymykseen. Lääninhallituksen tietoon oli tullutkin, että korvauksia oli suoritettu ja omavaltaisuuksiin
syyllistyneitä sotilaita oli rangaistu.87
Professori Hjalmar Brotheruksen ja nimismies Väinö Kosolan tarkastusraportista
joulukuulta 1941 kuitenkin ilmeni, että
saksalaisten majoitustilaukset eivät olleet
yleensä siihen mennessä menneet majoituslautakunnan kautta vaan majoitustiloja oli
vuokrattu suoraan väestöltä suomalaisen
sotaväen, AOK:n osastojen ja Luftwaffen
kautta. Usein oli syntynyt kilpailua majoitustiloista, jolloin saksalaiset olivat korkeita
vuokria lupaamalla saaneet vuokratuksi tiloja muiden jäädessä ilman. Tällöin olivat
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat joutuneet kokonaan sivuun. Raportissa vaadittiin,
että jatkossa majoitustilojen vuokraaminen
tapahtuisi keskitetysti vain majoituslautakunnan kautta.88
Vuokrat Rovaniemen kauppalan alueella
nousivat pilviin. Rovaniemen vuokrataso oli
yli kaksinkertainen muihin kauppaloihin ja
kaupunkeihin verrattuna. Saksalaiset vuokrasivat isolla rahalla tiloja kunnalta, seurakunnalta, työväen- tai rauhanyhdistyksiltä,
yksityisiltä yrityksiltä ja yhdistyksiltä sekä
paikallisilta asukkailta. Korkeimmilla upseereilla oli omat hirsitalot eli Blockhausit.
Muille upseereille löytyi majoitusta Pohjanhovista, muista hotelleista tai yksityisiltä vuokratuista asunnoista. Vuoden 1942
lopulla lähes 150 upseeria oli hankkinut
asunnon vapailta markkinoilta. Tämä aiheutti suomalaisille asuntopulaa, sillä he eivät
tietenkään pystyneet kilpailemaan asuntomarkkinoilla saksalaisten kanssa.89
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SAKSALAISTEN JA
SUOMALAISTEN YHTEISELOA
ROVANIEMEN SEUDULLA

Asuntopulan helpottamiseksi siviiliasuntoihin majoitettuja saksalaisia määrättiin
siirtymään parakkeihin. Tämän takia saksalaisille myönnettiin lupia uusien parakkien
rakentamiseen kauppalan alueelle, vaikka
sopivat tontit olivatkin jo vähissä. Rakentamislupia myönnettiin sillä edellytyksellä,
että rakennusmääräyksiä noudatettiin tiukasti ja tulipalojen ehkäisemiseksi etäisyys
naapurirakennukseen oli oltava vähintään
30 metriä.90
Kasvaville markkinoille Puutalo Oy kehitti saksalaisia varten kaksi parakkityyppiä:
isomman Polar-parakin, jonka sisäpinta-ala
oli 80,6 neliömetriä (6,5 x 12,4 metriä) ja
Tundra-parakin, jonka sisäpinta-ala oli 44,9
neliömetriä (6,5 x 6,9 metriä). Lisäksi Puutalo Oy valmisti standardimalleja varastoista,
ajoneuvosuojista, talleista ja sotilaskodeista
sekä toimitti pahvi- ja vaneritelttoja. Näiden
lisäksi Saksa osti sekä Ruotsista että Norjasta
parakkeja ja toi Saksasta sementtiä ja rakennustarvikkeita parakkien ja muiden rakennusten rakentamista varten. Keväällä 1942
Saksan varusteluministeriö kehitti kolme
eri parakkimallia. Näistä A-parakki oli tarkoitettu siviilityöläisille (18 asukkaalle) ja
C-parakki naistyöläisille (12). B-parakki
oli tarkoitettu venäläisille sotavangeille (36
makuusijaa) ja sen varustelutaso oli vaatimattomin. Saksalaisten käyttämissä majoitusparakeissa upseereilla oli omat huoneet,
mutta sotilaat ja muu henkilökunta sai
tyytyä yhteismajoitukseen ja kerrossänkyihin kuten kasarmeissakin. Sotilaskodit,
esikuntaparakit ja upseeriparakit rakennettiin usein ns. viipaleparakeiksi, joihin sisäänkäynti tapahtui erillisen eteishuoneen
kautta. Tämä siksi, että talvella kylmä ilma
ei päässyt sisälle asti oven avauksessa.91

Saksalaisten joukkojen lähes kaikki huolto
perustui heidän omiin varastoihinsa. Huoltoasioita helpotettiin kesäkuusta 1941 aina
vuoden 1942 lopulle asti suomalaisten
myöntämillä ns. Buschenhagen-luotoilla,
joilla saksalaiset saattoivat ostaa rakennusmateriaaleja tai teettää huollon kannalta
tärkeitä töitä suomalaisilla.92 Rakennusmateriaalin, kuten sementin ja naulat, irtaimistot, elintarvikkeet, ajoneuvot, muut
tarpeelliset tavarat sekä hevoset ja muulit
he yleensä toivat itse mukanaan. Suomesta
hankittiin enimmäkseen puu-, ja metallitavaraa, paperia ja sähkötarvikkeita. Näitä
ostettiin paitsi Kauttakulkuliikenteen Järjestelytoimiston välityksellä myös suoraan
kaupoista. Alkuvaiheen ostorynnistyksen
jälkeen saksalaisten hankintoja rajoitettiin
ja joidenkin kulutustarvikkeiden osalta hankinnat jopa kiellettiin.93
Saksalaisten mukanaan tuomaan valtavaan varustemäärään sisältyi sodan alkuvaiheessa paljon turhaakin, kuten pesuvateja
miehille tai puhelinpylväät yhteyksien rakentamista varten. Toisaalta välttämättömiä
tarvikkeita kuten telttoja, kenkiä, talvivaatteita, rautakankia, sahoja, kirveitä ja puukkoja ei ollut riittävästi. Kenkien laatu ja
niiden nopea kuluminen oli ongelma koko
sodan ajan ja aiheutti paljon paleltumavammoja. Saksa oli koko ajan varautunut 7–9
kuukauden varastoilla Lapissa käytävään
sotaan. Saksa kävi myös vilkasta kauppaa
Ruotsin kanssa ja osti varsinkin sodan alkuvuosina runsaasti erilaista lähinnä huoltoon
ja rakentamiseen tarvittavaa materiaalia, joita
käytettiin enimmäkseen Pohjois-Suomen
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kohteissa. Lisäksi miehitetystä Norjasta rahdattiin tavaraa Pohjois-Suomeen.
Jotta Suomen talouselämä ei kärsisi saksalaisten Suomessa tekemien hankintojen
takia, oli niihin saatava Suomen ja Saksan
viranomaisten lupa sovittujen kiintiöiden
puitteissa. Saksalaisten ostot luetteloitiin ja
niihin käytetyt ulkomaiset raaka-aineet korvattiin kiintiöiden ulkopuolella.94 Isoimpiin
hankintoihin kuuluvien pyöreän puutavaran, polttopuun, pilkkeiden ja puuhiilen
toimitukset saksalaisille joukoille hoidettiin
niin, että Saksan Lapin joukkojen päämaja
(AOK) esitti tarpeen Puolustusministeriön
Rovaniemen toimistolle. Tämän jälkeen toimisto neuvotteli asiantuntijalautakunnan
kanssa, jonka jälkeen se lähetti ehdotuksensa Puolustusministeriön Yhteysosastolle
Helsinkiin, joka vuorostaan neuvotteli Saksan Suomessa toimivan hallintotoimikunnan puutavarajaoston kanssa. Vasta tämän
jälkeen Puolustusministeriön Yhteysosasto
oikeutti Rovaniemen toimiston antamaan
säädetyt ostotodistukset sitä mukaa kun sopimuksia suomalaisten myyjien ja saksalaisten välillä tehtiin.95
Saksalaiset myös kohensivat maantieverkostoa ja rakensivat kunnallistekniikkaa,
kuten viemäreitä ja kaivoja hallitsemilleen
alueille niin Rovaniemen kuin koko Lapin
alueella. Rovaniemen kauppalalla oli työvoimapulan takia vaikeuksia toteuttaa kunnallisteknisiä hankkeita. Osa saksalaisten
rakentamasta viemäriverkostosta ja kaivoista
oli pitkään käytössä sodan jälkeen ja saattaa
joitakin kohteita olla vieläkin käytössä.96
Lapin siviilihallinto pysyi tiukasti koko
sota-ajan suomalaisten ja erityisesti maa-

herra Kaarlo Hillilän käsissä. Hillilä, josta
tuli sodan ajaksi Lapin läänin siviilihallinnon suvereeni hallitsija, otti tittelikseen
lääninpresidentin (Landespräsident) arvonimen toimiessaan saksalaisten kanssa. Hillilä
painotti kaikille asianosaisille, että siviilihallinnon piti kaikissa tilanteissa säilyä suomalaisten eli lähinnä hänen itsensä käsissä ja
että saksalaiset joukot olivat vieraina ystävällismielisessä maassa. Kaikki isommat asiat
saksalaisten ja suomalaisten keskinäisissä tekemisissä tuli käydä hänen kanssaan.97
Rovaniemen kauppalaa johti varatuomari
Viljo Heino ja kauppalan siviilihallinto oli
hänen johdossaan. Saksalaisilla oli suuri halu
saada myös siviilipuoli hallintaansa, ja sitä
varten heillä oli suunnitteilla henkilöluetteloiden laatiminen kaikista Lapin läänin
asukkaista, saksalaisten henkilöllisyystodistusten käyttöönotto ja Rovaniemen lehtien
alistaminen ennakkosensuurille. Hillilä ja
Suomen viranomaiset torjuivat nämä vaateet yksiselitteisesti. Saksalaisten läsnäolo oli
suotavaa, mutta se ei saanut luoda miehityksen tapaista tilannetta.98
Suomalainen yhteysupseeri Pentti S.
Heikkinen kertoi seuraavan tarinan suomalaisten ja saksalaisten upseerien välisistä
jännitteistä: ”Tieto siitä, että Suomi ei ollut
mikään miehitetty maa, teroitettiin varsin
huolellisesti saksalaisten itsensä toimesta jokaisen uuden tulokkaan päähän. Kerrottiin sopivasti juttua eräästä saksalaisesta upseerista,
joka oli kehunut suomalaisille upseereille olevansa hyvin mielellään täällä Suomessa, koska
tämä oli miellyttävin kaikista miehitetyistä
maista. Kerrottiin, kuinka suomalainen upseeri oli vetänyt pistoolinsa esille ja sanonut:
"Täältä lähtevät kaikki miehittäjät."” Laukaus pamahti ja miehittäjä oli valmis kuopattavaksi. Saksalaiset hyväksyivät tarinan
täysin. En tiedä, missä määrin siinä oli
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todellisuuspohjaa, Suomen erikoisaseman se
ainakin kuvasi hyvin.”99
Saksalaiset korostivat joukoilleen tahdikasta käytöstä Suomen puolustusvoimia ja
siviiliväestöä kohtaan. Heille painotettiin
erityisesti, että Suomi on Saksan paras liittolainen. Kaikki kiistakysymykset pyrittiin
ratkaisemaan neuvottelemalla. Saksalaiset
jakoivat joukoilleen Suomea käsittelevää
propaganda-aineistoa, jossa selviteltiin Suomen olosuhteita ja kansanluonnetta.100
Saksalaiset alkoivat myös heti kesäkuusta
1941 alkaen julkaista rintamajoukoille tarkoitettua Lappland-Kurier 101 -lehteä.

Lehteä julkaisi Saksan AOK Norwegenin yhteydessä toimiva propagandakomppania Propagandazug Norwegen, josta
nimenmuutoksen myötä vuonna 1942 tuli
Propagandakompanie 680. Yksikkö siirtyi Suomeen kesäkuussa 1941.102 Lehden
pääasiallinen tarkoitus oli taistelu- ja asevelihengen nostattaminen, eli ns. joukkojen mielialojen hoito (Truppenbetreuung).
Siinä julkaistiin myös maailman- ja sotatapahtumien uutisia, kertomuksia rintamalta,
kevyempää sisältöä, pilapiirroksia, Suomea
koskevia uutisia ja pientä suomen kielen
sanakirjaa.103
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Lehti julkaisi melko runsaasti Suomea koskevaa aineistoa. Siinä oli kolme vakiopalstaa pelkästään Suomen esittelyyn ja näiden
lisäksi muita Suomea koskevia artikkeleita.
Usein lehden neljästä sivusta yksi oli kokonaan varattu Suomea koskevalle aineistolle.
Suomalainen kulttuuri, kansanperinne ja
luonto olivat erityisen huomion kohteena
saksankielisessä propaganda- ja valistusmateriaalissa. Sotilaita muistutettiin Suomen
kuuluisien taiteilijoiden vierailuista Saksassa
ja muutenkin hyvistä suhteista Suomen ja
Saksan välillä. Kaikkiaan lehdessä oli noin
1 000 Suomea jollakin tavalla käsittelevää
artikkelia.104
Lappland Kurierin toimitus oli Rovaniemellä. Lehti painettiin suomalaisissa
kirjapainoissa ja aluksi Lapin Kansan kirjapainossa Rovaniemellä. Lehdellä oli oma
latoja ja oma painaja, mutta Lapin Kansan
faktori Hannes Hilli joutui usein taittamaan
lehden. Lapin Kansassa lehden painos oli
10 000–12 000 kappaletta. Joulunumero
oli peräti 12-sivuinen ja sivukoko sama
kuin Lapin Kansalla. Vuodesta 1942 alkaen
painopaikkana käytettiin oululaista Marjamaan kirjapainoa, josta painopaikka siirrettiin vielä saman kevään aikana Helsinkiin,
jossa se sijaitsi välirauhansopimukseen asti.105 Syksyllä 1944 Suomen ja Neuvostoliiton aselevon jälkeen Lappland-Kurierin
painatusta tyrkytettiin vielä Lapin Kansalle,
mutta työtä ei otettu vastaan lehden evakuoinnin takia.106 Lappland-Kurier lopetti
ilmestymisensä Suomen sanoessa irti suhteensa Saksaan, ja viimeinen numero ilmestyi 2. syyskuuta 1944.107

Valtion tiedotuslaitoksen mielialakatsaus
13.12.1941 kuvasi saksalaisten ja suomalaisen siviiliväestön välejä erittäin hyviksi ja
vain joidenkin saksalaisten upseerien röyhkeys oli herättänyt kiusallista huomiota.108
Saksalla oli suuri halu esiintyä Suomessa eri
lailla kuin muualla Euroopassa, sillä Suomella demokraattisena valtiona oli Saksalle
suuri propaganda-arvo aseveljeyden lisäksi.
Suomalaisväestö suhtautui pääosin myönteisesti saksalaisiin joukkoihin, joita pidettiin
tarpeellisina aseveljinä sodassa Neuvostoliittoa vastaan.
Sanomalehdistössä tosin esiintyi aluksi
”kurittomuutta” ja Suomen hallitus lakkautti Rovaniemi-lehden heinäkuussa 1941
pariksi viikoksi sen ”saksalaisvastaisen kirjoittelun” takia, mutta ilmestymiskielto purettiin, kun lehden edustajat lupasivat, että
lehti ei toistamiseen anna aihetta muistutuksiin. Rovaniemi-lehden tiukalla kurinpitotoimella sensuuri näytti mahtinsa ja otti
sanomalehdistön valtiovallan valvontaan.109
Vaikka lehdistö oli pahasti sensuroitu, ystävällismielistä suhtautumista saksalaisiin
korostettiin. Jatkossa sanomalehti Rovaniemen sivuilla oli erityinen saksalaisille
tarkoitettu ”Wehrmachtbericht”. Myös paikallinen Lapin Kansa julkaisi heinäkuusta
1941 alkaen saksankielisiä sotilastiedotuksia otsikolla ”Deutscher Wehrmachtbericht” siihen asti, kun saksalaisten oma lehti
Lappland-Kurier alkoi ilmestyä. Lapin Kansan kirjapainossa vieraili tiheään saksalaisia
sotilashenkilöitä.110
Yksi iso syy turvallisuuspolitiikan lisäksi
suomalaisten suhtautumisessa saksalaisiin
oli saksalaisista koitunut välitön taloudellinen hyöty erityisesti lappilaisille. Saksalaisten tai niksmannien, kuten heitä joskus
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leikillisesti kutsuttiin, asuminen ja toiminta
Rovaniemellä tarjosi asukkaille monenlaisia
tilaisuuksia hankkia töitä ja lisäansioita. Tuloja saatiin vuokraamalla maita, rakennuksia ja huoneita sekä myymällä puutavaraa,
halkoja, heiniä, käsitöitä, turkiksia, riistaa
ja jonkun verran maataloustuotteita, vaikka
niiden ostaminen oli saksalaisilta kielletty,
jotta paikallisen väestön elintarvikesaanti
ei vaikeutuisi. Päivittäisiä ruoka-annoksia
säännösteltiin koko sodan ajan elintarvikekorteilla, joten saksalaisten piti pääosin
pärjätä itse tuomillaan ruokatavaroilla. He
saivat tarpeen vaatiessa ostaa rajoitetusti
voita ja maitoa paikallisilta.111
Saksalaiset ostivat paikallisilta myös radioita, soittimia, turkiksia, naisten alusvaatteita, rannekelloja, paperitarvikkeita, lasi- ja
porsliinitavaroita, toalettitarvikkeita, ihovoiteita ja ihovesiä, matkamuistoja, koristetarvikkeita, koruja, puukkoja ja tulitikkuja.
Tämän johdosta alkoivat kauppiaiden varastot vähentyä erityisesti säännöstelyn ulkopuolisista tavaroista. Saksalaisilla sotilailla oli
rajoitetusti Suomen rahaa käytössään, mutta
alkoholin ja elintarvikkeiden avulla kauppa
kävi hyvin. Kaikista kielloista ja tarkastuksista huolimatta salakauppaa harjoitettiin ja
vuosittain salakauppaan kytkeytyneitä saksalaisia upseereja, sotilasvirkailijoita ja aliupseereita paljastui kymmenittäin.112
Lapsille saksalainen suklaa, marmeladi ja
karamellit olivat harvinaista herkkua. Saksalaisten kuuluisan limpun, jota kutsuttiin
nimellä Kommissbrot, kerrotaan olleen erittäin maukasta. Limppu oli varsin tumma
sekaleipä, joka oli ehkä tehty vehnästä ja
ruisjauhosta. Leipä oli iso, jopa 15 senttiä
korkea neliskanttinen möhkäle, joten siitä
sai isoja viipaleita halutessaan. Suomalaiset
kutsuivat leipää junttaleiväksi.113 Saksalais-

ten ehtymättömästä viinavarastosta saatu
konjakki ja tupakka teki myös kauppansa,
vaikka virallisesti niiden myynti oli tietysti
kiellettyä. Ne, samoin kuin elintarvikkeet,
päätyivät usein mustan pörssin kauppaan.
Myös filunkikauppiaat menestyivät aluksi
hyvin myymällä saksalaisille variksenlihaa
riistana. Tämän huijauksen saksalaiset kyllä
aika nopeasti oppivat huomaamaan.114
Sodasta huolimatta sekä palkansaajien
määrä että kauppalan verotulot kasvoivat
räjähdysmäisesti ja monet lähestulkoon
köyhyydessä eläneet rovaniemeläiset saivat elintasoaan parannettua aikaisempaan
verrattuna. Samalla köyhien saaman huoltoavun määrä laski minimiin, koska työttömyys poistui miltei kokonaan.115
Työmarkkinoilla saksalaisten läsnäolo
vaikutti merkittävästi ja ensimmäistä kertaa Suomen historiassa Suomessa oli työntekijän markkinat. Suurin osa nuoremmasta
miespuolisesta väestöstä oli rintamilla, joten
työpaikkoja liikenne-, kuljetus-, huolinta-,
rakennus-, kauppa- ja palvelualoilla oli runsaasti naisille ja asepalvelusikäluokkien ulkopuolisille miehille. Saksalaiset tarvitsivat
miehiä halonhakkuuseen, linnoitus-, lentokenttä- ja rakennustöihin, pilke- ja puuhiilitehtaisiin, maanteiden tekoon ja korjauksiin
sekä rahdinajoon. Naisille töitä riitti kanttiineissa, konttoreissa, sairaaloissa, keittoloissa,
ompelimoissa ja pesuloissa. Kovan työvoimapulan takia saksalaisten maksamat palkat
ammattimiehille olivat joskus kaksin- jopa
kolminkertaisia muuhun maahan verrattuna
ja yleisemminkin palkkataso oli ainakin 25
% korkeampi kuin suomalaisten maksamat.
Varsinkin Rovaniemen maalaiskunnan puolella monille työntekijöille ja yrityksille jäi
isoja verorästejä, kun rahaa tuli niin paljon,
ettei veroja ehtinyt maksamaan.116
Myös muualta Suomesta tuli työvoimaa
Rovaniemelle. Varsinkin suomalaisille kir-

111

OP.1/PM, Hillilän kansio. Hillilä Airolle. Nro 127,
10.8.1942. KA. Jaakko Alakulppi, Saksalaissotilaat olivat osa lappilaista elämää. Lapin Kansa 23.4.1995.
112
Väänänen 1947.
113
Pentti Mikkosen haastattelu 17.10.2015.

114

Junila 2000.
Ibid.
116
Junila 2000 ja 2005 b. Väänänen 1947.
115

34

vesmiehille riitti kysyntää ja työtilaisuuksia.
Yhden parakin pystytys kesti suomalaisilta
kirvesmiehiltä vain pari kolme päivää, jonka
takia saksalaiset suosivat suomalaista työvoimaa aina kun se oli mahdollista. Maaherra Kaarlo Hillilän kerrotaan todenneen,
että ”lappilaiset ottivat saksalaiset tienestin
kannalta”. Myös suomalaisten paikallisten
ja muualta tulleiden yrittäjien oli helppo
saada rahakkaita urakointisopimuksia, joten
kaikki suomalaiset työntekijät eivät olleet
suoraan saksalaisten palkkalistoilla vaan yrittäjät toimivat saksalaisten alihankkijoina.
Esimerkiksi merkittävä rovaniemeläinen yritys Rovaniemen Saha Oy teki marraskuussa
1941 sahaussopimuksen saksalaisten kanssa
ja sahan koko tuotanto meni heille.117
Useiden puutavarayhtiöiden vuonna
1940 muodostama Puutalo Oy ja kemiläinen Oy Höckertin Seuraajat -huolintayhtiö
erikoistuivat tuottoisilla sopimuksilla rakentamaan saksalaisille sekä Rovaniemelle että
muualle Lapin alueelle majoitus-, huolto-,
muonitus-, varasto- ja korjaamotiloja. Kemiläisen Oy Höckertin Seuraajat -yhtiön
toimitilat sijaitsivat Santamäen Sorakuopan
alueella ja Rovaniemen lentokentällä.
Sodan jälkeen aina näihin päiviin saakka
etenkin Rovaniemellä liikkui huhuja, joiden
mukaan saksalaisilla olisi ollut oma rahapaja
Rovaniemellä. Huhupuheiden mukaan pajassa painettiin suomalaista rahaa Saksan
armeijan tarpeisiin. Tämän rahapajan kerrotaan olleen kertojasta riippuen milloin
Kursungissa, milloin Ahon autoliikkeen
kellarissa, milloin missäkin. Minkäänlaisia
uskottavia todisteita tai asiakirjoja tämän
väitteen tueksi ei ole tähän päivään mennessä löytynyt. Hyvälaatuisen väärän rahan
painaminen ei ole ihan helppoa ja vaikka
saksalaisilla oli Keski-Euroopassa väärennöksiin erikoistunut projekti mm. Englannin puntien tekemiseksi, se ei sielläkään
parhaista laitteista ja asiantuntijoista huolimatta pystynyt tekemään niin hyvälaatuista

rahaa, että sitä olisi voinut käyttää Englannin talouden romuttamiseen. Siksi se projekti haudattiin.
Tuskin vastaava rahapaja olisi Rovaniemelläkään voinut onnistua paremmin
niukemmilla resursseilla. Väärän suomalaisrahan tekeminen olisi ollut saksalaisille niin
iso poliittinen riski, ettei siihen olisi ollut
mitään järkevää syytä. Paljastuessaan se olisi
ollut suomalais-saksalaisille suhteille täysi
katastrofi. Saksan pankilla oli mahdollisuus
painaa omaa rahaa niin paljon kuin se tarvitsi ja vaihtaa sitä aivan laillisesti Suomen
pankin kautta Suomen rahaksi, joten miksi
he olisivat nähneet turhaa vaivaa väärennöksiin. Lisäksi, jos väärennettyä rahaa olisi Lapissa käytetty niin suuria määriä kuin sitä
olisi tarvittu, niin miksi niistä ei ole jäänyt
yhtään seteliä todisteeksi jälkipolville tai
Suomen pankkiin.
Kesällä 1942 saksalaisten palveluksessa
oli Lapissa yli 10 000 työntekijää, joista osa
pimeästi tai suomalaisyritysten kautta, mikä
aiheutti monille suomalaisille yrityksille työvoimapulaa ja viivästytti tai jopa lopetti monia työkohteita. Etenkin metsätyöt kärsivät
työvoimapulasta. Suomalaisten viranomaisten tarkoituksena oli puolittaa saksalaisten
palveluksessa olevan työvoiman määrä. Siksi
paikallisviranomaiset yrittivät saada saksalaisia palkkaamaan työntekijänsä suomalaisista
yrityksistä sen sijaan, että nämä palkkasivat
vapailta markkinoilta.118
Työvoiman säännöstely-yritykset eivät
tietenkään saksalaisia erityisesti miellyttäneet ja he pyrkivätkin viivytystaktiikalla ja
lopulta jopa viranomaisten määräysten vastaisesti palkkaamaan suomalaisia töihinsä.
Tätä kamppailua työvoimasta käytiin koko
sodan ajan palkkatasoa kohtuullistamalla.
Suomalaiset vetosivat myös Saksan ylimpään johtoon asian korjaamiseksi ja Saksan sotamarsalkka Wilhelm Keitel antoikin
määräyksen, että saksalaisten joukkojen on
supistettava suomalaisen työväen määrää.
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vaikka muutaman virkailijan kassakonttoria
pidettiin vielä 20.9.1944 asti, jolloin sekin
lopetettiin ja tämä konttori muutettiin
evakuointitoimistoksi.121
Saksalaiset
halusivat
auttaa
myös
paikallista
siviiliväestöä.
Varsinainen
avustustoiminta alkoi keväällä 1942 ja sitä
jatkui aina Lapin sodan alkuun saakka.
Saksalaiset auttoivat paikallisia monissa
arkipäivän ongelmissa, kuten lääkäri
hammaslääkärija
eläinlääkäripalveluja
tarjoamalla. Saksalaiset tekivät paikalliselle
myös paljon sähkö- ja korjaustöitä sekä
lainasivat hevosia, kalustoa ja työkaluja
maataloustöitä varten. Jotkut maatilojen
läheisyydessä tai maatiloilla majoitetut
saksalaiset osallistuivat heinänkorjuuseen
vapaa-aikanaan. Saksalaiset järjestivät myös
konsertteja, elokuvia, juhOia, myyjäisiä sekä
joukkojensa keskuudessa rahankeräyksiä,
XVHLQ
joiden
tuotto
DQQHWWLLQ
HULW\LVHVWL
hyväntekeväisyystarkoituksiin,
sotainvalideille MD siirtoväelle tai YDLNND
ilmapommitusten vahinkojen korjaamiseen.122
Saksan
sodanjohto
Dietlin
itsensä
esimerkillä järjesti lapsille juhlia ja
vieraili
maatalouskerholaisten palstoilla.
Jokaisena
sotajouluna
5RYDQLHPHOOl
järjestettLLQ iso joulujuhla, johon kutsuttiin
köyhiä lapsiperheitä ja sotaorpoja. Dietl
upseeritovereineen ja kauppalan johto oli
läsnä tilaisuuksissa ja Pyhä Nikolaus jakoi
joululahjoja lapsille. Tarjolla oli myös
leivonnaisia,
karamellia,
suklaata
ja
kaakaota. Lastenjuhlia järjestettiin lisäksi
ainakin Rajavartioston tiloissa.123
Saksalaisten elintarviketilanne oli koko
sodan ajan hyvä. Ruoka oli monipuolista
ja siihen kuului vihanneksia, viinirypäleitä,
luumuja
jne.
Näin
ollen
Saksan
selustatoimisto Kommandant des RücN
wertiges Armeegebietes 525 (Korück 525)
antoi määräyksen, että kaikissa saksalaisissa

Kiintiöksi määriteltiin 4 000 henkilöä, joista
Luftwaffen osuus oli 3 000 ja Heerin 1 000.
Työvoimakiintiöstä sai 15 % olla ammattityöntekijöitä, 35 % sekatyömiehiä ja 40 %
naisia. Kuitenkin talvella 1942–1943 Saksan sotavoimien palveluksessa arvioitiin olleen 4 500–5 000 suomalaista työntekijää.119
Kevääseen 1943 mennessä saksalaisten
palveluksessa olevan suomalaisen työvoiman osuus väheni suurin piirtein kiintiön
mukaiseksi. Tämä johtui paitsi työvelvollisuuskutsunnoista niin myös lisääntyneistä
työvoimaratsioista. Suomalaisen työvoiman
saannin supistuminen aiheutti sen, että saksalaiset paikkasivat suomalaisen työvoiman
puutetta Organisaatio Todtin työvoimalla,
muista maista tuoduilla työvelvollisilla ja
palkatuilla henkilöillä sekä tietysti vankityövoimalla. Saksalaisten vankityövoiman
määrä nousi Lapissa lähes 20 000:en henkilöön. Työpalvelujoukoissa oli lukuisien
Saksan miehittämien alueiden kansalaisia
enemmän tai vähemmän pakkotyössä.120
Jatkosodan aikana, ja jo muutamia kuukausia ennen sitäkin, Rovaniemi oli myös
pankkitoiminnan alalla noususuhdanteessa.
Saksalaiset pitivät eri pankkien, erityisesti
Kansallis-Osake-Pankin, konttoreissa varsin huomattavia tilejä, joilta maksettiin suomalaisilta liikkeiltä ja hankkijoilta tehdyt
ostot ja työmiesten palkat. Rahaa liikkui
runsaasti, sillä elettiin Lapin markan aikaa.
Syksyllä 1944 saksalaiset maksoivat vielä
syyskuun alkupuolella suomalaisille saamamiehille laskuja, mutta ryhtyivät myös
lopettelemaan pankkitilejään ja vaativat
pankkisaataviaan maksettavaksi seteleinä.
Tästä syystä pankeille annettiin määräys,
että tilinpitäjää kohden sai päivittäin maksaa
vain 300 000 markkaa seteleinä. Suomalaisten varsinaisten talletusten nostoryntäystä
ei kuitenkaan edes evakuoinnin aikana tapahtunut. Kansallis-Osake-Pankin Rovaniemen konttori siirrettiin Ouluun 16.9.1944,
119
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varuskunnissa tulee jakaa lämmin ylijäämäruoka suomalaisille sotaorvoille ja köyhille
lapsille suomalaisten huoltoviranomaisten
kanssa. Rovaniemen maalaiskunnassa vuoden 1942 marraskuusta alkaen saksalaiset
joukko-osastot antoivat huoltolautakunnan
valitsemille lapsiperheille ruoka-annoksia
saksalaisista ruuanjakelupaikoista. Perheille
jaettiin yhteensä lähes 100 ruoka-annosta
päivässä, mikä oli suuri apu varsinkin suurille ja vähävaraisille lapsiperheille. Sama
tapahtui myös kauppalan alueella, jossa
jaettiin 22.11.1942 alkaen keskimäärin 60
lämmintä ruoka-annosta päivässä. Osittain
näiden toimenpiteiden takia Rovaniemen
seudulla ei sodan aikana ollut suoranaista
nälänhätää niin kuin monella muulla Suomen paikkakunnalla, vaikka yleistä puutetta
olikin vähän kaikesta.124
Nämä yhteiset kokemukset kuten juhla- ja
merkkipäivät, urheilukisat, juhannusjuhlat,
lastenjuhlat, musiikki- ja elokuvaesitykset, lääkintäapu ja yhteiset sankarivainajat
vahvistivat suomalaisten ja saksalaisten hyviä suhteita ja loivat yhteisyyden tunnetta.
Monet rovaniemeläiset opiskelivat saksan
kieltä jo ennen sota-aikaa, ja sodan aikana
kielitaito kehittyi erityisesti työelämässä.
Saksalaiset olivat monin tavoin mukana ihmisten arjessa ja juhlassa ja monet sotilaat
ystävystyivät suomalaisperheiden kanssa
jopa niin hyvin, että tutun saksalaissotilaan
kuolema rintamalla otettiin vastaan melkein
kuin oman perheen jäsen olisi ollut kyseessä.

Jonkin verran solmittiin myös romanttisia suhteita, vaikkakin Saksan sodanjohto
ei suomalaisten ja saksalaisten avioliittoja
suosinut. Muiden maiden sota-aikaisiin tilastoihin verrattaessa aviottomia suomalaissaksalaisia lapsia syntyi varsin vähän ottaen
huomioon saksalaisten suuren määrän.125
Saksalaisten järjestämät juhlat, konsertit ja elokuvat olivatkin lähes ainoita huvituksia, sillä harrastus- ja huvitustoimintaa
säädeltiin kielloilla ja rajoituksilla. Huvitusten sijaan järjestettiin runsaasti erilaisia
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talkoita, joihin osallistuminen oli enemmän
tai vähemmän pakollista. Erityisesti vuosien
1942–1944 mottitalkoot126 kireän polttopuutilanteen helpottamiseksi ja Suomen sotainvalidien auttamiseksi muistetaan niihin
liittyvän kilpailun ja vedonlyönnin takia.
Tähän liittyen päätti kenraali Dietl kesällä
1943, että kaikkien AOK:ssa palvelevien
upseerien oli hakattava vähintään kaksi kuutiometriä halkoja. Samanlaisen käskyn antoi
myös Organisaatio Todtin päällikkö August
Michahelles. Metsähallituksen Rovaniemen
piirikonttori järjesti tarkoitukseen sopivan
mottimetsän lähelle Rovaniemen kauppalaa.
Jo ensimmäisenä talkoopäivänä esimerkkinä
muille hakkasivat Dietl ja Willamo viisi
kuutiometriä halkoja. OT:n henkilökunta
hakkasi kaikkiaan 630 kuutiota saaden
7 kulta-, 45 hopea- ja 87 rautakirvestä.
Michahelles sai kultakirveen.127
Vuoden 1942 puolivälissä XXXVI:n Armeijakunnan komentaja kenraali Karl Weisenberger aloitti henkilöstölle maksetuista
päivärahoista vapaaehtoisen keräyksen Suomen sotainvalidien hyväksi. Luovuttaessaan
keväällä 1943 ensimmäisen keräyksen tuo-

ton, sitä oli kertynyt 1,3 miljoonaa markkaa.
Keräys jatkui seuraavan vuoden huhtikuuhun saakka ja sen ylikin. Elokuussa 1944
oli kerätty yhteensä lähes viisi miljoonaa
markkaa Sotainvalidien Veljesliitolle. Samaan tarkoitukseen keräsi myös XVIII AK
yli miljoona markkaa.128
Saksalaisten välittömästi tai välillisesti
aiheuttamia ongelmiakin oli melko paljon,
sillä poliisi joutui usein puuttumaan erityisesti suomalaisten tekemiin varkauksiin ja
järjestyshäiriöihin. Rikollisuustilastot, joihin koottiin myös kaikki säännöstely- ja
juopumusrikkomukset, olivat Rovaniemellä
maan pahimmat. Juopumusrikkomuksia,
joista useimmat olivat humalaisten suomalaisten aikaan saamia, oli peräti kolmasosa
kaikista rikoksista. Lähes kaikkien kulutustarvikkeiden säännöstely aiheutti tietysti
paljon mustan pörssin kauppaa, samoin
esiintyi varkauksia, ”besorkkausta”129, joitakin pahoinpitelyjä ja onpa muutama saksalaisen tekemä tappokin kirjattu. Varsinkin
Saksan armeijan vaikeasti vartioitavat tavarakuljetukset olivat niin satunnaisten
näpistelijöiden kuin ammattimaisten ”suomalaisliigojen” tähtäimessä etenkin rautatieasemilla ja niiden varikoilla, joissa oli paljon
suomalaisia työntekijöitä töissä.130
Maalaiskunnassa maito- ja karjatilien väärentäminen ja luovutusvelvollisuuden laistaminen aiheuttivat ongelmia viranomaisille.
Rovaniemellekin siirrettiin toukokuussa
1942 suomalainen sotapoliisin joukkue valvomaan järjestystä ja vuoden 1943 alussa
poliisikonstaapelien määrää lisättiin neljällä
uudella viralla. Myös siihen aikaan harvinainen naispoliisi valvoi naisten tekemää rikollisuutta ja irtolaisuutta. Synkästä tilastosta
huolimatta Rovaniemi ei kuitenkaan ollut
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sentään ”villi länsi”, vaan täällä eleltiin monessa suhteessa muuta maata paremmin.131
Ottaen huomioon saksalaisten sotilaiden
määrän, heidän tekemiään rikoksia esiintyi kuitenkin yllättävän vähän, erityisesti
maalaiskunnassa, vaikka olot olivat poikkeukselliset. Suurelta osin tähän vaikutti
saksalaisten omissa joukoissaan ylläpitämä
armoton kuri, jossa rikoksista tai laiminlyönneistä määrätyt rangaistukset olivat
suomalaisten näkökulmasta jopa kohtuuttomia. Jatkuvasti pahenevan polttoainepulan
takia jopa polttoaineen tuhlaus julistettiin
rikokseksi maaliskuusta 1942 alkaen. Talvella 1942/1943 saksalaiset olivat havaitsevinaan ensimmäisiä kurin höltymisoireita
Rovaniemen kaduilla, ja he puuttuivat asiaan heti lujin ottein. Saksalaisjoukoilla oli
Suomessa voimassa erityinen eksterritoriaalioikeus, jonka mukaan he eivät olleet
Suomen lakien tai suomalaisten viranomaisten alaisia. Jos saksalainen teki rikoksen,
hänet voitiin kyllä väliaikaisesti pidättää,
mutta syyllinen oli luovutettava saksalaisille
sotilasviranomaisille.132
Saksalaisten tulo Rovaniemelle tuntui
myös aika paljon Rovaniemen seurakunnan elämässä. Rovaniemen vanhassa vuonna
1817 valmistuneessa puukirkossa pidettiin
vuosina 1941–1944 lähes 40 saksalaisten
pappien toimittamaa jumalanpalvelusta,
joista muutama oli katolinen messu. Saksalaisten jumalanpalveluksia kutsuttiin nimellä
Wehrmachtgottesdienst tai Gottesdienst für
deutsche Soldaten. Lisäksi seurakunta vuokrasi maata ja tiloja saksalaisten käyttöön.
Kirkon piirissä oltiin myös huolestuneita
sota-ajan vaikutuksesta paikkakunnan ilmapiiriin ja asukkaiden moraaliin. Erityisesti oltiin huolestuneita alkoholinkäytön
ja rikollisuuden lisääntymisestä ja varsinkin
naisten ja nuorten moraalin heikkenemisestä. Tämän katsottiin johtuvan saksalaisten paikkakunnalla olemisesta, vaikka tätä ei

ääneen kovin helposti tahdottukaan sanoa.
Myös pyhätöiden yleistymisestä oltiin huolissaan. Tähän vaikutti erityisesti erilaisten
talkootöiden teettäminen pyhinä.133
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Eduard Dietl
– Saksan Lapin
Armeijan kenraali
Kenraalieversti Eduard Dietl134 (21.7.1890–
23.6.1944) oli jatkosodan aikana pisimmän
ajan saksalaisten armeijan komentajana Lapissa. Hitler nimitti hänet uudeksi komentajaksi Nikolaus von Falkenhorstin tilalle
15.1.1942. Hitlerin mielestä hänen suosikkikenraalinsa oli parempi johtamaan Lapin
rintaman sotatoimia. Hitler myös uskoi
Dietlin parantavan yhteistoimintaa Suomen
sodanjohdon kanssa. Saksan sodanjohdon
valtuuttamana hän matkustikin pikimmiten
tapaamaan marsalkka Mannerheimiä taivuttaakseen suomalaiset mukaan Leningradin saartoon ja katkaisemaan Muurmannin
radan. Hän kuitenkin epäonnistui näissä
pyrkimyksissään.135
Dietl osallistui myös marsalkka Mannerheimin 75-vuotispäiville 4.6.1942 ja
kerrotaan hänen välittäneen kutsun myös
Hitlerille, joka kuitenkin oli jo oma-aloitteisesti päättänyt osallistua Mannerheimin
syntymäpäiville. Mannerheimin syntymäpäiväjuhlien yhteydessä Hitler ilmoitti
Dietlille ylentäneensä tämän kenraalieverstiksi. Hitler myös huomioi Dietlin
erityisen näkyvästi ja iloisesti tervehtiessään häntä ja pysähtyi hänen luokseen
uudestaan sen jälkeen kun oli tervehtinyt
muita saksalaisia upseereita. Seuraavan päivän lehdissä juhlapäivällisen vietosta kerrot-

Kenraalieversti Eduard Dietl.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

taessa mainittiin Dietlin sutkausten saaneen
koko vaunuosaston puhkeamaan nauruun hänen kertoessaan jonkun kaskun
vuoristojääkäreistä.136
Dietl toimi Suomessa armeijakuntansa
esikunnassa Rovaniemellä. Hän oli ensimmäinen saksalaiskenraali, jolle Hitler Norjan Narvikin puolustustaistelujen ansiosta
myönsi rautaristin tammenlehvillä. Ennen
nimitystään Lapin armeijan komentajaksi
Dietl johti saksalaista 3. vuoristodivisioonaa
Norjan maihinnousun aikana 9.–10. huhtikuuta 1940 ja vuoristoarmeijan Gebirgskorps Norwegen -armeijakuntaa Suomen
ja Norjan alueilla itärintaman pohjoisimmassa osassa. Komentajan nimityksen yhteydessä Suomessa olevat saksalaisten joukot
nimettiin Lapin armeijaksi (Armee Lappland) 15.1.1942 ja kesäkuun 20. samana
vuonna armeijakunnan nimeksi muutettiin
20. Vuoristoarmeija (20. Gebirgsarmee).137

134

Dietlin elämästä ja toiminnasta kts.: Kurt Herrman,
Dietl – Napapiirin kenraali. Saksalaisten sotatoimet
Pohjois-Skandinaviassa ja Suomessa toisen maailmansodan aikana, Loviisa 1957 (Alkuteos: General
Dietl). Franz Kurowski, Generaloberst Dietl. Deutscher
Heerführer am Polarkreis. Berg am Starnberger See
1990.
135
Herrmann 1957. Kurowski 1990. Ziemke 1963.

136
137

40

Jukka Partanen, Mannerheim ja Hitler. Latvia 2012.
Kurowski 1990.

DIETL OLI
VAKAUMUKSELLINEN
KANSALLISSOSIALISTI

Huolimatta siitä, että Dietl oli vakaumuksellinen kansallissosialisti, omien sanojensa
mukaan ”hänelle ei tulisi mieleenkään ryhtyä
tätä oppia Suomessa saarnaamaan”. Toisin
kuin Saksalle, Dietl piti demokratiaa sopivimpana yhteiskuntamuotona Suomelle.142
Vaikka kansallissosialistiset symbolit, kuten hakaristi, olivat aina esillä, suomalaiset
eivät nähneet sotilaita kansallissosialismin
edustajina eivätkä olleet juurikaan kiinnostuneita keskustelemaan aatteen yksityiskohdista. Asiasta ei vain puhuttu sen paremmin
valtioiden kuin niiden kansalaistenkaan
normaalissa kanssakäymisessä. Dietl myös
hiveli suomalaisten turvallisuuden tunnetta
lupaamalla puolustaa Lapin rajoja niin kuin
ne olisivat Saksan rajoja.143
Dietlin luona Rovaniemellä kävi vierailuilla puolueen korkeimpia johtomiehiä,
kuten Heinrich Himmler, Alfred Jodl ja Albert Speer. Tästä oli luonnollisena seurauksena, että ylipäällikön avoimesti edustama
kansallissosialismi muodosti myös armeijan
esikunnan henkisen olemuksen peruslinjan.
Vuoristoarmeijassa vallitsi samanlainen henkinen asenne ajan kysymyksiin kuin Saksan itärintaman muissa armeijoissa.144 XIX
VuorAK:n perättäiset komentajat kenraalit
Ferdinand Schörner ja Georg Ritter von
Hengl olivat aktiivisia kansallissosialisteja
ja myös heillä oli puolueen kultainen ansiomerkki. Kummastakin tuli vuorollaan
Saksan pääesikunnan kansallissosialistisen johto-osaston päällikkö. Näyttää siltä,
että 20. Vuoristoarmeija oli Saksan silloisen hallitusjärjestelmän kannalta eräs sen
luotettavimmista joukoista. Kenraalieversti
Dietl oli sitä mieltä, että kansallissosialistinen toiminta oli viety hänen armeijassaan
pitemmälle kuin missään muualla Saksan
puolustusvoimissa.145

Suomessa yhteysupseerina Mikkelin päämajassa toimineen jalkaväenkenraali Waldemar
Erfurthin mukaan Dietl oli suuri idealisti
ja vakaumuksellinen kansallissosialisti138,
joka vilkkaalla tavalla puolusti vakaumustaan. Hän oli jo pitkään ollut kansallissosialistisen puolueen jäsen ja nautti Hitlerin ja
puolueen kenraaleille osoittamaa hyvin harvinaista suurta arvonantoa. Kun Dietl vieraili Saksassa, Hitler otti hänet aina vastaan
ja osoitti hänelle suurta suosiota.139
Dietl oli tunnettu Hitlerin kannattaja,
jolle oli myönnetty puolueen kultainen ansiomerkki, joka oli verraten harvinainen
kunnianosoitus ammattisotilaalle.140 Marraskuussa 1943 suurta kansansuosiota myös
Saksassa nauttinut Dietl piti useita virallisia
puheita Saksan eri kaupungeissa, jolloin hän
korosti Saksan kansan kohtalontaistelua,
koska koko maailman juutalaiset olivat liittyneet yhteen tuhotakseen Saksan ja Euroopan.141 Suomessa Dietl sen paremmin kuin
muutkaan kansallissosialistiset saksalaiset eivät puhuneet samalla lailla eivätkä tiettävästi
suunnitelleet mitään rodulliseen vainoamiseen liittyviä toimenpiteitä.

138
Dietl oli jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen
vuonna 1919 liittynyt kansallissosialistisen puolueen
edeltäjään Saksan työväenpuolueeseen numerolla
524 ja hän piti ylpeydellä asepuvussaan Kansallissosialistisen Työväenpuolueen eli NSDAP:n merkkiä.
Dietl oli nuorena miehenä osallistunut natsien epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen vuonna
1923. Vuosien kuluessa hän oli tukenut horjumatta
Hitlerin valtaannousua ja ansainnut kansallissosialistisen upseerin maineen. Natsien propagandakoneisto
rakensi Dietlistä kansallissosialistista sankarimyyttiä
heti Narvikin tapahtumien jälkeen.
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on järkkymättömän voitonuskon ja fanaattisen tahdon täyttämä”.147 Hitlerin kuva oli
ehdottomasti oltava jokaisessa esikunnassa
ja parakissa ja hänen syntymäpäiväänsä
juhlittiin näyttävästi.148 Lisäksi yksiköissä
kävi vierailevia puoluetoimitsijoita luennoimassa. Sodan loppua kohden myös miehistölle suunnattu propaganda kiihtyi niin, että
ensimmäisenä puolivuotiskautena 1944 näytettiin 20. VuorA:n miehille 1 071 erilaista
filmiä, myytiin 200 000 kirjaa ja jaettiin
päivittäin 30 000 sanomalehteä.149

DIETL NAUTTI NIIN
SAKSALAISTEN KUIN
SUOMALAISTEN SUOSIOTA
Dietl oli Suomessa ollessaan kuitenkin varsin pidetty, Suomen ystäväksi mielletty saksalaisupseeri. Hän oli perehtynyt tarkkaan
Suomen kehitykseen ja historiaan. Hän oli
aikalaisten mukaan vahva persoonallisuus
ja hänellä oli erikoisen hyvä kyky hoitaa arkaluonteisia henkilösuhteita. Rovaniemeläisille tuli tutuksi hänen luiseva olemuksensa,
utelias luonteensa ja eloisat silmät. Hänet
nähtiin usein kävelemässä kauppalan keskustassa tai kunnioittamassa läsnäolollaan
juhlatilaisuuksia. Kaikista Rovaniemellä
oleskelevista saksalaisupseereista juuri Dietlin kasvot ja olemus jäi hänet tavanneiden
mieleen parhaiten. Yhteyksissään suomalaisen väestöön hän oli muille saksalaisille
esikuva.150
Vaikka Dietl oli kotoisin Baijerista, häntä
pidettiin usein itävaltalaisena, alppijääkäreiksi kutsuttujen 20. Vuoristoarmeijan itä-

Siitä huolimatta, että kansallissosialistinen
propaganda oli suhtautunut jyrkän tuomitsevasti Neuvostoliiton politrukkijärjestelmään, omaksuttiin sen sovellutus myös
Kolmannessa valtakunnassa tilanteen muuttuessa kriittiseksi. Joulukuussa 1943 Hitler
allekirjoitti käskyn ”kansallissosialististen
johtoupseereiden” (NSFO)146 eli poliittisten upseerien asettamisesta armeijaan. 20.
VuorA:ssa heitä oli kesäkuussa 1944 yhteensä
35 upseeria ja heidän tehtäväkseen oli määritetty sellaisen ”poliittisen sotilaan kasvatus,
joka tuntee taistelunsa tarkoituksen ja joka
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valtalaisjoukkojen mukaan. Dietl ei ollut
ainoastaan innokas vuorikiipeilijä ja laskettelija vaan aikalaisten mukaan myös uskomattoman sitkeä ja hyväkuntoinen ainakin
ennen sotaa. Hän rakennutti Rovaniemelle
Ounasvaaran ensimmäisen pujottelurinteen
vuonna 1943.151
Yhteysesikunta Roin upseeri A.O. Väänänen luonnehti Dietliä luonteeltaan laajat yleistiedot omaavaksi, harkitsevaksi,
rehdiksi ja oikeudenmukaiseksi ihmiseksi,
joka vihasi vilppiä. Hän myös valloitti välittömällä ja iloisella käytöksellään niin
suomalaisen kuin saksalaisen sotilaan myötätunnon. Väänänen kertoi Dietlin olevan
myös taitava ja temperamentikas puhuja,
joka osasi temmata kuulijat mukaansa.152
Maaherra Hillilä kuvaili ensitapaamisellaan Dietliä vaatimattomaksi, asialliseksi ja
sympaattiseksi. Hillilän mielestä Dietl oli
vapaa turhista muodollisuuksista eikä osoittanut sellaista kiinnostusta poliittisiin kysymyksiin kuin edeltäjänsä. Jatkossa Dietl piti
erityisen hyvinä ystävinään Willamoa ja Hillilää, joita hän kiitteli myös Mannerheimin
75-vuotisjuhlilla. Tuolloin politiikan sivuraiteelle joutunut Hillilän hyvä ystävä Urho
Kekkonen, joka kirjoitteli kolumnejaan
Pekka Peitsi -nimellä, vieraili myös Rovaniemellä ja tutustui Dietliin. Dietl kertoi jo
varhain suomalaisille ystävilleen uskovansa,
että sota kestää vuosia huolimatta saksalaisten salamasotateemoista. Hän myös uskoi
vahvasti, että Suomi ja Saksa taistelevat rinta
rinnan loppuun saakka. Ystävyyttä vaalittiin lukuisilla yhteisillä ruokailuhetkillä,
saunomisilla, metsästysretkillä ja neuvotteluilla. Kumpikin osapuoli toimitti näiden tapaamisten raportteja oman puolensa
tiedustelulle.153
Dietl oli myös alaistensa suosiossa. Dietlin esikuntaan siirron saanut Konrad Knabe
kertoi kirjassaan ”Lapin lentotiedustelijat”

löytäneensä ylipäällikön ja hänen alaistensa
joukossa toveripiirin, jonka vertaista hän ei
ollut koskaan tavannut. Dietlin luona vallitsi yhteenkuuluvaisuuden henki, joka olisi
voinut olla malliesimerkki kaikille Wehrmachtin esikunnille. Dietlin esikunnassa
toisten mielipiteille annettiin arvoa ja yhteistyö esikunnan väen kesken oli hyvä. Asioista puhuttiin selkokielellä ja huumoria
arvostettiin. Ateriat nautittiin esikunnassa
periaatteessa kaikkien upseerien ja virkailijoiden läsnä ollessa. Dietl yleisesikuntalaistensa kanssa istui pitkän pöydän ääressä
Keskuskansakoulun salin takaseinän vieressä.154 Dietlin luonteesta kertoo, että hän
oli aina ollut erittäin varovainen valitessaan
apulaisia ja luotti parhaiten koeteltuihin ystäviinsä, jotka tunsivat hänen omalaatuiset
tapansa. He myös käsittivät hänen tarkoituksensa ilman sen pidempää miettimistä ja
osasivat panna ne myös täytäntöön.155
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DIETLIN PUHEITA
Rovaniemellä 7.5.1943 käydystä keskustelusta A.O.Väänänen kirjasi Dietlin puheista seuraavaa: ”Olen valmis ajamaan
täysin itsenäisen, vapaan yhtyneen Skandinavian – Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska
– ajatusta, mutta pidän tätä mahdollisena
ainoastaan Saksan avulla. Saksan ainoa vihollinen on ryssä, joka myös on Suomen ainoa todellinen vihollinen, muilla (Englanti,
Amerikka) ei merkitystä, ei ainakaan nyt
käytävässä sodassa. Olen täällä ollessani tullut myös ymmärtämään, ettei natsismilla ole
mitään mahdollisuuksia Suomessa eikä koko
Skandinaviassa. Kukin tulkoon uskollaan autuaaksi. Siksi sitä ei ole tyrkytettävä. Nyt on
sitä paitsi kysymys yhteisestä vihollisesta ja sen
lopullisesta tuhoamisesta. Olen valmis omasta
puolestani esittämään Führerille vapaata, itse-
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näistä yhtynyttä Skandinaviaa, kunhan saan
vakuutuksen siitä, että Suomen Marsalkka ja
hallitus on ajatukseni takana.”
Hän jatkoi: ”Olen vakuutettu mahdollisuuksistani Führerin luona, mutta sitä ennen
täytyy minulla olla selvyys Suomen kannasta,
jonka (Suomen) joka tapauksessa täytyy tulla
yhtyneen Skandinavian johtoon jo yksistään
tekojensa perusteella, muiden ollessa vain vähempiarvoisia päälle katsojia. Tahtoisin jotakin tehdä yhteisen asian hyväksi. Suomi on
lähellä minun sydäntäni. Se on toinen isänmaani.” 156
Maaliskuun alkupuolella 1944 Dietl lausui Neuvostoliiton tarjoamista rauhanehdoista seuraavaa: ”Ryssän Suomelle tarjoamat
rauhanehdot ovat asiallemme paras todistus,
miten tulee käymään, jos ehdot hyväksytään.
Nyt voi jokainen Suomen kansalainen itse
todeta, mistä oikeastaan on kysymys ja sen
mukaan menetellä. Suomelle ei jää muuta
mahdollisuutta kuin taistelu, sillä eihän voi
ajatella, että Suomi tekisi itsemurhan asioiden
tässä vaiheessa.” Lisäksi hän totesi: ”Ne monet tuhannet saksalaiset kaatuneet, jotka ovat
haudatut Suomen multaan, ovat tosiasiallisesti jo internoidut Suomeen ja ovat sen hinta,
minkä Saksa on maksanut Suomen vapauden
puolesta lunnaina. Olen aivan vakuutettu
siitä, ettei yksikään suomalainen mies tule
nostamaan kättään internoinnin puolesta.
Kohtalonyhteys Suomen kanssa on jo nyt täydellinen ja kaikkein pahimmassa tapauksessa,
jos joudutaan lopullisesti muusta maailmasta
eristetyksi, tulee se olemaan jääväämätön.” 157
Rovaniemellä 22.–23.5.1944 järjestetyillä Vuoristoarmeijan propagandapäivillä
Dietl kertoi puheessaan: ”On väärin luulla,
että jollekin kansalle annetaan koskaan mitään ilmaiseksi, vaan kaikki on vähitellen
voitettava. Jonkun aatteen läpivieminen sisältää, että yksityisen tulee olla valmis tekemään
kaikkensa ja tarvittaessa uhrautumaan kansankokonaisuuden hyväksi ja paremman tu-

Ajan säästämiseksi Dietl käytti lähestulkoon
aina lentokonetta Rovaniemeltä Saksaan
suuntautuvilla matkoillaan. Aluksi hänellä
oli käytettävissään nopea Heinkel 111, joka
suoriutui matkasta Rovaniemi-Berliini välilaskuitta 5,5 tunnissa. Tämä kone otettiin kuitenkin kasvavan kalustopulan takia
muuhun käyttöön vuonna 1943 ja sen tilalle annettiin Junkers 52 -kuljetuskone, jota
Dietl käytti sen jälkeen.159
Jatkosodan aikana Dietl olisi halunnut
Suomen ja Saksan joukkojen tekevän yhteishyökkäyksen Muurmanskin rataa vastaan,
jotta paine itärintaman keskeisillä alueilla
olisi helpottunut ja jotta radan kautta kulkeva länsiliittoutuneiden apu Neuvostoliitolle olisi katkaistu. Suomi ei kuitenkaan
ollut tähän poliittisesti valmis, koska Suomessa pelättiin Yhdysvaltojen julistavan
sodan Suomea vastaan. Tämän takia Mannerheim ei suostunut aloittamaan hyökkäystä käyttäen tekosyynä sitä, että Saksan
olisi sitä ennen pitänyt valloittaa Leningrad.
Dietl kierteli kiukkuisena rintamakaistoillaan, mutta ei lojaalina ammattisotilaana
ryhtynyt arvostelemaan julkisesti poliitti-
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levaisuuden luomiseksi tuleville sukupolville.
Tässä aatteellisuudessa taistelun kautta parempaan tulevaisuuteen Saksa näkee pienessä
Suomessa korkean esikuvan, jota se seuraa.
Suomi on taistellut epätoivoisessa asemassaan
itää ja idän suunnatonta ylivoimaa vastaan jo
vuosisatoja vapautensa ja olemassaolonsa puolesta, ja näin se tekee edelleenkin toteuttaen
sukupolvesta toiseen samaa aatetta ja vakaumusta, joka on määräävänä Saksan kansan
keskuudessa tällä hetkellä. Saksan ensimmäinen sotilas, Adolf Hitler, pitää Suomea suuressa arvossa siksi, että näin on.” 158
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sista syistä annettuja käskyjä, koska rintamasotilaalla ei aina ollut tilaisuutta perehtyä
kokonaistilanteeseen. Vaikka Dietl viihtyi
Suomessa hyvin, hän oli silti lähimmille
työtovereilleen vihjaissut haluavansa päästä
päärintamalle, kun tiedot kertoivat rintamatilanteen muuttuneen Saksan kannalta
huonommaksi. Dietl sai jatkuvasti tietoja
Suomen kasvavasta kriittisyydestä sotaan ja
pyrkimyksistä irtautua siitä. Hän ei ehkä
olisi halunnut olla Suomessa silloin, kun
Suomen ja Saksan aseveljeys tulisi jossakin
vaiheessa päättymään.160
Keväällä 1944 raportoi Willamo Päämajaan, että Dietl eräässä saunaillassa ilmoitti
pahoittelunsa sen johdosta, että he kaiken
todennäköisyyden mukaan joutuvat hävittämään Lapin, jos tilanne muuttuu kestämättömäksi.161 Normandian maihinnousun
jälkeen Dietl ja Hillilä pohtivat asiaa palaverissaan ja Dietlin mukaan mikäli maihinnousu onnistuisi, se ratkaisisi koko sodan
Saksan tappioksi. Jos taas Saksa olisi pystynyt lyömään liittoutuneet takaisin, Saksalla
olisi ainakin ollut mahdollisuus selviytyä.162
Jatkosodan ratkaisutaistelujen aikaan
kesäkuun 1944 puolivälissä Dietl kiersi tapaamassa Suomen poliittista ja sotilaallista
johtoa. Saksan sodanjohdolle Dietl painotti Suomen tarvitsevan kaiken mahdollisen materiaaliavun. Hillilälle hän mainitsi,
että Führer oli tuntenut epäluuloa Suomea
kohtaan ja että tämä epäluulo oli johtunut
siitä, että Hitler oli saanut Suomen oloista ja
mielialoista väärää tietoa suurlähettiläs von
Blücherin kautta.163 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen pysäyttämiseksi Dietl lähetti
OKW:n luvalla jonkin verran panssarintorjunta-aseita suomalaisille omien joukkojensa varastoista.164

Dietl sai käskyn osallistua Sonthofenissa
pidättäville luentopäiville ja saapua kuuntelemaan niihin liittyvää esitelmää Obersalzbergiin. Dietl matkusti 18.6.1944 Junkers
52 -lentokoneella Saksaan. Sonthofenissa
vietetyn ajan jälkeen hän matkusti 21.6.
Obersalzbergiin keskustelemaan Suomen
tilanteesta Hitlerin kanssa osittain kahdenkeskisissä neuvotteluissa. Herrmannin
saamien tietojen mukaan Hitler oli painottanut Dietlille, miten ratkaisevan tärkeää oli
pitää Suomi mukana taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. Dietl oli puolestaan ehdottanut Hitlerille, että suurin osa Suomessa,
Norjassa ja Tanskassa olevista divisioonista
vedettäisiin pois ja siirrettäisiin päärintamalle. Pohjoisrintamalle jätettäisiin vain sen
verran joukkoja, että ne pystyisivät käymään
puolustustaisteluja.165
Dietl oli tiettävästi sanonut, että ”Tanskassa, Norjassa ja Suomessa on suunnilleen
600 000 miestä. Me annamme nuorten sotilaiden paistatella päivää Kreetalla ja kalastella
Egean merellä, ja sillä aikaa marssivat venäläiset Berliiniin”. Kuultuaan nämä sanat Hitler oli noussut seisomaan ja iskenyt nyrkkiä
pöytään ja huutanut: ”Dietl, te olette urhoollinen soturi, mutta politiikasta ette ymmärrä
yhtään mitään. Saamme kyllä riittävästi divisioonia kokoon varmistaaksemme lopullisen
voiton, mutta pohjoisrintama ei saa heikentyä,
sillä vain siinä tapauksessa pysyy Suomi puolellamme. Lähetän jo huomenna ulkoministerin Helsinkiin, ja te lennätte sinne myöskin
osallistuaksenne ratkaisuneuvotteluihin”.166
Dietl sai mahdollisuuden tavata vaimonsa
ja lapsensa. Hän matkusti ensin Salzburgiin
ja sieltä vaimonsa kanssa Graziin tapaamaan
lapsiaan. Dietlin koneessa oli joitakin pieniä vikoja, mutta ne korjattiin. Dietl lähti
23.6.1944 Grazista paluumatkalle, mutta
lentokone syöksyi todennäköisesti oikukkaiden tuulien takia vuorenrinteeseen Semmeringin läheisyydessä. Dietl kuoli tässä
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lento-onnettomuudessa. Kaksi miehistön
jäsentä säilyi pahoin loukkaantuneena hengissä.167 Dietlin hautajaisissa Münchenissä
Hitler piti tämän arkun vierellä syvästi liikuttuneena viimeisen julkisen puheensa.168
Suomen ja Saksan poliittisten neuvottelujen takia uutinen Lapin ystävänä pidetyn
Dietlin kuolemasta kerrottiin suomalaisille
vasta 29.6. ja se otettiin vastaan surullisin
mielin. Lapplandsender järjesti 1.7. Dietlin
muistojuhlan, jossa lyhyesti ja koruttomasti
tuotiin esille kenraalieversti Dietlin elämäntyö ja samalla arvostettiin häntä sotilaana ja
kanssaihmisenä. Vielä alleviivattiin erikoisesti hänen suurta rakkauttaan pientä Suomen kansaa ja maata kohtaan.169
Eversti Willamo lausui ainoassa nykyaikaan asti säilyneessä Lapplandsenderin
tallenteessa 4.7.1944 omat muistosanansa
kenraalieversti Eduard Dietlistä. Muistosanoissaan Willamo muisteli lämpimin
sanoin yhteistyötään Suomen ystävänä pidetyn Dietlin kanssa. Metsästystä harrastanut
Dietl viihtyi hyvin Lapin luonnossa ja sen
ihmisten parissa. Willamon mukaan hänen
sydäntään lähellä olivat erityisesti lapset.
Puheensa lopuksi Willamo muistutti viitaten Karjalassa käytäviin taisteluihin Dietlin velvoittavista sanoista, joiden mukaan
suomalaisten ja saksalaisten oli vietävä yhteinen kamppailu voitokkaaseen loppuun
saakka.170
Maaherra Hillilä kirjoitti ystävälleen runollisen muistokirjoituksen, joka julkaistiin Lapin läänin sanomalehdissä ja saksaksi
käännettynä saksalaisten Lappland-Kurierissa. Muistokirjoituksessa hän vertasi
Dietlin kuolemaa oman veljensä kuoleman
aiheuttamaan suruun.171 Lappland-Kurierissa

julkaistiin myös muita suomalaisten viranomaistahojen muistokirjoituksia kenraalille. Myös hänen sankarihautajaisistaan oli
lehdessä suuri artikkeli.172 Dietlin kuolema
järkytti vakavasti niin saksalaisia kuin suomalaisia. Ensitunnelma oli, että se varma
voiton usko, jota Dietl aina säteili ympärilleen, olisi samalla luisunut pois käden
ulottuvilta. Tulevaisuus näytti harmaalta ja
epävarmuuden tunne täytti sydämet.173
Sodan jälkeen niin Saksassa kuin Suomessa arveltiin lento-onnettomuutta Hitlerin järjestämäksi, mutta tästä ei ole olemassa
mitään todisteita – eikä se muutenkaan vaikuta lainkaan todennäköiseltä.
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Himmler ja muita
saksalaisia arvovieraita
Rovaniemellä
Kolmannen valtakunnan yksi merkittävimmistä ja pelätyimmistä johtajista
oli sekä Gestapon että SS:n johtaja SSReichsführer Heinrich Himmler. Hän saapui Rovaniemelle 22.3.1942 Heinkel 111
-kuljetuskoneella. Himmler tapasi Dietlin ja yöpyi Hotelli Pohjanhovissa. Seuraavana päivänä hän lensi Petsamoon ja
palasi takaisin Rovaniemelle 24.3., jolloin
hän tapasi mm. Dietlin, Willamon ja Hillilän Pohjanhovin päivällisellä. Keskustelua
käytiin mm. Leningradin valtauksen suunnitelmista, suomalaisesta Waffen-SS -pataljoonasta sekä Suomen ja Norjan tulevista
rajajärjestelyistä.174
Aikalaisten mukaan täysin asiallisesti ja
poliittisesti korrektisti käyttäytynyt Himmler oli ollut talvisella tarkastusmatkalla
Norjassa ja poikkesi sieltä pikavierailulle
Rovaniemelle tapaamaan Lapin saksalaisjoukkojen komentajaa kenraalieversti Dietliä. Himmler kehui suomalaisille, miten
Suomea arvostettiin Saksassa enemmän
kuin suomalaiset tiesivätkään. Määräävissä
asemissa olevien sympatiat Suomea kohtaan
olivat yhtä suuret kuin koko Saksan kansan.
Himmlerin mukaan Suomi oli Saksan liittolaisista suosituin. Himmleriä oli erityisesti
ilahduttanut suomalaisten ja saksalaisten välillä pohjoisessa vallinnut hyvä toveruus.175
Tämä vierailu muistetaan Rovaniemellä
parhaiten metsäherra Jarl ”Sunkku” Sundquistin Pohjanhovin vessaepisodista. Hotelli
oli tyhjennetty vain Himmlerin käyttöön ja
vartiomiehet asetettu oville. Sundquistille,
174
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joka hiipi salaa keittiön kautta hotelliin edellisillan laskua selvittämään, tuli vessahätä ja
hän meni asioille. Viereisessä kopperossa oli
myös Himmler asialla. Himmler hermostui
yllättävästä tulijasta, ja ryntäsi housut nilkoissa kopista ulos. Samassa vihellys halkaisi
ilman ja kaksi siviilipukuista miestä vangitsi
Sundquistin. Sundquist vietiin kuulusteluihin ja häntä epäiltiin murhamieheksi ja
rikolliseksi. Lopulta tiukan kuulustelun
jälkeen Sundquist keksi keinon. Hän käski
soittaa Dietlin, jonka hyvin tunsi, selvittämään asiaa. Dietl tuli paikalle ja väärinkäsitys korjattiin välittömästi. Konjakkilasien
ääreen ilmestyi myös Himmler, ja pian juttu
luisti ja nauru raikui. Lopulta Himmler teki
Sundquistin kanssa sinunkaupat.176
Huono sää esti Himmlerin lennon Kiestinkiin seuraavana päivänä, joten Hillilä järjesti pikaisesti kotonaan päivällisen, jonne
kutsuttiin Himmler seuralaisineen, Dietl,
Heunert, Jodl ja Willamo. Hillilä kutsui ulkoministeriön ohjeen mukaan Himmlerin
vierailulle Helsinkiin, mutta hän ei tarttunut
kutsuun kiireisiinsä vedoten. Hillilä kertoi
raportissaan Himmlerin puhuneen sivumennen ja kylmässä äänilajissa juutalaisista
ja heidän kohtelustaan Saksassa. Himmler
oli maininnut jonkun ”aktionin”177 olevan
paraikaa käynnissä heitä kohtaan. Hillilä
raportoi Himmlerin kertoneen myös, että
kaikki mustalaiset oli Saksassa kerätty yh176

Jarl Sundquist, Kairankiertäjä. Helsinki 1961.
Kansallissosialistien virkamiehiä kokoontui 20.1.1942
Wannsee-järven rannalla olevalle huvilalle, jossa päätettiin ”lopullisesta ratkaisusta”, mikä tarkoitti kaikkien
Euroopan juutalaisten tuhoamista.
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SS-johtaja Heinrich Himmler pelaamassa baijerilaista kiekkoa Lapin vierailullaan maaliskuussa 1942.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

teen ja siirretty Lublinin tienoille Puolaan.
Seuraavana päivänä Himmler kuljetettiin
autolla Kiestinkiin, josta hän matkusti 28.3.
lentokoneella Tallinnaan.178
Himmler vieraili uudestaan Rovaniemellä
kesällä 1942. Virallisella Suomen matkallaan Himmler piipahti Rovaniemellä 31.7.–
1.8.1942. Ensimmäinen tapaaminen Hillilän
kanssa oli Dietlin kahvikutsuilla, jolloin Dietl
kertoi joukkojensa hyökkäävän syksyllä Kantalahteen. Tämän edellytyksenä oli kuitenkin suomalaisten samanaikainen hyökkäys
Muurmannin radan katkaisemiseksi. Seuraava tapaaminen oli samana iltana Willamon
Rajavartioston alueella olevassa asunnossa,
jonne hänet yhdessä Dietlin ja Hillilän kanssa
oli kutsuttu saunomaan. Tästä tapaamisesta
on säilynyt valokuva, jossa herrat poseeraavat
Rajavartioston aidan vieressä nykyisen Karhunkaatajantien kohdalla.179
178
179

Hillilän raportin mukaan tapaamisessa keskusteltiin mm. Leningradin näköpiirissä olevasta valtauksesta. Himmler, joka oli saanut
Mikkelissä Mannerheimiltä Vapaudenristin
suurristin, näytti Hillilän mukaan olevan
erittäin tyytyväinen Suomen matkaansa ja
täällä saamaansa vastaanottoon. Himmler
kuvaili käyntiään Helsingissä ja Mikkelissä
”hyvin voimakkain superlatiivein”. Hän sanoi jo kokonaan kotiutuneensa Suomeen ja
viihtyvänsä täällä paremmin kuin missään
muualla Saksan ulkopuolella.180
Seuraavana päivänä suomalaisen antropologiystävänsä Yrjö von Grönhagenin
tutkimusten takia myös kansatieteellisesti
Kalevalan kansanperinteestä kiinnostunut
Himmler jatkoi matkaansa Vanajavedelle
soutelemaan. Himmlerin matkojen todellista tarkoitusta ei kukaan oikein tiennyt,
mutta ilmeisesti hän halusi selvitellä pohjoisissa olosuhteissa elävien saksalaisten mieli-
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aloja ja tutustua suomalaisten ”rodulliseen
erikoislaatuisuuteen”.181
Rovaniemellä vieraili myös varusteluministeri ja Organisation Todtin johtaja Albert
Speer seurueineen saadakseen hetken rauhaa
yhä raskaammaksi käyvässä virassaan. Speer
saapui Rovaniemen lumiselle lentokentälle
nelimoottorisella Focke Wulff Condorilla
23.12.1943. Ensi töikseen ennen sotaa Hitlerin suuruudenhulluja arkkitehtonisia haaveita toteuttamaan pyrkinyt teknokraatti
teki yllätysvierailun maaherra Hillilän
luokse. Keskusteluissa sivuttiin mm. Saksan
kärsimiä tappiolukuja ja Petsamon Kolosjoen nikkelikaivoksen toimintaa.182
Rovaniemellä Speer osallistui johtoryhmän päivälliselle ja vieraili Einsatz Finnlandissa, eli Organisaatio Todtin parakeilla.
Hän esiintyi Lapissa nimenomaan Organisaatio Todtin johtajana ja tarkastajana, käsivarressaan OT:n hihanauha. Hän myös
osallistui Dietlin suomalaislapsille ja heidän
äideilleen järjestämään joulujuhlaan Keskuskansakoululla, jossa seinän kokoinen
hakaristi juhlisti tilaisuutta. Speer jakoi tilaisuudessa suomalaislapsille joululahjoja.
Huvittavana yksityiskohtana juhlasta voi
mainita, että hymyilevät Dietl ja Speer kuvauttivat itsensä juutalaisten daavidintähteä
hiuksissaan koristeena käyttävän suomalaisen pikkutytön seurassa. Seuraavana
päivänä Speer seurueineen jatkoi matkaa
autolla kohti pohjoista tutustumaan Petsamon nikkelituotantoon ja tapaamaan saksalaisjoukkoja. Siellä hän oli vähällä päästä
hengestään, kun venäläinen tarkka-ampuja
ampui hänen vieressään olleen korpraalin
Kalastajansaarennolla. Uudenvuodenaattona Speer lensi takaisin Saksaan.183
Rovaniemellä vieraili Himmlerin ja Speerin lisäksi Saksan korkeimmasta sotilasjoh-

dosta varusteluministeri Fritz Todt, useita
kertoja tympeäksi ja jopa vastenmieliseksi
kuvattu Norjan Reichskomissar (valtakunnankomissaari) Josef Terboven, Saksan
Suomen-lähettiläs Wipert von Blücher,
sekä monia diplomaatti- ja yliopistoedustajia. Saksan sotatoimien johtoesikunnan
päällikkö kenraali Alfred Jodl, joka oli Führerhauptquartierin (Johtajan päämajan) tärkeimpiä henkilöitä, vieraili Rovaniemellä
4.9.1941 saapuen paikalle tuolloin isoimmalla Rovaniemellä käyneellä lentokoneella,
joka oli vanhempi Focke Wulff Condor
-versio kuin Speerin tuonut kone. Jodl vieraili Lapissa ja Rovaniemellä myös 13.–14.
heinäkuuta 1942. Tällöin hänen mukanaan
oli myös Hitlerin adjutantti SS-Obergruppenführer Julius Schaub.184 Rovaniemellä
vieraili myös Saksan armeijan henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Rudolf Schmundt jo heinäkuussa 1941 ja Saksan
sotilaskotiliiton johtaja Ruth Klose ainakin
syyskuussa 1941.185
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Lapin sota ja
Rovaniemen tuho
OPERAATIO BIRKE

mästä erillisrauhaan Neuvostoliiton kanssa,
Dietl järjesti tammikuussa 1944 suuret
taisteluharjoitukset Rovaniemellä Suutarinkorvan sillan tienoilla muka venäläisten laskuvarjojoukkojen mahdollisen hyökkäyksen
varjolla. Näissä harjoituksissa saksalaiset konepistoolimiehet olivat asemissa maaherra
Hillilän asunnon edustalla ja muissa kauppalan keskeisissä kohteissa.189
Puolustuksen vahvistamisen lisäksi Saksan armeijan johto kävi keskusteluja kenraalieversti Dietlin kanssa vetäytymisen
mahdollisuudesta. Dietlin mukaan Lapin
armeijan vieminen takaisin Pohjois-Norjaan oli äärimmäisen hankalaa ja aiheuttaisi
suuria aineellisia ja miehistön menetyksiä,
mikäli venäläiset jatkaisivat hyökkäyksiä
perääntyviä saksalaisia vastaan. Dietlin käsityksen mukaan olisi ollut kunniakkaampaa yrittää taistellen läpimurtoa Suomen
läpi Itämeren rannalle kuin nääntyä nälkään
Jäämeren äärellä. Hitler kuitenkin halusi
säilyttää Petsamon nikkelikaivoksen Saksan hallinnassa niin pitkään kuin mahdollista, ja hänen määräyksensä mukaan se tuli
olemaan 20. Vuoristoarmeijan tärkein tehtävä, joka sen tuli suorittaa Lapin alueella.
Wehrmachtin päämajan sotapäiväkirjojen
mukaan Hitlerille kerrottiin Saksan saavan
80 % nikkelistään Petsamosta, joten aluetta
ei voinut luovuttaa viholliselle ilman taistelua.190 Toisaalta varusteluministeri Speer vakuutti Hitlerille Saksan teollisuuden tulevan
toimeen ilman Petsamon nikkeliäkin, sillä

Saksan sotaonnen kääntyessä itärintamalla
vuoden 1943 aikana, Suomen johto alkoi
hiljaisesti valmistella Suomen irrottamista
sodasta. Erillisrauhaan pyrkiminen ei tullut
saksalaisille kovinkaan suurena yllätyksenä.
Saksan Lapissa olleen vuoristoarmeijan
johto esitti jatkuvasti valituksia PohjoisSuomen lehtien kirjoittelusta. Suomalaiset lehdet kun julkaisivat puolueettomien
maiden ja myös liittoutuneiden välittämiä
uutisia melko vapaasti, ja näissä uutisissa
saattoi esiintyä Saksaan kohdistuvaa arvostelua.186 Loppukesällä vuonna 1943 Saksan
sotavoimien pääesikunta (OKW) ja Lapin
Armeijan pääesikunta olivat pohtineet tilannetta joka syntyisi, mikäli Suomi antautuisi.
Näiden neuvottelujen seurauksena annettiin
28.9.1943 ”Johtajan ohje n:o 50” (Führerweisung 50), jossa alettiin valmistella Suomen pohjoisten osien ja Pohjois-Norjan
vahvistamista.187
Myös Rovaniemellä ja Rovaniemen maalaiskunnassa saksalaiset tekivät ohjeen mukaisesti linnoitustöitä ja pyysivät lupia mm.
sirpalesuojien rakentamiseen entistä enemmän.188 Varoittaakseen suomalaisia ryhty186
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töiden jo alettua, Suomen päämajassa toimiva saksalainen yhteysupseeri kenraali
Erfurth sai paikkakuntakohtaiset tiedot
käynnissä olevista linnoitustöistä.194 Saksalaiset selittivät suomalaisille varautuvansa
siihen mahdollisuuteen, että neuvostoliittolaiset pääsisivät tunkeutumaan suomalaisten
ja saksalaisten joukkojen väliin. Tosin asian
kanssa pähkäilevä Dietl oli jo kerran maininnut saunassa Willamolle, että jos tilanne
muuttuisi kestämättömäksi, niin saksalaiset
joutuisivat hävittämään Lapin.195
Operaatio Birken suunnitelmien mukaisesti Rovaniemen ympäristöön ja Rovaniemeltä johtavien tieyhteyksien suojaksi linjalla
Ylimaa – Auttinkylä – Kemijärvi määrättiin
29.7.1944 annetulla 20. Vuoristoarmeijan
käskyllä rakennettavaksi Brückenkopf-Stellung Rovaniemi, joka muutettiin ensin muotoon Rovaniemi–Schutzstellung. Lopulta
peitenimeksi tuli 10.8.1944 Ringwall.
Näiden asemien suunnittelu määrättiin
uuden M. G. Ski-Brigade Finnlandin nimellä
perustetun yksikön komentajan, entisen Vuoristoarmeijan operaatiopäällikön, eversti Hans
Steetsin vastuulle. Rovaniemi-Schutzstellung
-työ piti saada käyntiin ennen elokuun loppua
heti kun tutkimusaineisto olisi käyty läpi ja
työvoima saatu käyttöön. Työkohteille annettiin kaksi-kolme viikkoa aikaa saada ne alustavaan kuntoon jatkotoimenpiteitä varten.196
Lapin sodan takia vain osittain linnoitettu

nikkelivarastoja oli jo riittävästi varastoitu
Saksaan.
Tätä silmällä pitäen Saksan sodanjohto
aloitti yksityiskohtaisen peräytymissuunnitelman Operaatio Birken tekemisen jo
alkuvuodesta 1944, kun Suomen rauhantunnustelut, erillissotateesin korostaminen
ja Saksan itärintaman vaikeudet saivat Saksan sodanjohdon uusiin ajatuksiin Suomessa
ja Pohjois-Norjassa olevien joukkojensa suhteen. Birke valmistui 8.4.1944. Seuraavana
päivänä annettiin käsky valmistelujen aloittamisesta. Kevään ja kesän aikana tehtiin
suunnitelman edellyttämiä valmisteluja.191
Saksalaiset pelkäsivät tässä vaiheessa
enemmän venäläisten tunkeutumista Suomen alueelle kuin suomalaisten sotatoimia. Lapin alueelle mahdollisesti tulevien
venäläisjoukkojen elämä piti tehdä niin
hankalaksi kuin vain mahdollista. Lapin
hankalissa oloissa rakennuksista, varastoista,
puuvarastoista, viestilaitteista, silloista ja
kaikenlaisesta kalustosta olisi viholliselle
suurta hyötyä, joten mitään ehjää ei saisi
jättää heidän käyttöönsä. Koska toimet
olivat ensisijaisesti suunnattu venäläisiä
vastaan, Dietl kuvitteli saavansa suomalaiset avukseen Lapin hävittämisessä. Kaikki
tämä suunnittelu tapahtui tietysti täysin salassa ja vain muutama 20. Vuoristoarmeijan
korkea-arvoinen upseeri tiesi suunnitelman
toteuttamisen yksityiskohdat. Peitekoodilla
”hakatkaa koivua” (Birke anschlagen) suunnitelman edellyttämiä suuria linnoitustöitä
ja viestiyhteyksiä alettiin tehdä lumien sulettua kesäkuussa 1944 ja siinä vaiheessa niitä
ei enää kokonaan voitu pitää salassa.192
Dietl lähetti Saksan pääesikunnalle pyynnön, että Suomen päämajalle kerrottaisiin
tulossa olevasta asemien rakentamisesta.193
Hän sai luvan kertoa, mutta vasta elokuussa,
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Ringwall rakennettiin elokuussa ja alkusyksystä 1944.
Puolustusasemien tarkoitus oli suojata
huoltoteitä ja sodankäynnille tärkeitä kohteita sekä turvata saksalaisten vetäytymistä
kohti Pohjois-Norjaa ja Ivaloa. Rovaniemi oli
saksalaisten vetäytymisliikenteen solmukohta
ja Ringwall tehtiin nimenomaan Rovaniemen suojaamiseksi. Taisteluasemia rakennettiin Rovaniemeltä Ranualle, Posiolle ja
Kemijärvelle johtavien teiden varsille, koska
saksalaiset pelkäsivät, että venäläiset pyrkivät seuraamaan heitä ja valloittamaan Rovaniemen ja siten mahdollisesti katkaisemaan
vetäytymistien.197
Rovaniemen ympäristön Ringwall-asemat eivät kuitenkaan olleet niin mittavia
linnoitustöitä kuin Ylä-Lapin linnoituskohteet, eikä niitä kaikkialla edes ehditty
tehdä valmiiksi ennen saksalaisten vetäytymistä. Silti niillä oli paikoitellen merkitystä
suomalaisten hyökkäysten viivyttämisessä
Lapin sodan aikana. Puolustusasemien rakentaminen jätettiin hyvin pitkälti sekä
pioneerijoukoille että Organisaatio Todtin
joukoille. Toki monia muitakin yksikköjä,
kuten 2./Landes-Schützen-Bataillon 309
ja Transport-Kompanie Speer, määrättiin
mukaan.198
Koska Saksan sodanjohto ja tiedustelu
olivat melko varmoja, että Suomen puolustus tulisi murtumaan ja Neuvostoliitto
jossain vaiheessa miehittäisi Suomen, joissakin tiedusteluorganisaatioiden sopukoissa
alettiin salaa valmistella vallankaappausta
Suomessa. Saksan Suomessa toimineet tiedusteluorganisaatiot, SS:n turvallisuuspalvelu SD ja Saksan sotilastiedustelupalvelu
Abwehr, yhdistettiin SD:n alaisuuteen helmikuussa 1944. Saksalaismielisen vas-

tarintaliikkeen johtoelimeksi Suomessa
perustettiin Sonderkommando Nord (Erillisosasto Pohjoinen). Osasto oli Saksan SD:n
päällikön, SS-kenraali Ernst Kaltenbrunnerin alaisuudessa. Sonderkommando Nordin
tavoitteena oli saksalaismielisen diktatuurin
pystyttäminen Suomeen.199
Abwehrin Suomen-toimistoa johti komentajakapteeni Alexander Cellarius. SD
keskittyi Suomessa pääasiassa vakoiluun.
SD:n toimiston päällikkö oli majuri Alarich Bross. Hän oli tullut Suomeen jo 1938
muodollisesti matkailun työtehtävissä. Abwehrin päätoimisto oli Helsingissä ja sen
alaosastot olivat Mikkelin Päämajassa, Rovaniemellä, Kotkassa ja Liinahamarissa.200
Lapin sodan aikana Kirkkoniemessä toiminut ja sittemmin Osloon siirtynyt Gestapon
paikallinen päällikkö Wilhelm Laqua koulutti Saksan puolelle loikanneita suomalaisia vakoilua ja sabotaaseja varten.201 Nämä
epärealistiset suunnitelmat eivät kuitenkaan
johtaneet mihinkään konkreettiseen tulokseen, vaikka joitakin suomalaisia siirtyi taistelemaan Saksan puolelle.
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LOTHAR RENDULICISTA
UUSI KOMENTAJA
Kun Eduard Dietl kuoli lento-onnettomuudessa Semmeringin lähistöllä Saksassa
23.6.1944, hänen seuraajakseen nimitettiin
heti seuraavana päivänä Jugoslaviassa kovia
otteita käyttänyt vakaumuksellinen kansallissosialisti kenraalieversti Lothar Rendulic, joka oli laatinut ohjekirjan poliittisten
NSFO-upseerien toiminnasta. Ilmeisesti
Hitler arveli, että Dietlin esikuntapäällikkönä toiminut kenraaliluutnantti Ferdinand

20. Vuoristoarmeijan pioneeriyksikön päällikön
(Armee Pionier Führer) käsky: Betr. Ausbau der Stellungen in Nordlappland. Oberkommando der 20.
(Gebirgs-) Armee O.Qu./A.Pi.Fü., Pi.1/Ia/Op.Nr. 873/44
g.Kdos. A.H.Qu. den 19. Juli 1944. Bundesarchiv
(kopio). LMM. Airio 2014.
198
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Jodl oli aivan liian pehmeä ”Suomen ystävä”
tekemään tarvittaessa kovia päätöksiä.
Dietlin kuolema pidettiin viikon verran
salassa, koska tämän tiedon pelättiin vaikuttavan epäedullisesti Suomessa silloin vallinneeseen poliittiseen kriisiin.202 Rendulic
kertoi muistelmissaan, että Hitler korosti
hänelle Petsamon nikkelikaivoksen tuotannon olevan Saksalle elintärkeä. Hitler myös
kertoi, että ”Suomi on nyt meille ehkä Euroopan tärkein alue, koska Suomi ja Norja
ovat ainoat alueet, missä venäläiset ja angloamerikkalaiset voivat ojentaa toisilleen käden
Euroopassa. Näistä syistä teidän on pidettävä
Lappi”. Rendulic sai myös tietää, että Suomessa vaadittiin neuvotteluja venäläisten
kanssa, mutta että nämä neuvottelut olivat
katkenneet, koska venäläiset muiden raskaiden ehtojen ohella vaativat Lapissa olevien
saksalaisten joukkojen internointia, mikä
puolestaan olisi johtanut Suomen taisteluun
saksalaisia joukkoja vastaan.203
Suomeen lähtiessään Rendulic oli siis jossakin määrin selvillä Suomen poliittisesta ja
sotilaallisesta tilanteesta, mutta vasta Helsingissä Saksan lähettiläs von Blücheriltä
ja Mikkelissä Suomen armeijan päämajasta
hän sai täydellisemmät tiedot tehtävänsä
laadusta. Mannerheimin kanssa keskusteltuaan Rendulic sai vaikutelman, että Mannerheim suhtautui kutakuinkin pessimistisesti
Suomen mahdollisuuksiin pärjätä Neuvostoliittoa vastaan. Tilanne Suomen rintamilla
oli kuitenkin siinä vaiheessa jo vakautunut, joten Rendulicille jäi aikaa valmistella
suunnitelmia sen varalta, mitä mahdollinen
Suomen ja Neuvostoliiton välinen aseleposopimus edellytti saksalaisilta.204
Rendulic teki 5.7.1944 tervehdyskäynnin maaherra Hillilän luona. Hillilä arvioi
Rendulicilla olevan saksalaiseksi sotilaaksi
erittäin korkea yleissivistys ja harrastusta pe-

rehtyä nimenomaisesti suomalaiseen kulttuuriin. Hänellä näytti olevan yhtä paljon
järkeä kuin hänen edeltäjällään Dietlillä
oli tunnetta. Rendulicin tärkein tehtävä
oli aluksi vakuuttaa suomalaiset pysymään
yhteisessä rintamassa ja estää venäläisten
tunkeutuminen Suomen alueelle. Myös
Rendulic yritti uskotella suomalaisille Saksan valmistamien V1-rakettien ja muiden
suunnitteilla olevien ”ihmeaseiden” kääntävän sodan vielä Saksan voitoksi.205
Kenraalieversti
Lothar Rendulic.
Kuva: Lapin
maakuntamuseo.

A.O.Väänänen arvioi Rendulicin käytökseltään preussilaiseksi. Hänen esiintymisensä oli laskelmoitua hienostelevaa
kohteliaisuutta. Rendulic kuitenkin yritti
olla kohtelias suomalaisia kohtaan.206 Pohjois-Suomen saksalaiset alkoivat toistuvasti
epäillä aseveljensä luotettavuutta jo keväästä
1943 lähtien, mutta aseveljien välit viilenivät pysyvästi vasta vuoden 1944 keväällä tai
viimeistään kesällä. Tähän vaikutti suuresti
kevään 1944 saksalaisten henkilöstövaihdokset Pohjois-Suomessa sekä erityisesti
komentaja Dietlin kuolema kesäkuussa
1944.207
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Suomen hallitus erosi 2. elokuuta 1944 ja
Mannerheim valittiin presidentiksi. Rendulic ymmärsi, että se vakava tilanne, johon
hänen johtamansa Saksan Lapin armeija
uhkasi joutua Suomen erotessa sodasta, oli
nyt tullut paljon lähemmäksi. Rendulic
tiesi, että armeijan perääntyminen PohjoisLappiin tai Norjaan tuottaisi mitä vaikeimpia ongelmia. Rendulic kävi Mikkelissä ja
koetti urkkia Mannerheimilta tietoja siitä,
mitä aseleponeuvotteluissa oli sovittu saksalaisten joukkojen suhteen, mutta Mannerheim vältti vastaamasta tähän kysymykseen.
Puolustusministeri Waldén tarjosi lounaan
kenraalille, mutta isäntä ei maljapuheessaan
maininnut sanallakaan ”aseveljeydestä”,
joka siihen asti oli ollut kaikkien juhlapuheiden pääteemana. Rendulicia huolestutti,
että venäläiset miehittäisivät Etelä-Suomen
ja vaatisivat läpikulkuoikeutta päästäkseen
saksalaisten vuoristoarmeijan oikean siiven
kimppuun Lapissa. Tämän varalta saksalaiset alkoivat rakentaa Lapissa jo elokuun
puolivälissä sulkuvyöhykettä eli varustettuja
asemia ja miinoituksia etelästä tulevien yhdysteiden kapeikkoihin, varsinkin rautatieja maantiesilloille.208

kalustonsa mukaansa. Saksalaisten maasta
poistumiseen oli laskettu kuluvan lumettomana aikana 3,5 kuukautta ja talvikelillä 5,5
kuukautta.209
Neuvostoliiton tiukat ehdot oli tahallaan tehty sellaisiksi, että niitä oli mahdoton
toteuttaa ilman sotatoimia. Neuvostoliitolle oli tärkeätä saada katkaistua Suomen
suhteet Saksaan julkisesti ja samalla saada
Suomesta mahdollisimman suuri henkinen
yliote. Tämä myös merkitsi, että Lapin siviiliväestö joutuisi kahden taistelevan armeijan
jalkoihin.210
Lapin Armeijalla oli muihin saksalaisiin
armeijoihin verrattuna erittäin suuret materiaalivarastot omassa hallinnassaan. Tämä
johtui ennen kaikkea Hitlerin jyrkistä käskyistä; hän otti ehkä liioitellusti huomioon
pitkät ja epävarmat huoltoyhteydet sekä
Suomen erikoisolosuhteet. Eräänä syynä oli
myös pelko liittoutuneitten maihinnoususta
Norjaan, jolloin Lapin Armeijan varastot
olisivat osaltaan turvanneet Norjan Armeijan huoltoa sen kuljetusteiden mahdollisesti
katketessa.211
Suomen päämajan laskelmien mukaan
Pohjois-Suomessa oli saksalaisia ja Saksan
palveluksessa pakosta tai vapaaehtoisina
työskennelleitä kesäkuun 1944 alkupuolella kaikkiaan 242 000. Lukuun on laskettu
kaikki muonavahvuudessa olleet, eli sotilaiden lisäksi lentokenttien työkomennuskunnat, Todt- ja Speer-järjestön muodostelmat,
kenttäpoliisit, siviilitehtäviä hoitanut henkilökunta, huoltojoukot, vapaaehtoiset (Hilfswilligen) jne. Varsinaisia sotilaita oli 221
000 miestä, joista Lapissa oli noin 204 000
miestä ja lisäksi sotavankeja vajaat 21 000
henkilöä.212
Toisten tietojen mukaan Vuoristoarmeijan kokonaisvahvuus 31.8.1944 oli 214 000
miestä ja lisäksi nuo mainitut 21 000 sota-

SUOMI KATKAISEE
ASEVELISUHTEEN
Suomen tekemä aseleposopimus Neuvostoliiton kanssa (4.9.1944) ja Moskovan
välirauhansopimuksen allekirjoitus ja voimaantulo (19.9.1944) muuttivat tilanteen
Rovaniemellä ja koko Lapissa aivan toisenlaiseksi. Sopimuksen mukaan Suomi katkaisi asevelisuhteensa Saksaan. Sopimus
velvoitti Suomea poistamaan Saksan sotajoukot Suomen maaperältä tai internoimaan ne, elleivät saksalaiset ole poistuneet
Suomesta 15.9.1944 mennessä. Käytännössä tämä oli täysin mahdotonta toteuttaa, mikäli he ottaisivat kaiken raskaan
208
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vankia. Armeijalla oli käytettävissään myös
32 300 hevosta, 17 500 moottoriajoneuvoa
ja 180 000 tonnin materiaalivarastot. Materiaalivarikoista isoin osa oli Rovaniemen
seudulla.213 Dietlin adjutantin Kurt Hermannin mukaan Lapin armeijan sotilaita oli
vuoden 1944 alkupuolella 15 000 lomaleireillä Saksassa, mutta Hitler ei enää maaliskuussa antanut lupaa niiden lähettämiseksi
takaisin Suomeen, vaikka Dietl oli vedonnut häneen joukkojen palauttamiseksi.
Nämä sotilaat oli varattu idän päärintamalle
korvaamaan saksalaisten siellä kärsimiä raskaita tappioita.214
Rendulic sanoo olleensa helpottunut,
että aseleposopimuksessa myönnettiin sentään kahden viikon määräaika saksalaisten
poistamiseksi Suomen alueelta. Hän ei tietenkään pitänyt perääntymistä mahdollisena
tässä ajassa, mutta hänelle jäi aikaa järjestää
tehokas perääntymisvastarinta. Rendulic
kävi samoihin aikoihin jäähyväisaudienssilla
Mannerheimin luona ja hän kertoi Mannerheimin kysyneen: ”Miksi sitten eivät saksalaiset voi lähteä Lapista?” Rendulic vakuutti
eron tapahtuneen muuten täysin ystävällisen
mielialan vallitessa ja kertoi saaneensa myös
matkan aikana kokea ystävällisyyttä suomalaisten taholta. Rendulic piti sopimusta
tuomittavana monen vuoden aseveljeyden
jälkeen, mutta sanoi ymmärtävänsä sen,
että moraaliset näkökohdat ehkä sitoivat
yksityisiä ihmisiä, mutta eivät olleet tähän
mennessä osoittautuneet koskaan käyttökelpoisiksi valtioiden ollessa kysymyksessä.215
Suomen irtautuminen sodasta Neuvostoliittoa vastaan aiheutti saksalaisissa sekä
hämmennystä että katkeruutta. Saksan korkeimmassa johdossa Joseph Goebbels ja SSjohtaja Heinrich Himmler syyttivät Suomea
petoksesta, mutta yllättävästi Hitler, jolle
Suomi tuntui sodan aikana muodostuneen

jonkinlaiseksi erityistapaukseksi, oli ”ymmärtäväisempi” todetessaan Japanin lähettiläälle heti tuoreeltaan: ”Koska Suomi luopui
taistelusta vasta voimiensa kuluttua loppuun,
se ei ollut syyllistynyt petturuuteen”.216
Saksalaiset olivat silti melko vakuuttuneita, että Neuvostoliitto tulee miehittämään Lapin alueen. Syksyn 1944
tapahtumia käsittelevästä saksalaisesta muistelmakirjallisuudesta ilmenee, että Suomen
eroaminen sodasta aiheutti aluksi joukoissa
masennusta. Olivathan lyhyimmät yhteydet
Saksaan katkenneet ja armeijan kohtalo äärimmäisessä Lapissa talven tehdessä tuloaan
näytti mitä epävarmimmalta. Kun sitten
selvisi, että joukot ehkä sittenkin pelastuisivat, mieliala parani nopeasti. Osittain tähän
vaikutti myös tavallista parempi muonitus,
sillä saksalaisilla oli valtavat elintarvikevarastot, joita ei täysimääräisinä olisi voitu ottaa
mukaan ja sen takia joukot saivat ruokaa
syödäkseen niin paljon kuin halusivat. Toisaalta taas oli suomalaisten ”petoksen” aiheuttama katkeruus lisäämässä taistelutahtoa.
Saksalaisten omissa mielialailmoituksissa ei
kuitenkaan salattu sitä, että yleistilannetta
pidettiin vakavana ja että joukot olisivat halunneet mitä pikimmin siirtyä Saksaan puolustamaan uhattua kotimaata.217
Aluksi kaikki sujui yhteisymmärryksessä
Suomen ja Saksan välillä, ja suomalainen
siviiliväestö evakuoitiin Lapista Ruotsiin
ja Pohjanmaalle 22.9.1944 mennessä varsin hyvässä järjestyksessä saksalaisten auttamana. Suhteet saksalaisten ja suomalaisten
välillä säilyivät varsin hyvinä aina lokakuun
alkuun saakka. Rovaniemen evakuointi
aloitettiin vasta 16.9. ja väestö evakuoitiin
rautateitse 22.9. mennessä. Evakuoinnin
alkaessa Rovaniemen väliluku oli 8 233 ja
maalaiskunnan 16 230. Rovaniemen kauppalan väestä Ruotsiin siirtyi 4 800 ja muualle

213

Eero Elfvengren, Sota Lapissa. Kirjassa: Jatkosodan
historia 5. Porvoo 1992.
214
Herrmann 1957.
215
Rendulic 1952.

216
217

55

Jokisipilä 2004.
Ahto 1974. Väänänen 1947.

Evakkojuna lähdössä Rovaniemen asemalta 17.9.1944. Kuva: SA-kuva.

Suomeen 3 433 ja maalaiskunnan väestä
1 080 Suomeen ja 15 200 Ruotsiin.218
Evakkoon lähtevä väestö sai ottaa mukaansa vain sen verran tavaraa, mitä jaksoi
käsissään kantaa. Osa tavaroista oli pakattu
kolleihin. Rovaniemi ja Hirvaan pysäkki
olivat myös maalaiskunnan ja osin muualtakin tulleen väestön evakuointikeskuksia.
Rovaniemen kautta kulki evakkoja karjoineen etelään ja saksalaisia sotilasyksikköjä
varusteineen pohjoiseen. Rautatie ja maantiet olivat siten koko ajan täyskuormitettuja.
Rovaniemeltä lähti päivittäin keskimäärin
20 junaa vuorokaudessa. Kaikkiaan lähetettiin pois 620 junavaunullista tavaraa ja

lisäksi sekä autoilla että hevoskyydillä siirrettiin tavaraa Rovaniemeltä. Kun viimeiset
tavarajunat lähtivät 23.9.1944 klo 19.30, jäi
asemalle tuhoutumaan vielä runsaasti kolleja. Näiden tavaroiden joukossa oli erittäin
arvokastakin irtaimistoa. Rovaniemen alueen hevoset ja karja siirrettiin pääosiltaan
Ruotsiin, kun sen sijaan lähes kaikki lampaat ja siat teurastettiin ennen lähtöä. Raskaalla evakkotaipaleella menehtyi kaikkiaan
516 henkilöä, joista 279 rovaniemeläisiä.
Heille pystytettiin vuonna 1965 kuvanveistäjä Ensio Seppäsen tekemä muistomerkki
Rovaniemen toiselle hautausmaalle.219
Rovaniemen kauppalan ja kaupungin
palveluksessa mm. vesilaitoksen esimiehenä
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pitkään toiminut Pentti Mikkonen (s. 1925)
kertoi evakuoinnista seuraavaa:
”Syyskuussa olin evakuointitehtävissä viikon verran. Ensin evakuoitiin kauppalantalon
tavarat, mm. kauppalan painava kassakaappi
saatiin vaivoin siirretyksi auton lavalle. Seuraavaksi evakuoitiin koulujen tavaroita. Tässä
työssä oli mukana kuusi henkilöä: johdossa
kauppalansihteeri Väinö Hoppania ja muina
työntekijöinä autonkuljettaja Nyqvist, Enkvistniminen mies, Vihtori Haapalainen, Antero
Sormunen ja minä. Tavarat vietiin autolla
Karjapohjolan ja varastojen välillä varastoraiteella oleviin vaunuihin. Voi olla, että ne vaunut lopulta jäivätkin siihen, kun tämä meidän
porukka oli niitä ihan viimeisiä lastaajia.
Syyskuun loppupuolella oli viimeinen työpäivä, jonka jälkeen lähdettiin kiireesti pois.
Kauppala ei ollut enää järjestänyt kuljetustakaan. SPR:n kuorma-autoa kuljettava Orvo
Malinen tuli illalla hakemaan minut ja isäni
Antin ja sanoi, että äkkiä kyytiin, jos vielä Koivusta päästään läpi. Tarkoitus oli mennä Arpelan kautta Tornioon. Koivun suomalaisten
sotilaiden tarkistuspisteellä auto pysäytettiin.
Kaikilla piti olla lupalappu ja henkilökortit.
Meillä ei lupia ollut, mutta kun oli se SPR:n
auto, niin suomalainen upseeri päästi läpi.
Torniossa oli majoituksena vanha rukoushuone. Varhain seuraavana aamuna paikalle
tuli suomalaisia kuorma-autoja ja kaikki paikalla olleet siirrettiin autoilla Haaparannalle.
Saksalaisia ei silloin näkynyt missään. Haaparannasta porukka siirrettiin Uumajan lähellä
olevaan kylään, jonka nimi oli Sävar. Jäin
sinne kolmeksi kuukaudeksi. Minun äitini ja
sisarukset oli evakuoitu jo aikaisemmin Jörniin, mutta en silloin tiennyt, missä he olivat.
Jörn sijaitsee Västerbottenissa noin 70 kilometriä Skellefteåsta luoteeseen. Siellä oli enimmillään yli 1 000 evakkoa, joista useimmat olivat

rovaniemeläisiä. Sen takia leiriä kutsuttiin
Pikku-Rovaniemeksi.” 220
Kun suomalaiset poistuivat Rovaniemeltä
ja Lapista, he jättivät rautatiekaluston saksalaisten käyttöön. Saksalaiset liikennöivät
vielä pitkään Rovaniemen ja Laurilan välillä.
He toivat paikalle omat veturi- ja junamiehistönsä sekä junanlähettäjät.221
Suomen irtautuminen sodasta Neuvostoliittoa vastaan merkitsi saksalaisille heidän
oikean sivustansa aukeamista venäläisten
hyökkäykselle. Siksi heidän oli joka tapauksessa pakko alkaa siirtää joukkoja pois Pohjois-Suomen alueelta. Heillä ei muutenkaan
ollut mitään syytä pitää hallussaan koko Lapin aluetta vaan heille oli tärkeintä nikkelikaivoksen toiminnan turvaaminen. Myös
nikkelikaivoksen suhteen Hitler tuli toisiin
ajatuksiin ilmeisesti Speerin vaikutuksesta
ja hän laaditutti uuden vetäytymissuunnitelman nimeltään Operaatio Nordlicht
(Revontuli), jota alettiin toteuttaa uuden
käskyn mukaan 4.10.1944 alkaen. Tässä
käskyssä Hitler antoi luvan jättää Petsamon
alue.222
Pääjoukkojen vetäytymistä suojaamaan
perustetut taisteluosastot olivat vahvasti
aseistettuja ja motorisoituja. Osasto Westiin kuului 6. moottoroitu SS-jalkaväkipataljoona, 6. moottoroitu SS-pataljoona,
776. tiedustelupataljoona, 520. moottoroitu
kenttätykistöpataljoona, kaksi panssaritorjuntakomppaniaa, moottoroitu pioneerikomppania ja ilmatorjuntapatteristo. Osasto
Ostin ydin oli hiihtoprikaati, johon kuului
kolme motorisoitua konekivääripataljoonaa
ja jalkaväkeä. Räjäytystehtäviä varten West
sai 4 400 ja Ost 2 000 miinaa pioneerikomppanioiden käyttöön.
Vetäytymisaikatauluista ja -linjoista sovittaessa Suomen ja Saksan Lapin joukko220
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jen välillä tehtiin herrasmiessopimus, jonka
mukaan saksalaiset vetivät sovitusti joukkojaan pois ja suomalaiset seurasivat perässä
ilman taisteluja 24 tunnin viiveellä. Rovaniemellä AOK:n päämajassa suomalaiset ja
saksalaiset kävivät salaa neuvotteluja ”syysmanöövereiden” eli saksalaisten vetäytymisen aikataulusta, jotta sotatilaa Suomen ja
Saksan välillä voitaisiin välttää niin pitkälle
kuin mahdollista. Suomen Päämajan tarkoituksena oli säästää suomalaista verta ja myös
Lappia ainakin linjalle Tornio-Rovaniemi
saakka. Suomen puolelta neuvotteluja kävi
yleisesikuntaeverstiluutnantti Usko Sakari
Haahti.223 Haahti oli luvannut saksalaisille, että jos suomalaiset avaavat tulen entisiä aseveljiä vastaan, niin siitä ilmoitetaan
ensin. Kumpikaan osapuoli, ei saksalaiset
eivätkä suomalaiset, olisi halunnut ryhtyä
sotimaan.224
Saksalaisilla oli lupa tuhota siltoja ja
tierumpuja sitä mukaa kun vetäytyminen
eteni, sillä siten voitiin perustella venäläisille suomalaisjoukkojen hidasta etenemistä.
Myöskään Suomella ei ollut kovin suurta halua aloittaa sotatoimia Saksaa vastaan, koska
aselevosta huolimatta pelättiin yhä Neuvostoliiton rikkovan sopimuksen eikä joukkoja
olisi haluttu siirtää pois itärintamalta kovin
suuria määriä liian nopeasti. Lisäksi joukkojen siirtäminen Pohjois-Suomeen, jossa ei
suomalaisia sotilaita kovin paljoa ollut, oli
jo logistisesti aikaa vievää.225

Birke voitaisiin toteuttaa joutumatta taisteluihin suomalaisten kanssa. Saksalaisten
huolena oli myös polttoainepula, sillä polttoainetäydennys Saksasta loppui syksyllä
1944. Viivyttely sopi mainiosti myös suomalaisten suunnitelmiin, koska evakuoinnin onnistumisen lisäksi toivottiin Lapin
säästyvän suuremmilta tuhoilta. Neuvostoliiton ankarasta painostuksesta johtuen
Suomi joutui kuitenkin rikkomaan tämän
herrasmiessopimuksen Saksan kanssa, ja oikea Lapin sota alkoi 1.10.1944 suomalaisten maihinnousulla Tornioon.226
Rendulic uskoi venäläisten yrittävän
hyökkäystä Lappiin ja Kuusamon rintamalla
käytiinkin ankaria taisteluja syyskuun puolivälin jälkeen. Mutta kun saksalaiset perääntyivät Suomen puolelle, venäläiset eivät enää
seuranneetkaan heitä. Suomalaiset joukot
olivat kuitenkin sijoittuneet hyökkäyslinjalle ja Rendulic antoi käskyn tuhota siltoja
saksalaisten peräytymistiellä. Vasta Tornion
maihinnousun jälkeen 4.10. tuli Saksan
päämajasta käsky vetää kaikki joukot Suomesta Norjaan. Tornion maihinnousu oli
sikäli ratkaiseva, että se katkaisi saksalaisilta
yhden peräytymistien. Rendulic antoi joukoilleen käskyn vetäytyä viivytystaisteluja
käyden.227
Rendulic julkaisi 4.10.1944 suomeksi
ja saksaksi yleisen kuulutuksen (Bekanntmachung), jota jaettiin lentolehtisinä. Tässä
Pohjois-Suomen Ylipäällikön määräyksessä,
jossa oli kaikkiaan seitsemän kohtaa, sanottiin mm. seuraavaa: ”Suomalaiset joukot ovat.
monivuotista aseveljeyttä kavaltaen, avanneet
vihollisuudet Saksan puolustusvoimia vastaan
ja siten pakottaneet niitä ryhtymään vastatoimenpiteisiin. Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi niillä Pohjois-Suomen alueilla,
joilla on saksalaisia joukkoja, käsken sen tähden seuraavaa:

LAPIN SOTA ALKAA
Ajan voittamiseksi Hitler halusi Rendulicin säilyttävän neuvotteluyhteyden suomalaisiin niin pitkään kuin se oli mahdollista
syyskuun 15. päivän jälkeen, jotta operaatio
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1) Toimeenpanovalta Pohjois-Suomessa
siirtyy tästä päivästä lähtien minulle tämän
alueen ylipäällikkönä.
2) Suomalaiset viranomaiset saavat, saksalaisille sotilasviranomaisille alistettuina, jatkaa hallinnollista toimintaansa.
3) Mikäli se noudattaa saksalaisten viranomaisten määräyksiä, suomalainen siviiliväestö nauttii Saksan Puolustusvoimain suojaa.
Väestön omaisuutta suojellaan. Se jää kuitenkin joukkojen käyttöoikeuden ja sodankäynnin vaatimuksille alttiiksi…
7) Henkilöt, jotka toimivat saksalaisten sotilasviranomaisten määräyksiä vastaan, rangaistaan mitä ankarammin. Jokainen, joka
syyllistyy rikkomuksiin Saksan Puolustusvoimia vastaan, joutuu Saksan sotilaslain alaiseksi. Vakoilijat, tuhotyöntekijät ja ryöstäjät
tuomitaan kuolemaan.” 228
Rovaniemellä Yhteisesikunta Roissa toimiva eversti Oiva Willamo oli yhdyslenkkinä suomalaisten ja saksalaisten välillä,
vaikka hän muodollisesti olikin avustamassa
väestön evakuointitoimenpiteitä. Willamon
kanssa avioliitossa ollut Annikki Kariniemi
kertoi, että Yhteysesikunta Roin lakkauttamisen jälkeen 5.10.1944 saksalaiset yrittivät
saada Suomesta sissirykmentin taistelemaan
venäläisiä vastaan. Heidän johtajakseen
saksalaiset suunnittelivat eversti Willamoa,
jolle oli tehty jo valmiiksi sopimusluonnos
ja kenraalimajurin univormu. Hän kuitenkin yksiselitteisesti kieltäytyi tarjouksesta.229
Pohjois-Suomen systemaattinen hävittäminen alkoi valesotavaiheen muututtua
todelliseksi sodankäynniksi heti Tornion
maihinnousun jälkeen. Tätä seurasi taistelujen kiihtyminen ja saksalaiset alkoivat
noudattaa operaatio Birken mukaista poltetun maan taktiikkaa tuhoamalla paitsi omia
rakennuksiaan, puolustusasemia, viestiyhte-

yksiä, liikennevarustuksia ja -laitteita myös
siviilikohteita ja miinoittamalla vetäytyvien
joukkojen jättämiä alueita, niin kuin sodankäynnin luonteeseen kautta historian on
kuulunut.230
Kiukkuisessa kirjeessään lääninneuvos
Gideon Nyholmille 9.10.1944 kenraalieversti Lothar Rendulic ilmoitti valtion
omistamien Rovaniemen rakennusten tuhoamisen olevan kostotoimenpide yllätyshyökkäyksen tehnyttä Suomea vastaan.231
Rendulicin määräystä seurasi 13.10.1944
vuoristoarmeijan pioneerikomentajan kenraali Erich Wüerstin käsky hävittää kaikki
rakennukset Ylitornio-Sinettä-Sodankylä
-linjan pohjoispuolelta. Määräysten mukaan hävityksen kohteena olivat asumiseen
kelpaavat rakennukset kirkkoja, sairaaloita
ja niitä taloja lukuun ottamatta, joissa asukkaat olivat paikalla tai jotka sijaitsivat etäällä
kulkuväylistä. Ohjeista huolimatta useita
kirkkojakin tosin paloi, eivätkä kaikki kaukaisimmatkaan asuinpaikat silti säästyneet
tuhoamiselta.232
Rovaniemen kauppalalla oli ollut keskeinen operatiivinen merkitys operaatio Birken toteuttamiselle. Varsinkin Rovaniemen
ja Kemijärven välillä oli saksalaisilla suuria
huoltovarastoja, joita pyrittiin evakuoimaan
Rovaniemen kautta, koska kauppalassa oli
Lapin suurin rautatieasema. Sallan ja Kiestingin-Uhtuan suunnan kahden vuoristoarmeijakunnan vetäytymistie kulki myös
Rovaniemen/Vikajärven kautta. Ruuhkaantumisen estämiseksi vetäytyminen oli ajoitettava tarkasti ja suomalaisia joukkoja ei
saanut päästää liian lähelle kauppalaa minkään sinne tulevan tien, eli Kemijärven,
Posion, Ranuan ja Kemin teiden kohdalta.
Jokaisen tien suunnalla saksalaisten viimeisenä joukkona liikkui noin rykmentin vahvuinen taisteluosasto, jonka tehtävänä oli
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estää jo muutenkin uupuneiden suomalaisjoukkojen nopea eteneminen ja näin säästää
aikaa vetäytymisen tekemiseksi.233
Ranuantien suunnan taisteluissa Kivitaipaleen taistelu oli suurin Ylimaan taistelun jälkeen. Ranuantien suunnassa kohti
Rovaniemeä eteni kenraalimajuri Ruben
Laguksen johtama Panssaridivisioona, johon kuului JR 33 sekä osia alistettuna 6.
divisioonan JR 12:sta. Koukkausoperaatioissa mukana oli taipaleenkyläläisiä miehiä oppaina. Vastassaan suomalaisilla oli
7. Vuoristodivisioonan joukot. Kivitaipaleen pohjoispuolella JR 33:n joukot pyrkivät motittamaan vetäytyvät saksalaisjoukot
koukkaamalla Ranuantien (nykyisen Kajaanintien) sekä itä- että länsipuolella olevien
metsäalueiden kautta. Pääjoukot etenivät
tien suunnassa. Tavoitteena oli vallata kylän
pohjoispuolella oleva kumpareisen maaston
ja Konttijoen muodostama kapeikko. Suunnitelma ei onnistunut, koska eräs saksalaisten leiriin loikannut suomalainen upseeri
kavalsi operaation saksalaisille. Saksalaiset
saivat ajoissa apuvoimia ja tykistön tulivoimaa Rovaniemeltä. Motitus ei pitänyt,
joten saksalaiset joukko-osastot pääsivät vetäytymään Rovaniemelle suhteellisin vähin
menetyksin.234
Taistelussa kaatui 16 suomalaista sotilasta. Taistelun muistoksi on pystytetty
vuonna 1969 muistomerkki osin kyläläistenkin voimin kunnianosoituksena kaatuneille ja taisteluun osallistuneille sotureille.
Taisteluun osallistui pääosin ranualaisista
miehistä kootut osastot. Saksalaisten ja
suomalaisten joukkojen kaivamia poteroja ja muita asemia löytyy vieläkin pitkin
Kajaanin tien vartta, mm. muistomerkin
läheisyydessä.235
Saksalaiset keräsivät kaikilta rintamaosilta saamansa suomalaiset vangit Rova-

niemelle, jonne heitä lienee kertynyt sodan
siinä vaiheessa noin 90–100 miestä. Sieltä
heidät määrättiin vetämään peräytyvien saksalaisten nelipyöräisiä varusteita täynnä olevia vankkureita kohti pohjoista ja Norjaa.236

ROVANIEMEN VALTAUS SEKÄ
LAPIN SODAN TUHOT
Rovaniemen hävittäminen alkoi 7.10.1944
saksalaisten aloittaessa omien parakkiensa
polttamisen. Kauppalan suomalaisten talojen hävittäminen alkoi 10. lokakuuta Konttisen kartanon räjäyttämisellä. Kemijoen
sillat räjäytettiin 13.–14.10., ensin Ounaskosken silta ja myöhemmin Suutarinkorvan
silta. Saksalaiset miinoittivat räjäytetyn Ounaskosken sillan keskikauppalan puoleisen
päädyn ratapenkkaa sinne jätetyn veturin
ympäriltä.237 Sillan miinoitusta purettaessa kuoli ihmisiä vielä seuraavana kesänäkin. Rantapengermään laitettu miina löytyi
vesijohtojen korjauksen yhteydessä vielä
1970-luvullakin.238 Kemijoen kauppalan
puoleiselle rannalle saksalaiset olivat kaivaneet taisteluhautoja useaan paikkaan. Suutarinkorvan silta oli vielä ehjä suomalaisten
etujoukkojen tullessa 14. lokakuuta Ounasvaaran alueelle. Saksalaiset pioneerit olivat
panostamassa siltaa uudelleen aikaisemman
panostuksen lennettyä ratapihan räjähdyksen takia veteen. Saksalaiset SS-joukot
suojasivat panostusta ja vielä samana iltana
tämäkin silta räjäytettiin.239
Rovaniemen ratapihalla räjähtivät ammusvaunut 14.10.1944. Tarkkaa syytä ei
ilmeisesti koskaan pystytty selvittämään,
mutta paikalla olleiden sotilaiden mukaan
onnettomuuden oli aiheuttanut halkovaraston poltto asemalla. Toinen versio oli, että
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tuuliin. Siitä oli laajalle alueelle sinkoutunut
palavia osia, joista syntyi nopeasti leviäviä tulipaloja. Kohta oli asemanseutu liekehtivänä
tulimerenä. Tuuli kävi navakkana asemalta
kauppalan suuntaan, ja tuli levisi nopeasti talosta taloon. Äsken se oli ollut asemalla ja nyt
se jo nuoleskeli apteekin nurkkia. Kuumuus oli
kaduilla sietämätön.
Liikkuessaan sotilailla oli suojana räjähdyksessä irronneita ovia. Näitä suojia hyväksi
käyttäen he pyrkivät ruiskuineen lähemmäksi
palokohteita, mutta nopeasti heidän oli peräännyttävä. Tuli oli saanut hornamaisen
vallan. Se levisi salamannopeasti kuivissa
puutaloissa. Siinä paloi nyt Rovaniemi humisten ja ryskyen meidän avuttomien ihmisten
silmien edessä.” 242
Rovaniemellä olleen SS-rykmentin komentaja Franz Schreiber kertoi tulipalon
syttyneen joissakin puurakenteisen Rovaniemen taloissa ja hän kertoi, mitä tapahtui
seuraavaksi: ”Meillä ei ollut mitään keinoa
palon sammuttamiseen, koska se levisi nopeasti kuivien puutalojen alueella. Käskin sen
vuoksi pioneerien räjäyttää paloalueen ympärille palokujan. Tässä en valitettavasti voinut
estää sitä, että eräitä kauempanakin olevia
rakennuksia hävitettiin. Ampumatarvikejuna
seisoi asemalla. Annoin panssareiden vetää sen
pois ratapihalta, koska vetureita ei ollut paikalla. Halusin saada junan turvalliselle alueelle. Rautatieupseeri sai siitä asiaankuuluvan
käskyn.
Minulle täysin tuntemattomien tapahtumien jälkeen työnnettiin tämä ampumatarvikejuna myöhemmin uudelleen asemalle. Sain
vain äkkiä rautatieupseerilta ilmoituksen, että
juna voisi lentää ilmaan milloin tahansa.
Mitä hänen nyt pitäisi tehdä. Veturia ei ollut
paikalla, panssarit olivat sillä välin jo siirtyneet muualle. Minun piti siis jättää juna paikoilleen, sinne missä se oli. Rautatieupseeri oli
kadonnut, myöhemmin häntä syytettiin sotaoikeudessa.” 243

junan vartiomiehistön vaunussa kaatunut
kamiina oli sytyttänyt oljet vaunun lattialla.
Räjähdys tuhosi kauppalan aluetta laajalti
ja levitti tulipaloja kiihtyvällä vauhdilla eri
puolille pääosin puurakenteista kauppalaa.
Ammusvaunujen rautaromua, ratakiskon
pirstaleita, rautatievaunujen jäännöksiä ja
räjähtämättömiä ammuksia löytyi satojen
metrien alueelta.240
Saksalaisten joukkoon värvätty J.H. Palokangas, joka oli paikalla räjähdyksen aikana,
kertoi seuraavaa: ”Äkkiä silmäni erottivat
kirkkaan leimahduksen, jota välittömästi seurasi korvia huumaava pamahdus. Lattia kohosi jalkojeni alta, ja olin hetken tajuamatta,
mitä tapahtui. Kun sain itseni esille purnukoiden ja lasinsirujen joukosta, näin kaverini verissään aukovan suutaan kuin kalat kuivalla.
Korvani olivat räjähdyksessä umpeutuneet,
enkä kuullut pihahdustakaan.
Ikkunat olivat pokineen kaikkineen sisällä,
ja ovet olivat riistäytyneet saranoistaan. Korkeat purkkihyllystöt olivat kaatuneet ja purkaneet sisälmyksensä poikien kasvoille ja lattialle.
Muutamien pärstässä ja käsissä näkyi pitkiä
lasin leikkaamia pintahaavoja. Kuuloni palasi kohtalaisen nopeasti.
Talosta ulos kiiruhtaessamme kuulimme
aseman suunnalta pienempiä paukahduksia
ja näimme tulen kajastusta. Kohta laukkasi
sieltäpäin vauhkoja hevosia perässään särkyneitä ajopelejä. Juoksevia sotilaita pakokauhun valtaamana riensi samaan suuntaan kuin
hevosetkin. Pian sotapoliisit sulkivat kadut, ja
ambulansseja ajoi nopeaa vauhtia asemalle.
Meni kuorma-autoja, joiden lavalla oli paloruiskuja, ja sotilaita marssi samaan suuntaan
kantaen käsiruiskuja ja muita sammutusvälineitä.” 241
Palokangas jatkoi: ”Asemalla oli tapahtunut katastrofimainen räjähdys. Räjähdysaineilla lastattu juna oli lentänyt taivaan
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Schreiberin mukaan junassa oli pääasiassa
kranaatinheittimien ja tykistön ammuksia,
valopistoolin patruunoita ja miinoja. Ammusjunan räjähdyksen jälkeen ympäriinsä
lentelevät kranaatit saattoivat räjähdellä
missä tahansa ja lasinsiruilta ja muulta ilmassa lentelevältä roinalta oli vaikea suojautua. Saksalaiset kärsivät räjähdyksen
takia miestappioita mm. silmävammoihin
haavoittuneiden takia. Divisioonan pääsidontapaikalla oli jo ennestään 300 vaikeasti
haavoittunutta potilasta hoidettavana.
Schreiber jatkoi: ”…tarinat Rovaniemen
suunnitelmallisesta hävittämisestä ovat pelkkää panettelua. Lisäksi Rovaniemellä oli vielä
tuolloin saksalaisiin jälkijoukkoihin kuuluvia
yksiköitä. Kaupungin tuhoutuminen saattoi
kaikki siellä olleet erityisen suureen vaaraan.
Tähän tuskin tarkoituksellisesti pyrittiin.” 244
Tietenkin voi helposti sanoa, että Schreiber yritti vain puhdistaa mainettaan, mutta
objektiivisesti ajatellen ammusjunan tahallisessa räjäyttämisessä ei olisi ollut mitään
järkeä omien joukkojen ollessa vielä Rovaniemen alueella.
SS-joukoissa taistellut Alfred Steurich
puolestaan kertoi seuraavaa: ”Väitetään, että
6. Vuoristodivisioona Nordin jälkijoukko olisi
silmittömässä tuhoamisvimmassa antanut
käskyn koko Rovaniemen polttamisesta. Se ei
pidä paikkaansa.” Hän kirjoitti myös: ”Jokaiselle sotilaalle ja historioitsijalle pitäisi olla
selvää, että jälkijoukko ei tee itsemurhaa eikä
vaaranna itseään räjäyttämällä tai polttamalla evakuoidun kaupungin niin kauan kun
sillä on siellä runsaasti joukkoja ja haavoittuneita.” 245 Saamani yksityisen tiedon mukaan eräs saksalainen sotilas oli räjähdyksen
aikaan lepäämässä eräässä lähellä olevassa
Luftwaffen vuokraaman urheilukentän alueen parakissa, kun äkkinäisen räjähdyksen

aiheuttama paineaalto vei koko parakin
seinineen mukanaan.246 Tämäkin yksittäistapaus kertoo sen, että kaikkia joukkoja ei
vielä ollut evakuoitu Rovaniemeltä ja että
räjähdys oli odottamaton eikä suunniteltu.
Kenraalieversti Rendulic kertoi Rovaniemen tuhosta seuraavaa: ”Lokakuun ensimmäisellä viikolla tuli Rovaniemelle viimeinen
ammusjuna, jossa oli 400 tonnia tykistön
ammuksia ja räjähdysaineita. Läpikulkevien
joukkojen oli tarkoitus saada siitä ammustäydennystä ja osa oli määrä kuljettaa pohjoiselle
armeijakunnalle. Juna seisoi asemalla keskellä
pientä kaupunkia, josta väestö oli jo onneksi
lähtenyt. Syistä, joiden selvittämisessä ei onnistuttu, lensi ammusjuna sisältöineen ilmaan
ja tuhosi pienen kaupungin, jonka rakennukset olivat suurimmaksi osaksi puutaloja. Ennen tätä ajankohtaa oli täytynyt sotilaallisista
syistä tuhota joitakin rakennuksia. Me valitimme vilpittömästi tämän kaupungin kohtaloa. Se oli tarjonnut niin monille saksalaisille
joukoille ja esikunnille vuosien kuluessa majapaikan ja jonka asukkaat olivat aina olleet
ystävällisiä. Ammusten menetyksen me myös
tunsimme kipeästi, varsinkin kun ammuskulutus oli hyvin suuri pian sen jälkeen alkaneissa Jäämeren suunnan taisteluissa.” 247
Dosentti Matti Enbuske Oulun yliopistosta arvioi Rovaniemen polttamista: ”Saksalaisilla ei ollut alun perin tarkoitus polttaa
koko kauppalaa, vaan ainoastaan merkittävät julkiset rakennukset ja omat parakit.
Homma karkasi käsistä ihan konkreettisesti
kun ammusjuna räjähti asemalla ja puiset rakennukset paloivat oletettua nopeammin. Seurauksena oli kauppalan täystuho. Voidaan siis
sanoa, että Rovaniemen polttaminen oli osittain vahinko.” 248 Samaan johtopäätökseen
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ovat tulleet asiaa tutkineet Mikko Uola249 ja
Mika Kulju250.
Ammusjunan räjähdys epäilemättä selittää Rovaniemen tuhon laajuutta ja pitääkin
paikkansa, ettei Rovaniemi olisi tuhoutunut
niin perusteellisesti ilman tätä ammusjunan
räjähdystä. Saksalaisilla ei olisi ollut aikaa
eikä mahdollisuutta tuhota niin paljon kuin
räjähdyksen takia tapahtui. Arvioni mukaan
ilman ammusjunan räjähdystä Rovaniemestä
olisi tuhoutunut ehkä noin 60 %. Silminnäkijä J. H. Palokangas kertoi joidenkin saksalaisjoukkojen yrittäneen estää tulipalojen
leviämistä siinä kuitenkaan onnistumatta.
Toisaalta saksalaiset joukot tuhosivat poltetun
maan taktiikan mukaisesti ja varmasti osittain
kostomielessä muuallakin Lapissa asuinkes250

Uola 2010.
Kulju 2013.

Rovaniemi palaa 16.10.1944. Kuva: SA-kuva.
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kuksia melko perusteellisesti, joten kaikkea ei
voi tietenkään panna ammusjunan piikkiin.
Sodan jälkeen levitettiin erityisesti Ruotsista
Expressen-lehden kautta tietoa, että Rovaniemen tuhosta olivat vastuussa muualta tuodut
SS-joukot. Tämäkään tieto ei pidä paikkaansa,
sillä ammusjunan räjähdyksen lisäksi lähes kaiken tuhotyön tekivät saksalaisten pioneerijoukot heille annettujen määräysten mukaan.
Suomalaisjoukot lähestyivät Rovaniemeä
neljän taisteluosaston voimin. Osasto Kurenmaa eteni Pöykkölään ja osasto Hanste
Kemijoen yläpuolista jokivartta pitkin 14.
lokakuuta Pullinrantaan, josta joukot etenivät Katajarannalle asti. Saarenkylään joukot pääsivät seuraavana päivänä. Osasto
Loimu juuttui Kemintietä edetessään tais-
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teluun saksalaisten Kuolakankaalle rakentaman puolustusaseman luo. Lokakuun
15. päivän illalla everstiluutnantti Wolf H.
Halstin komentama Jalkaväkirykmentti 11
saapui Kemin tien suunnasta Rovaniemen
länsireunalla olevalle Mäntyniemen linjalle,
jossa vastassa oli saksalainen 7. Vuoristodivisioona. Halstin joukot siirtyivät Imarin
rautatiepysäkin alueelle odottamaan jatkoa.
Rovaniemi oli tulessa, ja pimeä yökin muuttui niin valoisaksi, että aavemaisessa punaisessa valaistuksessa näki hyvin lukea karttaa
ilman muita valaisuvälineitä.251
Halsti päätti hyökätä kauppalan alueelle
mahdollisimman pian. Suora eteneminen
Kemintietä pitkin ei olisi onnistunut saksalaisten jälkijoukkojen Niskanperän asemien
takia, joten Halsti päätti koukata vaarojen
ja metsäalueen kautta kauppalaan. Pimeässä
Halstin joukot etenivät suoraan nykyisen
Korkalovaaran asutusalueen reunoilla olevaan Sorakuopan alueen tuntumaan. Sorakuopan alueella paloivat lukuisat saksalaisten
parakit täydellä roihulla. Tulipalon seasta
kuului yhtä mittaa pienempiä ja suurempia
räjähdyksiä. Sorakuopan eteläpuolelta radan
takaa alkoi saksalaisten varsin vahva noin
kaksi kilometriä pitkä puolustuslinja, joka
ulottui ilmeisesti vaaran laitaa pitkin aina
nykyisen Rakkatien päässä olevalle Korkalovaaran huipun alueelle saakka.252
Se oli saksalaisten Lapin sodan aikana kiireesti tekemä osittain luonnon kivimuodostelmia hyväksi käyttävä puolustuslinja, jossa
heillä oli ainakin kranaatinheittimiä ja ehkä
tykistöä käytössään. Alueella olleelta Korkalovaaran sodanjälkeiseltä kaatopaikalta löytyi vuonna 1953 ammuksia,253 ja lähistöllä
on vieläkin joitakin poterokaivantoja ja yksi
korsuaseman jäänne näkyvissä.254 Saksalaisten kiivas konekiväärein ja tykistötulella

vahvistettu vastarinta esti suomalaisten etenemisen sitä kautta.
Rykmentillä oli kuitenkin käsky lyödä
Rovaniemen saksalaiset joukot ja estää
kauppalan täydellinen hävittäminen. Seuraavana aamuna suomalaiset joukot yrittivät
katkaista saksalaisten pakenemisen Rovaniemeltä luoteeseen johtavalla Kittiläntiellä
koukkaamalla Vennivaaran korkeimman
kohdan kautta.255 Kittiläntien lisäksi saksalaisilla joukoilla oli alueella toinenkin peräytymistie Jäämerentieltä Saarenkylän ja
Vitikanpään sekä Ounasjoen saarien ja pukkisiltojen kautta Ylikylään.256
Kittiläntietä oli juuri poistumassa SSVuoristojääkärirykmentti 12:n II pataljoona
(II.Bat./SS-GebJgRgt 12), joka yllätyksestä
huolimatta taisteli hyvin ja kärsi vain melko
pieniä tappioita. Ajoneuvot jäivät kaikki
tielle, mutta saksalaiset pääsivät perääntymään ja odottamaan Rovaniemeltä apujoukkoja. Saksalaisilla ei tietenkään ollut mitään
halua antautua vangeiksi ja joutua Neuvostoliittoon sotavankeuteen. Saksalaiset eivät
myöskään halunneet antaa suomalaisten
katkaista kumpaakaan peräytymisreittiä.257
Jonkinlaisen innostuksen vallassa suomalaiset paahtoivat kolonnan ajoneuvoja aivan
turhaankin. Tuo tyhjänpäiväinen räiskiminen kulutti kuitenkin pahasti niukkaa patruunakantaa, millä seikalla tuli myöhemmin
olemaan surulliset seuraukset. Tie oli nyt
joka tapauksessa vankasti poikki. Pataljoona
ryhmitettiin tielle Rovaniemen suuntaan siten, että vitja ulottui Ounasjoen rannasta yli
tien vaaralle saakka. Edessä oli kaksi komppaniaa ja kolmas oli reservinä. Rovaniemen
suunnasta kohdistui suomalaisten rintamaan jatkuva paine, sillä saksalaisten apujoukkoja saapui paikalle jatkuvasti.258
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Enbomin262 mukaan suomalaisten Ounasvaaran puolelta ampumien kranaattien takia.
Suomalaiset tulittivat kranaatinheittimin ja
suorasuuntaustykeillä kirkon aluetta myös

Ennen pitkää alkoivat suomalaiset komppanianpäälliköt valittaa patruunoiden puutetta - olisi saatava lisää ampumatarvikkeita
ja nopeasti. Pian oli joen ja tien välissä olevan komppanian jätettävä asemansa ja siirryttävä yli tien Vennivaaran puolelle toisten
turviin. Samaan aikaan alkoi tulla pimeys,
jota Rovaniemen palo ei enää paljoakaan
valaissut. Kiväärituli jatkui pitkin iltaa. Saksalaiset huomasivat kuitenkin varsin pian,
että tien ja rannan väli oli auki ja he suuntasivat sitä kautta joukkoja suomalaisten selustaan. Suomalaiset joutuivat luopumaan
tiellä olevista asemistaan ja vetäytymään
Vennivaaran rinteeseen muutaman sadan
metrin päähän tiestä. Suomalaisten asemat
olivat jyrkähköllä rinteellä suojattomat ja
saksalaisten suora-ammuntatuli vaikeutti
liikkumista ja piti suomalaiset matalana.
Saksalaiset pääsivät vetäytymään vaivatta ja
veivät mennessään tuhotusta kolonnastakin
kaiken käyttökelpoisen mukanaan.259 Kittiläntien taistelupaikalle jäi muutama tuhottu
ajoneuvo, vankkureita, kymmeniä kuolleita
hevosia ja kaikenlaista romua tien varteen.260
Suomalaisten yllätysmomentti kariutui
paitsi ammusten loppumiseen myös miesten
uupumiseen. Tämä yllätyshyökkäys saksalaisten sivustaan kuitenkin aiheutti sen, että
saksalaisilla ei enää ollut aikaa ja tuskin edes
halua tuhota Saarenkylän, Pohjoisen Rantakadun, Korkalovaaran, Viirinkankaan ja Ylikylän alueita systemaattisesti. Varmaankin
osittain sen takia näillä alueilla säilyi sekä
suomalaisten rakennuksia että saksalaisten
omia parakkeja runsaasti.
Saksalaisten viimeiset joukot poistuivat
Rovaniemen kauppalasta siis 16.10.1944.
Myös Rovaniemen vanha ristikirkko tuhoutui saksalaisten lähdön viimeisenä päivänä
joko saksalaisten nimenomaan polttamana261
tai eversti Pennasen adjutantin kapteeni Olof

Rovaniemen tuhotun kirkon kellotapulin jäänteet 17.10.1944. Taustalla sairaalarakennus.
Kuva: SA-kuva.

Pöyliövaaran ja Paavalniemen suunnasta,
joten on mahdollista, että tämä häirintätuli
saattoi aiheuttaa kirkon tuhoutumisen.263
Saman päivän aikana suomalaisten joukot
valtasivat kauppalan, mikä ei sotilaallisessa
mielessä ollut mikään voitto, sillä saksalaiset
olivat toteuttaneet kauppalassa kaiken sen,
mitä he olivat aikoneet tehdä ja ehkä enemmänkin. Jo parin päivän kuluessa saksalaiset
olivat poistuneet myös Rovaniemen maalaiskunnankin alueelta.
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Rovaniemi liekkimeren jälkeen.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

Sanomalehti Rovaniemi otsikoi jo 18.10.1944
näin: ROVANIEMEN KAUPPALA VALLATTU JA NAPAPIIRI SIVUUTETTU. SAKSALAISET TEKEVÄT SITKEÄÄ VASTARINTAA ROVANIEMEN YMPÄRISTÖSSÄ.
ROVANIEMI LIEKKIMERENÄ.264 Lapin Kansa
otsikoi hieman puutteellisten tietojen perusteella 19.10.1944 seuraavasti: ROVANIEMI
SORA- JA TUHKALÄJÄNÄ. KESKIKAUPPALASSA
JÄLELLÄ VAIN 17 RAKENNUSTA. SUURIMMAT KIVIRAKENNUKSET RÄJÄYTETTY, MUU KAUPPALA
PALOI MAAN TASALLE. SAKSALAISTEN SUORITTAMA HÄVITYSTYÖ PERUSTEELLISTA.265
Useimpien omien rakennustensa lisäksi
saksalaiset tuhosivat sotavahinkojen arvioimislautakunnan arvioiden mukaan jopa 87–
90 % koko Rovaniemen rakennuskannasta.266
Tuo arvio on todennäköisesti korvaussyistä hieman yläkanttiin laskettu, sillä oman
laskelmani mukaan rakennuksista tuhoutui
noin 84 %. Poliisitarkastaja Armas Alhavan
luettelon mukaan keskikauppalassa täydelliseltä tuholta säästyi 49 taloa, Ounasjoentien
(silloisen Pohjoisen Rantakadun) ja nykyisen
Kairatien (silloisen Kittiläntien) välillä säilyi

70 taloa ja Pullinpuolella kahdeksan taloa.
Vaurioituneita, mutta korjauskelpoisia tai
ehjiä taloja säilyi siis pitkälti toistasataa kappaletta. Kauppalan alueella säilyi lisäksi noin
100 saksalaisten omaa parakkia, joista isoin
osa oli Korkalovaaran, Keskuskansakoulun
pihan ja Pullinpuolen alueella.267
Myös tie- ja rautatieverkosto kärsi räjäytysten ja miinojen takia suuria vahinkoja.
Rovaniemen kauppalan ja maalaiskunnan alueella olevat radat revittiin hajalle
ja niiden varrella olevat puhelinpylväätkin
katkottiin järjestelmällisesti. Asema- ja pysäkkirakennukset, veturitallit, vesitornit,
tavarasuojat ja ulkorakennukset tuhottiin
lähes kokonaan. Maantie- ja rautatiesillat
tuhottiin miltei poikkeuksetta, joten kesti
monta vuotta ennen kuin varsinkin radat
ja rautatiesillat saatiin sellaiseen kuntoon,
että rautatieliikenteen hoitaminen normaalinopeudella oli mahdollista. Vaikka Rovaniemen kauppala tuhoutui melko pahoin,
sinne rakennetut vesi- ja viemärijohdot
säilyivät silti käyttökelpoisina, joten niiden
avulla voitiin kauppalan vesi- ja viemäri-
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66

huolto kuitenkin rakentaa varsin nopeasti
uudelleen.268
Saksalaisilta jäi parakkien lisäksi paljon
muutakin materiaalia kauppalan alueelle.
Periaatteessa kaikki saksalaisilta jäänyt omaisuus oli liittoutuneiden valvontakomission
omaisuutta, joka tuli luovuttaa Neuvostoliitolle, mikäli se halusi ne. Kaikkea ei tietenkään ollut mielekästä kuljettaa mihinkään,
joten se, mikä ei Neuvostoliitolle kelvannut,
jäi valtion omaisuudeksi. Valtio osti Neuvostoliitolta tai vaihtoi johonkin muuhun
tavaraan Lapin alueella olevaa saksalaisilta
jäänyttä omaisuutta, jotta niitä voitiin heti
hyödyntää Lapin jälleenrakentamisessa.
Saksalaisilta jäi runsaasti erilaista rakennusmateriaalia, kuten nauloja, työkaluja, putkia, tiiliä jne., jota voitiin heti hyödyntää.
Samoin Rovaniemen kauppalan alueelle jäi
saksalaisten jäljiltä isoja kasoja koksia, kivihiiltä ja polttopuuta. Kauppalan nimismies
luetteloi kaikki jäänteet ja myi koksin, kivihiilen ja polttopuut paikallisille asukkaille ja
tilitti rahat lääninrahastoon.269
Rovaniemen kauppalan lisäksi Rovaniemen maalaiskunta kärsi valtavia rakennus-,
irtaimisto- ja kotieläinvahinkoja. Maalaiskunnan rakennuksista on arvioitu tuhotun
noin 60 %. Varsinkin Yläkemijoella hävitys
oli miltei täydellistä. Rovaniemen silloisen
maalaiskunnan kylistä Koskenkylä, Oikarainen, Tennilä ja Viirinkylä tuhoutuivat lähes
kokonaan, samoin Pekkala, Autti, Vikajärvi
ja Vanttausjärvi. Tuho oli perusteellisinta
siellä missä hävitystoimien toteuttamiseen
oli eniten aikaa käytettävissä. Rovaniemen
lounaispuolella ja Ounasjoen varrella tuhotyö ei ollut yhtä järjestelmällistä kuin Yläkemijoella.270 Myös maalaiskunnan alueelle
jäi ainakin sata enemmän tai vähemmän
ehjää saksalaisparakkia tuhoamatta erityi-

sesti Ylikylän, Viirinkankaan ja Saarenkylän
alueille.271
Lapin sota päättyi virallisesti 27.4.1945
klo 13.30, kun kaikki saksalaiset joukot olivat poistuneet Suomen alueelta.272 Ennen
kuin enin osa siviiliväestöstä alkoi palata
evakosta, asutuskeskuksista ja maastosta jouduttiin raivaamaan valtava määrä miinoja ja
muita räjähteitä. Aluksi miinojen raivaus pyrittiin tekemään vakinaisen armeijan pioneerikomppanioiden avulla, mutta kesän 1945
alussa päätettiin kuitenkin perustaa erillinen
Pohjois-Suomen miinanraivausorganisaatio,
johon palkattiin töihin myös siviiliväestöä.
Enimmillään henkilöstöä oli 1 500 raivaajaa. Organisaation vahvuutta vähennettiin
asteittain, mutta se toimi vuoteen 1952,
jolloin raivaustyö katsottiin loppuun suoritetuksi. Raivaustyö tehtiin käsin miinaharavalla ja piikkitutkaimella. Suojavarustus oli
puutteellista, raivaajilla oli kasvojen suojana
suojalasit ja metalliverkkosilmikko. Varsinkin raivaustyön alkuvaiheessa miestappiot
olivat suuria. Miinanraivaustyössä menehtyi
72 miestä ja haavoittui 141 miestä.273
Suurin osa Lapin alueella olleista räjähteistä raivattiin jo kesäkuun ja maalaiskunnassa heinäkuun loppuun mennessä
vuonna 1945. Raivaus jatkui kuitenkin
vielä vuosia tämän jälkeen. Vuoteen 1950
mennessä miinoja oli hävitetty yli 80 000
ja kranaatteja 570 000 kappaletta.274 Miinoihin ja räjähteisiin menehtyneitä siviilejä
oli Rovaniemen kauppalan ja maalaiskunnan alueella vajaat 30.275 Sen jälkeen ihan
nykypäiviin saakka räjähteitä on löytynyt
ja löytyy nykyisen Rovaniemen kaupungin
271
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alueelta tavan takaa, kun vähän pintaa raaputetaan. Ammuksia on löytynyt Keskuskansakoulun piha-alueen, Keskuskentän,
linja-autoaseman ja postin väliseltä alueelta
ja vielä vuonna 2015 vanhan torin276 alueen
rakennustyömailta.
Vaikka jälleenrakennus Rovaniemen alueella lähti käyntiin heti evakkojen palattua
takaisin, Rovaniemi oli muutaman vuoden
ajan pitkälti parakkikauppala. Saksalaisilta
jääneissä parakeissa toimivat valtion ja kaup276

palan virastot, jälleenrakennuslautakunnat,
poliisi, rajavartiolaitos, kirkot, pappila, postit, pankit, monet liikeyritykset ja kauppalan veturitallikin. Niihin majoitettiin aluksi
myös evakkoja, joiden kodit olivat tuhoutuneet. Myös kauppala rakensi sodan jälkeen
lukuisia parakkeja omia virastojaan, kirjastoa ja evakkojen asuttamista varten. Vielä
1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa
näitä parakkeja oli jonkin verran pystyssä
ihan keskellä Rovaniemeäkin. Pikkuhiljaa ne kuitenkin purettiin yksi kerrallaan
ja viimeiset pari saksalaisparakkia purettiin
1980-luvun lopulla.

Lapin Kansa 3.4.2015.

Klubi piristää Rovaniemen keskustassa
20.10.1944. Kuva: SA-kuva.
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OSA II

Saksalaisille vuokratut maa-alueet,
rakennukset ja huoneistot Rovaniemen
kauppalan ja maalaiskunnan alueella
ROVANIEMEN KAUPPALA

asti tällä nimellä) ja 8.9.1942 alkaen nimellä Frontleitstelle 42 (kenttäpostinumero
42606). Syksyllä 1943 Frontleitstelle siirtyi Ounasvaaran puolelle valmistuneeseen
leiriin. Lomalta rintamalle palaavat sotilaat
ilmoittautuivat rintamajoukkojen kokoontumispaikalle. Rintamaesikunta huolehti näiden kuljettamisesta takaisin yksikköihinsä.
Rovaniemen keskus oli näistä suurin.278
Ensimmäisten joukossa tulleita saksalaissotilaita sijoitettiin aluksi kouluihin, jotka
oli otettu majoituskäyttöön. Rovaniemelle
heti jatkosodan alkaessa tullut saksalainen
sotilas Gerhard Pommerening muisteli:
”Tulimme laivalla Stettinistä Turkuun ja
sieltä junalla Rovaniemelle. Stettinissä meille
sanottiin, että olemme menossa aarniometsään. Oli otettava kirveet ja sahat mukaan ja
perillä rakennettava itse omat parakit majoitukseksi. Kun sitten saavuimme Rovaniemelle,
olimme aivan ihmeissämme: meidät sijoitettiin kouluun, punaiseen tiilistä muurattuun
kouluun. Meillä oli Kivikoulussa myös sauna
käytettävissä, vaikka aluksi kukaan meistä ei
tiennyt saunomisesta mitään.” 279

Jatkosodan alkaminen ja saksalaisten organisaation rakentaminen Rovaniemelle
käynnisti kesällä 1941 ison operaation joukkojen majoittamiseksi ja esikuntien sijoittamiseksi. Ensimmäisenä otettiin käyttöön
julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja varastoja, saksalaisten käyttöön. Myös rakennustoiminta kauppalan, maalaiskunnan ja
yksityisiltä vuokratulle maalle alkoi välittömästi. Saksalaiset vuokrasivat myös lukuisia
yksityisten rakennuksia, huoneita ja varastoja eri puolilta Rovaniemen kauppalaa ja
maalaiskuntaa.

I KAUPPALANOSA
Kivikoulu
Kivikoulu, jossa olivat ns. yläkoulun luokat,
sijaitsi keskustassa Koulukadulla (nykyisellä
Kansankadulla) lähellä keskusurheilukenttää.
Koko koulu (yhteensä 2 166 neliömetriä)
vuokrattiin saksalaisille.277 Koululla sijaitsi
rintamaesikunta eli Frontsammelstelle 42
(vuoden 1941 aikana ja aina 7.9.1942
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Jykevällä Kivikoululla
toimi saksalaisten
Frontsammelstelle 42.
Kuva: Lapin
maakuntamuseo.

Koulu otettiin takaisin koulukäyttöön lukuvuoden 1943–1944 aikana. Kansakoulu
toimi täydellisenä vuoroluvun turvin. Kivikoulun kevätlukukausi 1944 oli rikkonainen
jatkuvien ilmahälytysten takia, mutta pommitukset eivät vahingoittaneet koulurakennusta. Pari, kolmekin kertaa päivässä saattoi
tulla ilmahälytys. Kivikoululla oli oma pommisuoja kellarissa ja koulun läheisyyteen oli
rakennettu pommi- ja sirpalesuoja. Oulun
pommitusten takia Kivikoulu ja muut koulut olivat suljettuna 21.3.–2.4.1944 välisenä
aikana.280
280

Rakennus oli tiilirakenteinen ja saksalaiset tuhosivat sen syksyllä 1944 perustuksiaan
myöten. Kivikoulun tontilla sijaitsevista
kolmesta opettajien asuintalosta tuhoutui
kaksi ja kolmas vaurioitui varsin pahoin,
samoin kuin samalla tontilla olleet saunaja ulkohuonerakennukset.281 Vaurioitunut
opettajien talo korjattiin asuttavaan kuntoon myöhemmin ja se on edelleen kunnostettuna olemassa.

ta 1943–1949. Turku 1951. RKA.
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Kivikoulun pihan porttialue myöhäissyksyllä 1941.
Portilla seisoo vartija. Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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Yhteiskoulu

Lukuvuoden 1941–1942 alku kaikissa kouluissa siirtyi sodan vuoksi tammikuulle.
Koska osa Yhteiskoulun koulutalosta oli
saksalaisten käytössä, ahtaus häiritsi koulunkäyntiä. Myös koulutyöpäivien määrä jäi vähäiseksi. Lukuvuosi 1942–1943 sujui hyvän
työrauhan merkeissä. Edes ilmahälytykset
eivät pahemmin haitanneet koulutyötä.284
Sotavuosien vuoksi etenkin poikien koulunkäynti vaikeutui kotirintamatehtävien
takia. Oppilaat myös ottivat osaa kotirintaman tuotantokamppailuun eri tehtävissä ja
talkoissa. Lukuvuoden 1943–1944 koulutyö
oli tehokkaampaa kuin edellisinä vuosina,
sillä koulu palautettiin kokonaan koulutyöhön ja Korück siirtyi Ruokasenkadun varrelle valmistuneisiin parakkeihin. Koulussa
vallitsi kevään 1944 aikana levoton mieliala
lukuisten ilmahälytysten takia. Usein sattui,
että koulu oli ilmahälytysten takia keskeytettävä ja oppilaat toimitettava väestönsuojiin, joina käytettiin Kivikoulun kellaria ja
koulun läheisyyteen rakennettua pommi- ja

Yhteiskoulun koulurakennuksen suunnitteli
tamperelainen arkkitehti Wivi Lönn, ja se
valmistui 1914. Rakennus oli puurakenteinen. Yhteiskoulun tiloissa sijaitsi 18.9.1941
selustan johtoportaaksi perustettu Kommandant des Rückwärtigen Armeegebietes
525:n (Korück 525, kenttäpostinumero
05872) eli Korückin alainen paikalliskomendantin virasto nimeltä Ortskommandantur 557 (kenttäpostinumero 18519).282
Koulu sijaitsi Valtakadun alkupään itäpuolella, Kemijoen rauta- ja maantiesillalle
johtavan tien kulmauksessa samalla tontilla
kuin nykyinen lääninhallituksen talo. Saksalaisilla oli vuokralla puolet koulusta ja
piha-alueella ja sen vieressä heillä oli kuusi
vuosina 1942 ja 1943 rakennettua parakkia.
Koulun käytössä oli Valtakadun puoleinen
osa ja koulua käytiin tilanpuutteen takia
kahdessa vuorossa (klo 8–12 ja 12–18). Rakennus oli keskeisellä paikalla Jäämerelle,
Kuusamoon, Ranualle ja Kittilään johtavien
teiden risteyksessä.283

vuodelta 1942. Toim. Viljo Heino. Rovaniemi 1943.
Rovaniemen kauppalan kunnalliskertomus vuosilta
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Hotelli Pohjanhovi oli kansainvälinen keskus jo
välirauhan aikana. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

sirpalesuojaa. Kouluviranomaiset keskustelivat moneen otteeseen kauppalan koulujen väliaikaisesta sulkemisesta tilanteen
johdosta. Kuitenkaan yksikään pommitus
ei aiheuttanut vahinkoa koulurakennuksille
tai koulujen oppilaille, joten koulu vietiin
kevätlukukauden osalta päätökseen. Lukuvuosi 1944–1945 peruutettiin kokonaisuudessaan Lapin sodan ja evakuoinnin takia.285
Saksalaiset tuhosivat koulun syksyllä 1944.

Keltakoulu
Keltakoulu sijaitsi vastapäätä Ville Rauman
autoliikkeen rakennusta nykyisellä Kansankadulla. Se oli puurakenteinen koulurakennus, jossa toimivat ns. alaluokat. Rakennus
sai nimensä keltaisesta väristään. Koulu
otettiin sotilaskäyttöön 23.3.1943. Koulu
palasi takaisin koulukäyttöön jo lukuvuonna 1943–1944. Kevätlukukausi 1944
oli tässäkin koulussa rikkonainen jatkuvien
ilmahälytysten vuoksi. Pommitukset eivät
kuitenkaan vahingoittaneet sitä. Saksalaiset tuhosivat koulun maan tasalle syksyllä
1944.286 Myöhemmin sodan jälkeen samalla
paikalla oli kauppaoppilaitos.

Hotelli Pohjanhovi
Rovaniemen kuuluisin hotelli funktionalismin tyylisuuntaa upeasti edustava Pohjanhovi valmistui vuonna 1936. Arkkitehtien
Märta ja Pauli Blomstedtin suunnitteleman
Pohjanhovin vihkiminen käyttöön oli merkkitapaus matkailun historiassa. PohjoisEuroopan suurimman hotellin tunnuksia

olivat suuret lasiseinät, kattoa kannattavat
pilarit, avotakat, sähköistetyt hissit sekä hienot näköalat Kemijoelle ja Ounasvaaralle.287
Pohjanhovi saavutti maailmanmaineen
lyhyessä ajassa kun ulkomaiset arkkitehdit
ylistivät hotellin tyylikkyyttä. Lehdet kuvailivat hotellia ”mannermaiseksi”. Harvinaista
oli myös sähköistetty keittiö, jota mainostettiin Euroopan pohjoisimpana. Keittiön varusteisiin kuuluivat modernit laitteet, jotka
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Marsalkka Mannerheim
ja kenraalieversti Dietl
Pohjanhovissa
huhtikuussa 1942.
Kuva: Lapin
maakuntamuseo.

tekivät mahdolliseksi tuoreen poronlihan
ja Jäämeren antimien tarjoamisen kautta
vuoden.288
Kenraalieversti Dietlin adjutantti Kurt
Herrmann kirjoitti: ”Myös hotelli Pohjanhovi, jossa kenraali Dietl yhdessä armeijan
johtoon kuuluvien vanhempien upseerien
kanssa asui, olisi valtavine pylväshalleineen,
jättiläismäisine lasi-ikkunoineen, keskuslämmityksineen ja kylpyhuoneineen – sellainen
kuului melkein jokaiseen huoneeseen – yhtä
hyvin voinut sijaita jossakin Pohjois- tai EteläAmerikassa kuin vuolaan erämaajoen rannoilla Lapin sydämessä”. 289
Jääkärikapteeni Arvi Kalsta toimi Pohjanhovin ensimmäisenä hotellinjohtajana.
Pohjanhovin menestys jatkui vielä sotavuosinakin. Pohjanhovista tuli jo talvisodan aikana lehdistökeskus, jossa järjestettiin
päivittäin tiedotustilaisuuksia. Siellä asui
paljon sotakirjeenvaihtajia ja he raportoivat
tapahtumista maailmalle. Ennen jatkosotaa
vuonna 1941 Pohjanhovi oli jonkin aikaa
lähinnä saksalaisten salaisen tiedustelupalvelutoiminnan keskuksena.290

Saksalaisaikana hotellissa pidettiin lukuisia neuvotteluja Suomen ja Saksan sodanjohdon kanssa. Huhtikuussa 1942
marsalkka Mannerheim vieraili seurueineen
hotellissa. Pyöreissä pöydissä istuivat marsalkan vieraina mm. kenraalieversti Dietl,
Hitlerin henkilökohtaisen esikunnan päällikkö kenraalieversti Alfred Jodl, kenraali
Heunert, lääkintäkenraali Binger ja kenraali Mensch suomalaisten vieraiden ohella.
Pohjanhovissa majoittuivat Rovaniemen
vierailijoista SS-johtaja Heinrich Himmler,
varusteluministeri Albert Speer, Norjan valtakunnankomissaari Josef Terboven ja Saksan Suomen-lähettiläs Wipert von Blücher.
Myös presidentti Risto Ryti vieraili sodan
aikana Pohjanhovissa kaksi kertaa.291
Ravintolassa tuhlattiin saksalaisille tehtyjen työurakoiden tuomia rahoja ja Pohjanhovi toimi monien juhlien pitopaikkana ja
korkeimpien vieraiden ja upseerien asuinpaikkana. Pohjanhovi oli herrojen ja heidän
rouviensa paratiisi, jonne jätkämäisesti pukeutuneella rahvaalla ei ollut mitään asiaa.
Pukeutumissääntö oli erityisen tarkka. Ilman kravattia ei ollut sisälle asiaa. Portsarilla
oli kyllä kravatteja vuokrattavissa, mikäli
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ei omistanut sitä. 1940-luku oli Pohjanhovin hohdokkainta aikaa. ”Lapin markka”
eli parasta aikaansa, ja Pohjanhovi ei ollut
koskaan tehnyt niin hyvää tulosta kuin sodan aikana. Hotellissa oli myös ns. ”karvalakkipuoli” eli kansanravintola, joka sijaitsi
hotellin päädyssä. Paikka oli tarkoitettu retkeilijöille, jotka tyytyivät yksinkertaisempaan ruokaan ja palveluun. Hintataso oli
myös edullisempi. Ravintola oli myös jätkien suosiossa.292
Sodan edetessä kohti loppuaan kävi myös
Pohjanhoville huonosti. Vetäytyvät saksalaiset räjäyttivät miinoittamansa hotellirakennuksen 10.10.1944. Tähän päättyi upean
Pohjanhovin, ”Rovaniemen Helmen” ensimmäinen taival Kemijoen rannassa. Alkuperäisestä hotellista säilyi vain kellarikerros
ja autotalli. Raivauksen jälkeen kellariin
saatiin kamiina lämmittämään rakennusta.
Seuraavan vuoden kesällä avattiin Hovinpohjaksi nimetty ensimmäisen luokan ravintola.293 Saksalainen jalkaväenkenraali,
Waldemar Erfurth, muisteli Rovaniemen
hävitystä seuraavasti: "Kaunis Pohjanhovin
hotelli, jossa saksalaisen armeijan esikunta
kolmen sotavuoden aikana oli saanut nauttia
vieraanvaraisesta majoituksesta, joutui myös
hävityksen kohteeksi. Rovaniemen ja Pohjanhovin kohtaloa täytyy saksalaisten taholta syvästi valittaa." 294

omia parakkialueitaan vuokraamilleen maaalueille. Sitä mukaa kun heidän oma rakennustoimintansa eteni, vuokrattuja huoneita
ja rakennuksia tarvittiin vähemmän ja niitä
palautettiin muuhun käyttöön.
Hallituskadulla sijainneesta Lääninhallituksen virastotalosta saksalaiset vuokrasivat
kolme tilaa, yhteensä 52,85 neliömetriä,
paikallispuhelinkeskuksen käyttöön. Lääninhallituksen lähellä osittain maan alla oli
saksalaisten lennätinbunkkeri. Myös Rovakadun varrella sijaitsevasta suojeluskuntatalosta he vuokrasivat kaksi tilaa, yhteensä
44,5 neliömetriä, puhelinkeskuksen käyttöön. Suojeluskuntapiirin esikunnan talon
katolle sijoitettiin saksalaisten ilmavartio
ja 20 mm:n ilmatorjuntatykkiasema. Hallituskadun varrella sijaitsevalta Veitsiluoto
Oy:ltä he vuokrasivat 71,4 neliömetriä liiketilaa käyttöönsä.295
Valtakatu 26:n kohdalla A. Ruokasen
omistamalla tontilla oli Pohjolan Liikenteen
tilikonttori, jonka sodan myöhemmässä vaiheessa saksalaiset vuokrasivat käyttöönsä.
Rakennus säilyi sodan tuhoista ehjänä samoin kuin käymälä- ja saunarakennukset.296
Pohjanhovin pohjoispuolelta Kemijoen rannassa olevalta P. Yliruokasen Valtakatu 50:n
tontilta Luftwaffe vuokrasi hirsiaitan, jossa
oli sen viini- ja ruokasäilykevarasto. Tämä
rakennus syttyi myöhemmin palamaan, joten ruokatarvikkeita ja viinipulloja pelastettiin palavasta rakennuksesta heittämällä
niitä ulos. Pikkupojille tuli silloin hyvä tilaisuus täydentää kodin ruokavarastoja säilykkeillä.297 Tästä muonavarastosta olivat
ammattimaiset suomalaiset murtovarkaat

Muita saksalaisten
vuokraamia tiloja ja alueita
Saksalaiset vuokrasivat vuosien 1941 ja
1942 aikana niin paljon kuin mahdollista
olemassa olevia julkisia rakennuksia tai niiden osia ja eri järjestöjen sekä yksityisten
rakennuksia tai yksittäisiä huoneita ja varastoja. Tämä johtui ensisijaisesti siitä, että he
eivät vielä olleet ehtineet rakentaa riittävästi
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käyneet varastamassa lihasäilykkeitä jo aiemminkin. Osa heistä oli saatu kiinni.298
Valtakadun Hotelli Kotkasta saksalaiset vuokrasivat 10 kalustettua huonetta
asuinkäyttöön ja koko pohjakerroksen kirjakaupan liiketilaksi. Silloisen Kittiläntien
(nykyinen Urheilukatu) ja Koulukadun
(nykyinen Kansankatu) risteyksessä olevasta Aholan omistamasta Hotelli Hansasta
he vuokrasivat seitsemän kalustettua huonetta asunnoiksi. Suojakadun (nykyinen
Ukkoherrantie) ja Koulukadun risteyksessä
(Suojakatu 17) sijaitsevasta Pelastusarmeijan talosta saksalaiset vuokrasivat kaksi tilaa, yhteensä 100 neliömetriä, Valtakatu
34:n Seurakuntatalosta yhden tilan (18
neliömetriä) ja Ruokasenkatu 3:en Lestadiolaisen Rauhanyhdistyksen rukoushuoneesta varastotilan (92 neliömetriä). Myös
Rauhanyhdistyksen toimitalo oli saksalaisten vuokraama majoitustila. Poro ja Riista
Oy:ltä saksalaiset vuokrasivat Rovakadun
päästä varastotilan ja makasiinin. Rovakatu
19:n kohdalta he vuokrasivat Oksamolta
70 neliömetrin tilan rintamakirjakaupaksi
(Frontbuchhandlung). Vanhan aseman seudulta saksalaiset vuokrasivat Höckertin Seuraajat Oy:n 1 500 neliömetrin parakin ja
Pohjolan Liikenteen 101,5 neliömetrin parakin.299 Sosiaalidemokraattien Kansantalo
eli ns. Renkaantalo oli vuokrattuna saksalaisille majoituskäyttöön vuoden 1944 syksyyn asti. Syksyllä 1944 saksalaiset tuhosivat
talon.300
Silloisen Korkalonkadun (nykyinen Maakuntakatu) Osuusmeijerin talosta saksalai-

set vuokrasivat asuinhuoneen ja keittiötilan.
Kalle Vallosen puusepänverstas laitteineen
oli kokonaan vuokrattu saksalaisille. Rovakadun ja Koskikadun risteyksessä sijainneen
Aarne Ahon omistaman Koskikatu 19:n rakennuksesta saksalaiset vuokrasivat kolme
asuinhuonetta, liiketilan, puusepän verstaan
ja varastotilan, yhteensä 333 neliömetriä.
Sanomalehti Oy:ltä, joka tarkoittanee Valtakadulla nykyisen Kemijoki Oy:n talon
kohdalla ollutta Lapin Kansan toimitaloa,
saksalaiset vuokrasivat 61,6 neliömetrin suuruisen työ- ja varastotilan. Yksityisiltä tarjoajilta, joita oli 26.10.1942 mennessä pitkälti
toistasataa, saksalaiset vuokrasivat asuinhuoneita upseereille, toimistotiloja, autotalleja,
varastotiloja, liiketiloja, kellareita, hevostalleja, saunoja, pesutupia ja latoja.301
Elokuvateatteri Kinossa ja väestönsuojan puutteen takia vasta kevättalvesta 1942
lähtien Inarissa näytettiin tilausnäytäntöinä
saksalaisille joukko-osastoille heidän omia
elokuviaan. Elokuvat olivat tärkeä kotiikävän torjuntaväline ja väenpaljous elokuvateattereihin oli välillä suuri. Saksalaisille
ei näytetty pelkästään viihde-elokuvia, sillä
ohjelmassa oli myös taistelutahtoa lisääviä
sotadokumentteja. Normaaleissa teattereiden iltanäytännöissäkin kävi saksalaisia,
erityisesti jos ohjelmistossa oli saksalainen
elokuva.302
Saksalaisten tulo Rovaniemelle vilkastutti
myös Pohjanhovin vieressä Rovaniemellä sijaitsevan Tornion Portteri- ja Oluttehtaan
omistaman kaljatehtaan tuotteiden kysyntää huomattavasti. Saksalaiset hakivat juomia melkein päivittäin omilla autoillaan.
”Apulaisinaan” heillä oli venäläisiä sotavankeja. He kävivät myös tehtaan saunassa
päiväsaikaan, jolloin kaikki tilat oli varattu
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heidän käyttöönsä. He saapuivat Koskikatua alas marssien ja laulaen. Syksyllä 1944,
kun kaljatehtaan koneita evakuoitiin, ajoivat saksalaiset niitä junaan lastattavaksi. Ne
kuljetettiin Tornion tehtaille, missä ne säilyivät. Tehtaan piha oli miinoitettu ja yksi
mies menetti henkensä tullessaan sinne.
Hävitettyyn kauppalaan palattaessa kaljatehtaan seinät olivat pystyssä, ja jälleenrakentaminen aloitettiinkin heti kun se oli
mahdollista.303
Kauppalan urheilukentälle eli nykyiselle Keskuskentälle saksalaiset rakensivat
Luftwaffen autohuoltokeskuksen korjauspajoineen ja asuntoparakkeineen. Se oli nimeltään Lager Alter Kolonnenhof. (kartta
s. 77.) Urheilukentällä oli keskellä kenttää
suuri kuorma-autojen halli, jossa oli 62 kpl
erikokoisia korjauspaikkoja (Boxen). Kentän
alueella sijaitsi myös miehistön majoitusparakkeja (13), varastoparakkeja, toimistorakennuksia, oleskelutiloja, esikuntaparakki ja sen
autotalli, keittiö ja kanttiini, tankkausasema,
käymälöitä ja vartiotupa. Kaikkiaan kentän
ympärillä oli 32 saksalaisten tekemää rakennusta. Siellä oli myös sirpalesuojia. Kenttä
otettiin sotilaskäyttöön jo kesällä 1941 ja sitä
rakennettiin saman vuoden ja vuoden 1942
aikana.304
Parakit oli rakennettu Norjasta tuoduista
parakkielementeistä. Saksalaisten käyttämiä autoja oli montaa eri merkkiä, koska
he käyttivät oman kaluston lisänä ns. sotasaalisautoja, joita he saivat sodan alussa
haltuunsa valtavia määriä lähinnä Puolasta
ja Dunkerquesta. Puolasta tuotiin mm.
kolmen tonnin Polski Fiat kuorma-autoja.
Nämä autot kuluttivat 30 litraa bensiiniä sadan kilometrin matkalla. Autoissa ei yleensä
ollut mitään lämmityslaitteita talviajoa
varten.305

Kentän vieressä olevan Ruokasenkadun
puiston (silloin Iippos-kentäksi kutsutun)
alueella oli Luftwaffen kuorma-autojen tankkausasema (Kraftwagentankanlage), joka rakennettiin vuonna 1942. Kenttää vastapäätä
nykyisen Lyseonpuiston lukion kohdalla
oli vuonna 1942 rakennettu työpalvelun eli
RAD (Reicharbeitsdienst) -järjestön parakki
ja vuonna 1943 rakennettu toinen RAD-parakki. Vanhan aseman lähellä oli myös kaksi
parakkia, jotka olivat ilmeisesti Luftwaffen
varastoparakkeja. Vanhan aseman takana
ratakiskojen välisellä alueella (nykyisen Nelostien montun kohdalla) oli kolme isohkoa
saksalaisten vuokraamaa rakennusta, joista
yksi oli vaatevarasto.306 Nykyisten Kansankadun ja Ainonkadun kulmauksessa ollut V.
Rauman autoliike (nykyisen Ainonkatu 3:n
kohdalla) kävi saksalaisten kanssa vilkasta
varaosakauppaa ja tarjosi myös korjaamopalveluita.307 Autoliikkeen toisen kerroksen
asunnoissa asui saksalaisia upseereita.308
Ruokasenkadun itäpuolella Rovakadun ja
Korkalonkadun välisellä alueella oli vuonna
1942 rakennettu Luftwaffen työpaja/autokorjaamo (Kolonnen-Werkstatt) ja varustevarasto (Gerätelager). Sen vieressä oli myös
sirpalesuoja. Tämän alueen vierestä sen itäpuolelta Nachschub-Leitstelle der Luftwaffe
Rovaniemi vuokrasi Matti ja Kalle Ruikan
omistamaa tonttimaata 12 990 neliömetriä 1.1.1942 alkaen parakkien rakentamista
varten. Alueelle rakennettiin lopulta ehkä
vain yksi parakki ja vuonna 1944 osittain
puutavarasta tehtyjä sirpalesuojia nelisen
kappaletta.309 Ruokasenkadun varrella sen
dulla. (Internetsivu).
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pohjoispuolella ja Korkalonkadun itäpuolella oli saksalaisilla useita rakennuksia,
joista isoimmat olivat Heerin Soldatenheim
Rovaniemi (sotilaskoti) ja Schwesterheim
(sotilaskotisisarten koti), jotka sijaitsivat ns.
Alaruokasen vainiolla. Yhdessä parakissa oli
toimisto.310 (Kartta s. 79.)
Silloisen Rauhankadun (nykyinen Korkalonkatu) ja Suojakadun (nykyinen Ukkoherrantie) idänpuoleisesta kulmauksesta
osoitteesta Suojakatu 16 Heer vuokrasi
vuonna 1941 Upseerikodiksi tai suomalaisittain upseerikerhoksi (Offiziersheim)
129,6 neliömetrin tilan Pohjolan Liikenne
Oy:ltä. Tähän rakennukseen suunniteltiin
myös laajennusosa samoihin aikoihin. Sen
viereen rakennettiin Heerin sotilaskotisisarten asuinparakki (Wohnbaracke d. Schwes-

tern tai Schwesternhaus) ja käymälä. Nämä
sijaitsivat Kalle ja Matti Ruikan mailla.311
Rovaniemeläinen Erkki Hiilivirta kävi
lapsena upseerikerholla ahkerasti tekemässä
vaihtokauppaa. Hän oppi nopeasti mitä upseerikerholle kannattaa viedä. Hän muisteli:
”Meillä koululaisilla oli omat kasvipalstat.
Kasvatin siellä salaattia ja se ei oikein kotona
maistunut. Saksalaiset tykkäsivät salaatista ja
vaihdoin sitä hunajaan. Kotona kellarissa oli
iso lasiastia johon aina vein hunajaa. Upseerikerholle kelpasivat myös kukkaset ja muistan vieneeni ison kimpun kieloja, joista sain
taas lisää hunajaa varastooni.” Päinvastoin
kuin on yleensä kerrottu, sodalta säilyneessä

311

Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta
1941–1944. RKA. Aufstellung über von der Ortskommandantur gemietete Räume im Ortskommandanturbereich Rovaniemi. Yhteysesikunta Roi. Hallinnollinen
toimisto (toimisto X) 1941–1944: KDN:o 5480/X/D/215,
Lapin lääninhallitus, Rovaniemi 28.10.1942 N:o F3284.
KA.

Rovaniemi 1999.
310
Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta
1941–1944. RKA. Hiilivirta 1999.

78

Sirpalesuojat

79

Ruokasenkatu

Schwesterheim

N

Ruokasenkadun varrella oli Heerin sotilaskoti ja sotilaskotisisarten koti.
Kartta: Rovaniemen kaupunginarkisto.

Alaruokasen talossa ei ollut saksalaisten
upseerikerhoa.312
Silloisella Rauhankadulla oli myös yksi
saksalaisten yhden huoneen asuntoparakki
(4 x 6,5 metriä) virastotalon lähellä. Se säilyi
sodasta ehjänä ja oli Lapin tie-ja vesirakennuspiirin käytössä sodan jälkeen. Suojakadulla oli Kemi Oy:n maalla kaksiosainen
ruokalaparakki (6,5 x 9,5 x 26 metriä) ja
käymälärakennus, jotka säilyivät ehjinä ja
olivat Kemi Oy:n käytössä sodan jälkeen.313
Upseerikerhon korttelin Hallituskadun
ja Valtakadun puoleiseen päähän tehtiin
kaksi Luftwaffen parakkirakennusta vuonna
1943. Toisen parakin koko oli 11,40 x 16,50
metriä ja toisen 14 x 36 metriä. A.F. Kestin
rakennuksessa (Valtakatu 28) oli saksalaisten leipomo ja varastotila.314 Lähellä Säästöpankin rakennusta Valtakadun varressa
oli saksalaisten harjoituskenttä. Ounaskosken länsirannalla oli ilmatorjuntajoukkoja
ja aseita.315 Kemijoen yli menevää rautatiesiltaa suojasi kauppalan keskustan puolella
olevalta Konttisen törmältä kaksi, Nätynginnokasta yksi ja Pullinpuolelta kaksi 20
mm:n ilmatorjuntapatteria.316 Suomalaisten
rakentama pommisuoja oli Tapaninpuistossa oleva iso betoninen maanalainen
väestönsuoja.317 Valtakadun varteen Ke-

mijoen puoleiselle sivulle Luftwaffe pyrki
vielä elokuussa 1944 vuokraamaan Ruikan
mailta 11 340 neliömetrin suuruisen alueen
varuskuntasairaalaksi. Tämä hanke ei enää
ehtinyt toteutua.318
Yhteiskoulun ja Uitonkadun väliselle alueelle rakennettiin saksalaisten parakkikylä,
samoin Kemijoen rantatörmälle Konttisen
rantaan valmistui vuonna 1943 sotilaskodin
ja paikalliskomendantin toimiston varastoparakit ja yksi pieni aggregaattiparakki.319
Näistä ainakin yksi säilyi tuholta ja oli vielä
1950-luvun alkupuolella asuinkäytössä.320
Saksalaiset myös vuokrasivat Kemijoen rannalta yhden kesämökin.321
Suojakadun ja Rovakadun risteyksen
eteläpuolella molemmin puolin Rovakatua
oli Luftwaffen Kenttärakennustoimiston
(Feldbauamt Rovaniemi) toimitilat, joita oli
kaikkiaan 19 isompaa ja pienempää parakkirakennusta. Aluetta rakennettiin ja laajennettiin ainakin vuonna 1942. Rovakatu 8:n
kohdalla on ollut ilmeisesti Luftwaffen esikuntarakennus jossain vaiheessa ja Rovakatu
6:n kohdalla vartioparakki. Rovakadulla sijaitsevasta Saastamoinen Oy:stä saksalaiset
vuokrasivat kellaritilan, jonka koko oli 100
neliömetriä.322
Korkalonkadun (nykyinen Maakuntakatu) ja Hallituskadun lounaiskulmassa oli
Kommandant des Rückwertiges Armeege-
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bietes 525:n eli Korück 525:n esikuntarakennus. Esikuntarakennuksesta Rovakadulle
asti ulottuvassa kulmauksessa samalla puolen
tietä oli kuusi muuta vuonna 1942 rakennettua Korück 525:n rakennusta, joista yksi
oli saunarakennus. Hallituskadun ja Koulukadun idänpuoleisessa kulmauksessa oli yksi
vuonna 1942 rakennettu Luftwaffen rakennus.323 Vuokrasopimus oli solmittu Standortverwaltung der Luftwaffen ja seppä A.
Hämäläisen kesken 1.2.1942 alkaen. Vuokratun alueen pinta-ala oli 200 neliömetriä.
Lääninhallituksen talon Korkalonkadun puoleiseen päähän Korück 525 rakennutti kaksi
sirpalesuojaa elokuussa 1944.324 Nykyisen
Hallituskadun linjaus on kadun keskiosan
kohdalta hieman etelämpänä kuin tuolloin.
Pohjanhovin pohjoispuolella Alaruokasen maalla oli vuonna 1943 rakennettu
upseerien parakki (Offiziersbaracken Pohjanhovi) ja sen vieressä saunarakennus,
jossa oli saunan lisäksi työtila ja puuvarasto. Saunarakennuksen pohjoispuolella
sekä Alaruokasen että Yliruokasen mailla oli
myös useita parakkeja, joista ei ole tarkempaa tietoa. Näistä kolme saksalaisten asuntoparakkia säilyi sodan tuhoilta, ja ne olivat
sodan jälkeen Pohjanhovin käytössä. Pohjanhovin luoteispuolella oli myös parakki.
Vähän edempänä Rantatien varressa oli vuoden 1944 alussa rakennettu 12,5 x 28 metrin parakki.325 Sodanjälkeisen Jätkä-patsaan
aiemman sijaintipaikan lähelle olivat saksalaiset rakentaneet hirsirakentein tuettuja maanalaisia käytäviä, joiden tarkoitus ei ole selvillä.
Ne paljastuivat sattumalta vasta marraskuussa
1961, jolloin kovat syyssateet syövyttivät
maata läheisen tien kohdalta. Niiden olemassaolosta ei sitä ennen tiedetty mitään.326
Saksalaisten Heerin parakkeja oli kauppalan vanhalla kauppatorilla ja sen ympäris-

tössä. Torilla oli ainakin iso RAD-järjestön
asiointiparakki (12,55 x 42,50 metriä) ja IV
Wirtschaftsstab des (Geb.) A.O.K. 20:n parakki (noin 10 x 22 metriä) ja autotalli (noin
6 x 20 metriä), varastoja, kaksi keittiörakennusta ja kaksi käymälää, jotka rakennettiin
sinne vuonna 1943. Silloisen Pengerkadun
(nykyinen Pirkkakatu) varrella oli myös Landesschützen-Bataillon 809:n parakkialue,
jossa oli ainakin kolme heidän parakkiaan
ja saunarakennus, joka rakennettiin vuonna
1943. Pengerkadun päässä Poro ja Riista
Oy:ltä vuokratun parakin vieressä oli myös
saksalaisten rakentama varastoparakki.327
(Kartta s. 82.)
Kauppatorin vieressä, sen länsilaidalla nykyisen Korkalonkatu 39:n kohdalla, ollut
Käsityökoulu vuokrattiin kokonaisuudessaan
saksalaisten käyttöön. Talo säästyi Rovaniemen tuhossa, ja se oli evakosta palanneiden
koululaisten käytössä heti sodan jälkeen.
Talo purettiin 1970-luvun alussa. Käsityökoulun vieressä torin länsilaidalla olleen M.
Gråstenin talon alueelta (silloinen Salokatu
2, nykyinen Korkalonkatu 37) saksalaiset
vuokrasivat hevostallin.328 Myös Gråstenin
talo säilyi tuholta, mutta purettiin myöhemmin. Pöykön kauppakartanon alueella
(silloinen Lainaankatu 3) oli saksalaisten
armeijan hammaslääkäriasema (Zahnstation
Heer), jossa oli pari venäläistä sotavankia
hammaslääkäreinä. Vuokrattu rakennus oli
115 neliömetrin suuruinen.329
Vanhan torin viemäritöiden yhteydessä
marraskuussa 2014 löydettiin maan alta noin
metrin syvyydestä kaksi laatikollista saksalaisia litran kokoisia kyynelkaasupulloja, noin
327
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50 lasiampullia kyynelkaasua, käsikranaatti
ja muita pienempiä räjähteitä.330 Rovaniemen
kauppalan alueella oli myös hygieenis-bakterologinen laboratorio.

ja avajaisia vietettiin kesällä 1943, jolloin
kenraali Dietl vihki talon. Maa-alue, joka oli
4 656 neliömetriä, vuokrattiin Rovaniemen
kauppalalta. Vuokrasopimuksen teki Saksan puolelta paikalliskomendantin virasto
(Ortskommandantur 557).332 Kulttuuritalo
oli Saksan Työrintaman (Deutsche Arbeitsfontin) virkistystoimintaa hoitaneen Kraft
durch Freude (voimaa ilosta) -järjestön
rakennuttama.
Talo rakennettiin teatteriarkkitehtuurin
ja uusklassismin perinteiden mukaisesti. Pitkänomaisen rakennuksen pääsisäänkäynti
oli päädystä, jota koristivat klassiset päätykolmiot.333 Talossa oli 350-paikkainen juhla-

Haus der Kameradschaft
Saksalaisten ehkä kuuluisin ja aikalaisille
mieleen painuvin talo oli Haus der Kameradschaft eli ”Toveruuden talo” (Kuva s. 83).
Kun saksalaiset anoivat kauppalalta rakennuslupaa KDF (Kraft durch Freude) -teatterille, jolla nimellä he sitä aluksi kutsuivat,
yhtenä perusteena mainittiin, että he olivat
joutuneet kieltäytymään monesta korkeatasoisesta vierailusta sen takia, että sopivaa
tilaa ei ollut käytettävissä. Perusteena mainittiin myös, että talo tulisi palvelemaan
paitsi saksalaisia niin myös suomalaisia sotilaita.331 Talo valmistui maaliskuussa 1943
330
331
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sali, jossa oli suuri näyttämö.334 Rovaniemellä
tiuhaan vieraillut Norjan valtakunnankomissaari (Reichskomissar) Josef Terboven lahjoitti tuolit ja kaikki näyttämötarvikkeet.335
Koko sodan ajan siellä oli varsin korkeatasoista kulttuuriohjelmaa.
Propagandakomppania 680:n luutnantti
ja kirjailija Ernst Erich Strassl kirjoitti Toveruuden talon avajaisista Lappland-Kurier
-lehdessä kesäkuussa 1943 seuraavasti: ”Korkeitten vieraitten, sekä sotilas- että siviilielämän edustajien läsnä ollessa, jotka samoin
olivat nähneet vaivaa suunnitelman toteuttamisessa, selosti ylipäällikkö lähemmin tämän "Toveruuden talon" merkitystä. Nimi
"toveruus" oli annettu kahdessa mielessä, sekä
suomalaisia aseveljiämme että omia sotilaitamme varten. Heille kaikille tulee tämän
"Toveruuden talon" olla ystävä ja auttaja, sen
tulee antaa heille matkaan kovan ja vaikean
velvollisuuden täyttämisessä hiukan iloa ja
huumoria. Se luotiin aseveljeyden merkeissä ja
taistelevan armeijan palvelemiseksi, ja näissä
merkeissä tulee se edelleen toimimaan.”
”Juhlallisissa avajaisissa, joissa oli läsnä
lukuisien kutsuvieraiden ohella läpikulkumatkalla olevia lomalaisia ja haavoittuneita,
esitettiin ohjelma, joka oli huomattava, ei ainoastaan siitä syystä, että kaikki esitykset olivat korkeata luokkaa, vaan myös taiteilijoiden
kirjavan kokoonpanon takia. Erinomaisten
suomalaisten ja saksalaisten taiteilijoiden rinnalla, joita oli lomautettu sekä Karjalan korvista että Suomen muilta rintamalohkoilta
ja jotka muodostivat esiintyjien suurimman
osan, näyttivät myös Suomen ja kotimaamme
kuuluisat taiteilijat taitoaan. Niin sujui tämä
ilta, josta jäi vain kauniita muistoja ja pysyviä
vaikutelmia taiteellisessakin suhteessa ystävyydessä suomalaisten aseveljiemme kanssa, mille
läsnä oleva yleisö innostuneesti ilmitoi kiitoksensa ja tunnustuksensa.”

Talossa esiintyi varsin nimekkäitä viihdetaiteilijoita Saksasta ja Suomesta. Siellä järjestettiin saksalais-suomalaisia tilaisuuksia
saksalaisten omien tilaisuuksien ohella. Ohjelmassa oli Suomen Punaisen Ristin tukinäytäntöjä, sotilasjuhlia, joulujuhlia lapsille,
konsertteja, balettia ja elokuvanäytöksiä.
Konserteissa esiintyivät Saksassa uran luonut chileläinen Rosita Serrano ja Saksassa
erittäin suurta suosiota nauttineet saksalainen Ilse Werner ja itävaltalainen Lizzi Waldmüller.336 Myös suomalaiset Lea Piltti ja Anna
Mutanen sekä italialainen Beniamino Gigli
esiintyivät Toveruuden talolla,337 samoin kuin
kuuluisa suomalainen balettitanssija Lucia
Nifontova.338 Elokuvanäytöksissä näytettiin uusimpia saksalaisia värielokuvia, kuten
ruotsalaisen näyttelijättären Kristina Söderbaumin tähdittämä ”Lumpeenkukka” ja ”Kultainen kaupunki”.339
Näihin tilaisuuksiin saivat osallistua myös
suomalaiset. Varsinkin koululaisille elokuvat
olivat suuri tapaus. Heillä oli ilmainen sisäänpääsy, jos tilaa riitti. Saksalaiset jakoivat
usein vapaalippuja naapureilleen ja tuttavilleen. Toveruuden talon myötä Rovaniemen
kulttuurielämä sai melkoisen kansainvälisen
tarjonnan osakseen.340 Suojeluskuntapiirin
esikunta sai myös esityksiin vapaalippuja,
joita jaettiin esikuntakomppanian sotilaille.
Lisäksi saksalaiset luovuttivat tiloja korvauksetta hyväntekeväisyysnäytäntöihin. Kulttuuritapahtumien lisäksi talossa järjestettiin
saksalaisten sotilaiden puhdetyönäyttelyitä.341 Talo oli Shellin huoltoaseman lähellä,
nykyisen virastotalon paikalla Valtakadun ja
silloisen Kittiläntien risteyksessä.
Toveruuden talon pohjoispuolella oli Taiteilijakoti (Künstlerheim), jossa majoitettiin
336
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Korück 525

Toveruuden talossa ja muualla vierailevia
esiintyjiä. Näiden rakennusten länsipuolelle rakennusten puoliväliin tehtiin kesällä
1943 myös isohko käymälärakennus, jossa
oli erikseen miesten ja naisten puoli.342

Syyskuun alussa 1941 antoi Saksan Norjan
Armeija ensimmäiset käskyt taistelualueen
rajoittamisesta ja sotatoimialueiden takaisten
alueiden turvallisuudesta. Samalla perustettiin
18.9.1941 selustan johtoportaaksi Komman-
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dant des Rückwärtigen Armeegebietes 525
(Korück 525, kenttäpostinumero 05872).343
Siihen kuuluivat komentaja, adjutantti,
liikenneupseeri, huoltoupseeri, rahastonhoitaja sekä neljä aliupseeria ja 18 miestä kirjureina, autonkuljettajina ym. tehtävissä. Pian
toimiston vahvuus kuitenkin tehtävien lisääntyessä kasvoi, ja huhtikuun alussa 1942
oli upseerivahvuus 14 upseeria (tulkkeja,
sotapoliisiupseeri, oikeusupseeri, toinen liikenneupseeri, vastavakoilua hoitava upseeri
jne.). Korückin alaisena toimivat paikalliskomendantin virastot (Ortskommandantur).
Korückin käytössä olivat poliisi-, kenttäsantarmi- ja turvallisuusjoukot.344
Selustatoimiston tehtävinä oli armeijan
selustan ja huoltoa palvelevien laitosten
suojaamisen johtaminen, sotavankileirien
vartioinnin järjestely (pl. työyksikköjen
vartiointi), vastavakoilu yhteistoiminnassa
salaisen poliisin kanssa, lomalaisten majoitushuollon järjestely armeijan selustassa,
esikunnalle alistettujen järjestyksenpitoyksiköiden johtaminen, paikalliskomendanttien
tehtävien määrittäminen ja johtaminen, sotapoliisitehtävät, liikenteenvalvonta, -ohjaus
ja -suojaaminen sekä erikseen määrättävät
tehtävät, kuten joukkojen siirtojen johtaminen armeijan selustassa. Suurin osa selustatoimiston tehtävistä kohdistui järjestyksen
ylläpitoon.345
Kenraaliluutnantti Iwan Heunert toimi
30.6.1943 asti Korück 525:n päällikkönä.
Hän oli myös pohjoisessa toimivan Gestapon
päällikkö. Hänen seuraajansa oli 1.7.1943 alkaen kenraaliluutnantti Hans Heberlein.
Korück 525:n esikuntarakennus oli Korkalonkadun (nykyinen Maakuntakatu) ja
Hallituskadun lounaiskulmassa. Samalla
puolella Korkalonkadun ja Rovakadun välisellä alueella Korück 525:llä oli karttapiirustusten mukaan myös kuusi muuta
rakennusta. Sitä ennen Korück 525 toimi

ainakin paikalliskomendantin (Ortskommandantur 557) esikunnassa, joka oli Yhteiskoulun tiloissa.346

Rovaniemen rautatieasemien
alue ja ratapiha
Kansantalo eli ns. Renkaantalo oli vuokrattuna saksalaisille majoituskäyttöön.347 Kansantalon piha-alueella ja ratapiha-alueella
oli muonitusjoukkojen vuonna 1942 rakentamia rakennuksia (Verpflegungsstelle).
Yksi isoista rakennuksista oli yhdistetty keittiö-, miehistön oleskelutila-, upseerien oleskelutila-, pakkaustila- ja toimistoparakki.
Rakennuksessa oli suurkeittiö, pienempi
keittiö ja muonavarasto. Se valmistui loppuvuodesta 1942 ja sitä laajennettiin alkuvuodesta 1943. Kansantalo ja sen viereinen alue
oli Maavoimien (Heer) huoltokomppanian
Heeresbetreuungskompanie 12:n ja sen yksikön Heeresbetreuungsabteilung 10 (F):n
aluetta.348
Nykyisen linja-autoaseman ja Postitalon
välinen alue oli ratapiha-aluetta sodan aikana. Sitä raivattiin miinoista ja ammuksista
vuosikausia sodan jälkeen. Vuonna 1951 ns.
Erottajan liikenneympyrää tehdessä löytyi
runsaasti lentopommeja ja miinoja.349 Postitalon lähistöltä löytyi 500 kilogramman
suuruinen pommi.350 Vuonna 1953 postitalon rakennustyömaalta maan alta löydettiin
satoja ammuksia ja miinoja, joista useimmat
lienevät peräisin sodan loppuvaiheessa paikalla räjähtäneestä ammusjunasta. Alueelta
löytyi savuammuksia ja nalleja sekä sytyt-
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timiä erikseen laatikkoihin pakattuna.351
Vielä vuonna 1964 löytyi Rovaniemen silloin vilkkaimmalta liikenneväylältä Erottajan liikenneympyrän läheltä kranaatti,
hyppymiina ja kolme tykinammusta entisen
ratapenkan alueelta.352 Yksittäisiä ammuslöytöjä on tehty vuoteen 2015 asti.
Ratapihan alueella oli pistoraiteet ja iso
lastauslaituri, joiden molemmin puolin oli
saksalaisten elintarvike- ja muita varastoja toimistorakennuksia, autotalli, käymälä ja
suomalainen väestösuojabunkkeri. Alue oli
kokonaisuudessaan maavoimien (Heer) huoltoyksikön Heeresbetreuungsabteilung 10 (F)
-yksikön aluetta. Silloisen veturitallin vieressä
radan toisella puolella oli kaksi vuonna 1943
rakennettua saksalaisten varastoparakkia ja
raiteiden välisellä alueella suomalainen ja saksalainen sauna sekä sirpalesuoja. Veturitallin
ja Kittiläntien välisellä alueella oli saksalaisten
varastoparakkeja parikymmentä kappaletta.353
Vuonna 1909 rakennetun vanhan aseman kohdalta purettiin vuonna 1940 kaksi
keskiraidetta ja niiden tilalle rakennettiin

Petsamon liikennettä varten kauppaliikkeiden varastoja. Laajin toimija alueella oli
Höckertin Seuraajat Oy. Jatkosodan aikana
nämä varastot olivat erityisesti saksalaisten
tavarakuljetusten käytössä.354 Ratojen väliseltä alueelta saksalaiset vuokrasivat ainakin
kaksi tai kolme parakkia.355 Vanhan aseman
viereen kauppalanpuoleiselle alueelle saksalaiset rakensivat maanalaisen bensiinivaraston. VR vuokrasi tarvittavan maa-alueen
16.10.1942.356 Kauppalan rakentama Hallituskatu 27:ssa oleva graniitista ja betonista
tehty väestösuojabunkkeri säilyi sodasta357 ja
oli varastokäytössä vielä 1975, jolloin se purettiin Lappia-talon parkkipaikan tieltä.
Pentti Mikkonen kertoi, että ratapihan
alueella oli myös venäläisille sotavangeille
tarkoitettu piikkilanka-aidalla ympäröity
vankiparakki: ”Jaoin vuodesta 1942 aina
354
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vuoden 1944 alkupuolelle saakka siviilipostia
4. kantopiirissä sekä siviileille että joskus myös
saksalaisille, jos heille tuli postia kenttäpostin
ulkopuolelta.
Kerran, talvella 1942–1943, postinjaon
yhteydessä havaitsin rautatieaseman tavaratoimistosta 200 metrin päässä olevan parakin
vieressä olevassa jätemaakasassa ihmisen jalan.
Muuta osaa ruumiista ei näkynyt. Kyseessä oli
todennäköisesti joku venäläisvanki, joka oli
jostain syystä joko tuupertunut sinne tai tapettu ja peittynyt lumen alle. Ilmoitin asiasta
saksalaisten esikunnassa toimivalle suomalaiselle yhteysupseerille, joka välitti viestin eteenpäin saksalaisille.
Myöhemmin ruumis haettiin sieltä pois.
Saksalaisilla oli tavara-aseman läheisyydessä
pieni yhden parakin piikkilangoilla ympäröity vankileiri, jossa oli ehkä toistakymmentä
miestä saksalaisten junien lastaushommissa.
Vankileiri sijaitsi junaradan takana 200 metriä Kansantalosta lounaaseen. Vankileirin yhteydessä oli myös vartijoiden parakki.” 358
Samasta vankileiristä kertoi myös Oiva
Konttijärvi: ”Suurin piirtein sodan jälkeen
paikalla olleen huoltoaseman kohdalla (huom.
Erottajan ja Lappia-talon välisellä alueella)
oli pieni piikkilangoin ympäröity yhden parakin vankileiri, jossa oli ehkä 10 - 20 venäläistä vankia. Vangit tekivät joskus puisia
lentokoneita, joita he halusivat vaihtaa ruokaa vastaan. En tiedä, onnistuiko vaihtokauppa koskaan.” 359
Rovaniemi oli saksalaisten sotilasliikenteen ja huollon solmukohta koko sodan ajan. Varsinkin sodan alkuvaiheessa
vuonna 1941 saksalaiset vaativat käyttöönsä
paljon vetureita ja vaunuja kuljetuksiaan
varten. Kesäkuussa ajettiin sotilasjunia toinen toisensa perässä kohti Rovaniemeä. Jo
17.6.1941 alkaen Rovaniemelle saapui 11
sotilasjunaa päivittäin. Tällöin näissä junissa
oli miehiä, peittämättömiä panssarivaunuja,
ilmatorjuntatykkejä, valonheittimiä, au358
359

toja ja kenttäkeittiöitä. Junien aiheuttama
jatkuva jyrinä päivin ja öin herätti radanvarren asukkaiden huomiota. Saksalaiset
eivät suunnitelmiensa mukaan kyenneet
liikuttamaan Rovaniemen radalla päivittäin
satoja junia. Sotavuosina rautatien kuljetuskapasiteetti oli koko ajan äärirajoilla, kun
rautateillä kulki kymmeniä junia päivässä:
miehiä, materiaalia, polttoainetta, varusteita
ja muonaa kuljetettiin Pohjanlahden satamista ja Ruotsista Rovaniemen kautta eteenpäin. Paluukuljetuksina tuli haavoittuneita,
kaatuneita ja lomalaisia. Sen lisäksi VR hoiti
myös siviili- ja rahtikuljetukset.360
Suomalais-saksalaisen sairaalajunan sijoituspaikka oli Rovaniemen asemalla, mutta
9.3.1942 alkaen se siirrettiin Tornioon ja
sieltä Karjalan kannakselle samana vuonna.
Tämä juna kulki ilman aikataulua 1 - 2 kertaa
viikossa tuoden kerralla 300 potilasta Rovaniemelle, Kemiin tai Tornioon. Osa potilaista
kuljetettiin aina Saksaan asti laivakyydillä. Sairaalajuna oli tehty päivävaunuista, joista oli
poistettu istuimet ja niiden tilalle oli laitettu
sairaalapaarit kahteen kerrokseen. Muutamista
ikkunoista oli tehty luukkuja, joiden kautta
potilaat voitiin nostaa paareilla sisään tai ulos.
Junassa oli yksitoista vaunua sekä jäähdytys-,
keittiö- ja varastovaunu. Junan henkilökuntana oli sekä suomalaisia että saksalaisia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lääkintämiehiä.361
Suomalaiset VR:n työntekijät saivat jatkuvasti taistella suurten vaikeuksien kanssa.
Varsinkin Rovaniemen tärkeä purkamisasema antoi paljon huolta. Ratapiha ei ollut alun perin suunniteltu näin suurta
liikennettä varten ja se oli liian ahdas. Kun
siihen lisätään saksalaisten hidas purkamistoiminta, oli seurauksena suuret vaunustojen ruuhkautumiset, jotka sulkivat koko
ratapihan ja tekivät vaihdetöiden suorit360

Puolustusministeriön kauttakulkuliikenteen järjestelytoimiston asiakirjat. KA.
361
Pauli Sutela, Saksan sotavoimat Kemissä vuosina
1940–1944. Kirjassa: Jatuli XIX. Kemin Kotiseutu- ja
museoyhdistyksen julkaisu. Kemi 1984. Mikko Virkkunen, Sota-ajan muistelmia. 1991. Moniste. LMM.
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tamisen vaikeaksi. Tilannetta parannettiin suorittamalla Rovaniemellä suurehkoja
laajennustöitä. Sivuratoja lisättiin ja uusia
varastoja rakennettiin runsaasti. Kaluston
puute, rataosuuksien ruuhkaantuminen ja
rautatieasemien virkailijoiden omavaltainen toiminta niiden luovuttaessa vaunuja
saksalaisten käyttöön aiheuttivat toimenpiteen, jossa vain Rovaniemen ja Tuntsan rautatieupseereille jäi oikeus piireissään järjestää
kiireellisiä kuljetuksia omatoimisesti ilmoittamalla ne ensitilassa esimiehilleen.362
Kuin ihmeen kaupalla asemaravintola jäi
pystyyn Rovaniemen tuhossa ja siinä toimi
sodan jälkeen Rovaniemen teatteri uuden
kirjaston rakentamiseen asti, jolloin se purettiin kirjaston tieltä. Myös vanha asemarakennus, asemapäällikön talo, aseman
kivinen saunarakennus ja ratamestarin talo
säilyivät täysin ehjinä. Vanha asemarakennus ilmeisesti säästyi, koska se oli tuulen
alla ja koska saksalaiset käyttivät sitä itse
loppuun saakka. Rovaniemeltä löytyi myös
15 veturia, jotka saatiin nopean kunnostuksen jälkeen heti käyttöön ratapihojen
korjaustöissä.363

metrin alueen omaa sähkölaitostaan varten.
Sähkölaitoksen asennustöistä vastasi Luftwaffen Bauverwaltung insinööri Hauptin
johdolla. Hänen kerrotaan sanoneen, että
ei mikään voimalaitos ollut tuottanut niin
paljon vastusta ja harmia kuin tämä laitos,
ennen kuin se saatiin loppujen lopuksi toimimaan. Yksikään kone tai laite ei toiminut
kunnollisesti heti alusta alkaen, vaan kaikki
oli täytynyt korjata ja kokeilla, eräät koneet
moneen kertaan. Sähkölaitos sijaitsi lähellä
rantaa suurin piirtein nykyisen nelostien
kohdalla noin 50 metrin päässä Pitkäniemen sahasta luoteeseen samalla tasalla. Vasta
marraskuussa 1943 saksalaisten 750 Kw:n
höyryllä toimiva hiilivoimalaitos liitettiin
kauppalan verkkoon, silloinkin kokeiluluontoisesti. Vuoden 1943 aikana saksalaisten sähkölaitos toimitti sähköä kauppalan
verkostoon 508 000 kWh. Vuoden 1944
toiminnasta ei ole tietoja olemassa.364
Sahanranta sopi hyvin hiilivoimalan paikaksi, koska sinne oli vedetty rautatien raide.
Voimalaitokseen voitiin kuljettaa junalla
polttoaineena käytettävää hiiltä. Itse voimalaitos oli varsin isokokoinen rakennus ja sen
vieressä oli korkea piippu. Laitoksen pihassa
oli myös erillinen toimistorakennus.365
Veturiesimies Toivo Ruuhonen kävi tutustumassa laitokseen sen valmistuttua.
Toimistossa oli suomalainen tyttö töissä.
Voimalassa oli kattilahuone, jossa oli kaksi
valtavaa kattilaa. Kattilat olivat englantilaisen Babcock & Wilcoxin valmistamia vesiputkikattiloita. Tulistimet oli yhdistetty
kattiloiden yhteyteen. Sen jälkeen oli turbiinihuone. Turbiini oli AEG:n valmistama.
Kattiloiden lauhdevesi laskettiin Ounasjokeen. Ruuhosen mielestä laitos vaikutti
siistiltä ja toimintavarmalta. Laitoksen lähellä asunut Jorma Keskipoikela kertoi, että

Saksalaisten sähkölaitos
Sähköntarve oli Rovaniemellä lisääntynyt
merkittävästi sen jälkeen, kun saksalaisten
kauttakulkuliikenne alkoi syksyllä 1940.
Sähkönkulutusta lisäsivät myös Pohjolan
Liikenteen korjaamot Korkalovaarassa, Kiirunan uusi asuntoalue ja saksalaisten autokorjaamot ja asuinparakit. Rovaniemellä oli
toiminnassa vain yksi kauppalan sähkölaitos
Pullinpuolella, joten uuden sähkölaitoksen rakentaminen tuli ajankohtaiseksi sotavuosien aikana.
Koska saksalaisten sähköntarve oli suurin, he vuokrasivat vuoden 1942 kesäkuussa
Pitkäniemen sahan alueelta 16 000 neliö362
363
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laitosta rakentamassa oli suomalaisia työntekijöitä ja venäläisiä sotavankeja. Heti voimalaitoksen valmistumisen jälkeen se toimi
katkonaisesti ja laitoksen piipusta nousi savua vain ajoittain.366
Saksalaisten sähkölaitoksen ja kauppalan
sähkölaitoksen välille ei solmittu aluejakoa.
Tämän vuoksi saksalaisten laitos toimitti
kokeiluvaiheen aikana virtaa kauppalan verkostoon silloin, kun se oli kauppalan laitokselle epäedullista. Saksalaisten sähkölaitos
toimi vain tammikuun 8. päivään 1944 asti,
jonka jälkeen se oli korjattavana. Laitoksen toiminnasta ei ole tietoja kevään 1944
ajalta, mutta on melko todennäköistä, että
se toimi vain ajoittain. Sodan jälkeen saksalaisten käyttämä lokomobiili kuljetettiin
Poriin, jossa Rosenlewin konepaja käytti sitä
mallina sotakorvaustuotteiden valmistuksessa.367 Saksalaiset tuhosivat sähkölaitoksen
perusteellisesti räjäyttämällä syksyllä 1944.
Laitoksen vieressä olevat isot hiilikasat sytytettiin myös ja ne kytivät vielä pitkään.
366
367

Monet rovaniemeläiset hakivat kasasta hiiliä
talojensa lämmitykseen.368

II KAUPPALANOSA
Saksalaisten vuonna 1942 rakentama iso
kasino eli upseerikerho sijaitsi Sairaalanniemen alueella ns. Puusairaalan vieressä
sen länsipuolella. Sitä laajennettiin vuoden 1943 loppupuolella. Sen vieressä olivat käymälärakennus ja kaksi muuta pientä
rakennusta. Sairaalanniemen tulvaniityllä
oli saksalaisten asuinparakkirakennus, joka
joutui ainakin kerran vuonna 1942 tulvaveden saartamaksi. Lisäksi Jyrhämänrannan
alueella oli ainakin seitsemän muuta saksalaisten rakennusta, mm. Luftwaffen parakki
sekä Heerin asuinparakki, sairaalaparakki,
keittiö ja käymälä. I hautausmaan pohjoispuolella olevalla peltoalueella oli Luftgaustab Finnlandin Feldbaugruppen rakentama
parakkialue, jossa oli ainakin kahdeksan

Ibid.
Jylhä ja Torkko 2014.
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Rovaniemen kirkon lähellä saksalaisilla
oli iso vuonna 1942 rakennettu upseerikerho eli kasino ja ruokailuparakki.
Kuva: Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto.
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Ranta 1998.

Saksalainen
parakki veden
saartamana
Sairaalanniemen
tulvaniityllä.
Kuva: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto.

rakennusta ja ilmeisesti yksi lastausramppi
tai sirpalesuoja. Osa näistä rakennuksista
oli kaiketi autotalleja. Nämä rakennettiin pääosin vuosien 1942–1943 aikana.369
Keskussairaalassa oli saksalaisilla käytössä
useita osastoja (Krankenrevier), kaikkiaan
350 neliömetriä, sekä vuokrattuna yksi kalustettu asuinhuone lääkintäupseerille. Samoin vanha Puusairaala oli osittain heidän
käytössään. Nämä olivat käytössä siihen asti,
kunnes saksalaiset saivat omat sairaalarakennukset valmiiksi.370
Yksi Korkalon perikunnalta vuokrattu
alue oli myös lähellä Kemijoen rantaa Keskussairaalan pohjoispuolella. Tämä alue oli
Luftwaffen ilmatorjuntayksikön Stab I FlakRegiment 47 (kenttäpostinumero L 34330)
käytössä. Saman yksikön nimissä vuokrattiin Korkalon perikunnan mailta alue myös
ns. Kannikan niityltä ilmatorjuntapatteria

varten. Nämä alueet oli vuokrattu 1.11.1941
alkaen takautuvasti. Näiden alueiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 737 neliömetriä.371
Tämä yksikkö siirtyi Rovaniemelle vasta
vuonna 1942 ja huhtikuussa 1943 edelleen
Petsamon alueelle, jossa se yhdistettiin muihin ilmatorjuntayksiköihin.372
Toisen hautausmaan eteläpuolella silloisen Perälänkadun, nykyisen Rauhankadun,
varrella oli Feldgendarmerie Trupp 571
(mot.) -yksikön majoitusparakkialue, joka
rakennettiin vuosina 1942 ja 1943. Alue
vuokrattiin Jämpsän ja Korkalon perikunnan mailta. Siellä oli asuin- ja keittiöparakki,
kuorma-autohalli (Kfz.-Halle), varasto ja
käymälä. Tämän alueen vieressä länsipuolella oli Luftwaffen Standortbauleitungin
toimistoparakki (12+4,6 x 30,95 metriä),
jossa oli 13 huonetta, Dübner-nimisen yhtiön toimistoparakki (6,7 x 18,4 metriä),
sauna/käymäläparakki ja näiden lisäksi
vielä yksi parakki. Kaikki parakit olivat levyparakkeja. Lisäksi Luftwaffen Verwaltung
Nord (kenttäpostinumero L 00854) vuokrasi 1 100 neliömetrin alueen 1.11.1941 alkaen Ilmari Jyrhämän omistamalta alueelta.
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Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
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Saksalaisten rakennuslupahakemuksia. KA.
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Rovaniemen
sairaala ja sen
lähellä 40 mm
tykin asema
4.11.1944.
Kuva: SA-kuva.

Alue rakennettiin vuosina 1942–1943.373
Näistä viisi rakennusta säilyi tuhoamiselta
Lapin sodassa ja niitä oli sodan jälkeen ainakin Erillisen pioneerikomppanian, Lapin
tie- ja vesirakennuspiirin sekä Lapin puhelinpiirin käytössä.374
Junaradan eteläpuolella radan ja silloisen
Vallikadun välisellä alueella (nykyisten Vapaudentien ja Uhripolun risteyksen pohjoispuolella) sijaitsi vuonna 1942 rakennettu
Heerin Feldpostamt 537:n (kenttäpostinumero 42821) postivarikkoalue nimeltä
Feldpostleitstelle, jossa oli kuusi rakennusta.
Myös Feldpostleitstellen itäpuolella samalla
alueella oli yksi parakki, samoin silloisen uuden Kemintien (nykyinen Vapaudentie) eteläpuolella. Feldpostleitstellen eteläpuolella
silloisen Pormestarinkadun päässä olleen Perälänkadun varrella (nykyinen Rauhankatu)
oli Heerin kolme parakkirakennusta, jotka
rakennettiin vuonna 1943. Pormestarinkatu
4:ssä olevista Muraman rakennuksista saksa-

laiset vuokrasivat kaksi liiketilaa, autotallin
ja kellarin, joiden yhteenlaskettu pinta-ala
oli 60 neliömetriä.375
Nykyisen rautatieaseman ja sen ratapihan ja nykyisen Postitalon kohdalla oli
silloisen junaradan ja Vallikadun välisellä
alueella useita vuonna 1942 ja 1943 rakennettuja saksalaisten Heerin Heeres
betreuungsabteilung 10 (F) ja 5 (F) KXROWRyksikköjen varastoparakkeja ja mm.
kuorma-autohalli ja autotalli. Tämän
alueen eteläpuolelta sama yksikkö vuokrasi
vuonna 1943 Hilja Vähälän maita asuin- ja
varasto-parakkien rakentamista varten.
Näissä varastoissa oli mm. astioita ja
naulalaatikoita kasapäin. Vuoden 1945
ilmakuvassa alueella näkyy runsaasti jälkiä
kuluneista huoltoteistä alueella.376
375
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Silloisen Tapionkadun varressa (nykyisen
ratapihan alueella) oli useita Luftwaffen
vuonna 1943 rakentamia parakkeja. Siellä oli
kaksi puusepänverstasta, majoitusparakki,
Zentrallagerverwaltung der Luftwaffen toimistoparakki, puuvaja ja kaksi kaivoa. Silloisen uuden Kemintien varressa nykyisen
Vapaudentien alkupään kohdalla oli Krankenrevier der Luftwaffe eli Luftwaffen iso
sairaala-alue, joka rakennettiin vuonna 1943.
Alueella oli yhteensä vajaat parikymmentä
rakennusta ja muutama sirpalesuoja. Tätä
aluetta vastapäätä (nykyisen Vierustien/
Vaihdekadun kohdalla) Kemintien toisella
puolella oli myös iso Heerin parakki (6,50
x 24,80 metriä) ja käymälä. Kemintien varrella edellisen alueen pohjoispuolella suurin piirtein nykyisen Lehtikadun ja Valtatie
4:än risteyksen kohdalla oli myös vuonna
1943 rakennettu Heerin Propagandakomppania 680:n (Propaganda-Kompanie 680)
kirjapaino sekä ilmeisesti majoitusparakki ja
vartiotupa.377
Asemakaavaan merkityn Peltokadun varrella (suurin piirtein nykyisen Vierustien
kohdalla) Luftwaffen sairaala-aluetta vastapäätä silloisen Kemintien länsipuolella oli
ainakin kolme saksalaisten vuonna 1943
rakentamaa parakkia. Pohjoisin näistä parakeista oli Frontleitstelle 42:n aseparakki
nykyisen Lehtikadun ratapihan puoleisessa
päässä. Sen hetkisen kaavan mukaan se sijaitsi Peltokadun ja Mäntykadun kulmassa.
Tämän 1414,2 neliömetrin alueen Frontleitstelle vuokrasi 20.8.1943 alkaen Artturi
Tapion maa-alueelta. On huomattava, että
näitä asemakaavaan merkittyjä katuja ei
ollut olemassa kuin paperilla. Hiekkateitä
alueella kyllä risteili, mutta ei ihan kaavan
mukaisesti.378

Veitikanharjun alueelle Lutfwaffe rakensi
vuosina 1942 ja 1943 isohkon parakkialueen, jonne tuli asuinparakkeja. Alue lienee
tarkoitettu Luftgaustabin henkilökunnalle.
Siellä oli ainakin 14 parakkirakennusta. Ilmeisesti osa näistä rakennuksista säilyi
tuholta Lapin sodan aikana. Joidenkin aikalaisten kertomusten mukaan saksalaiset
rakensivat lankkutien Veitikanharjun saksalaisparakkien alueelta Pirttilammen (Pumppulammen) parakkialueelle.379

Veitikanharjun Luftwaffen parakkeja rakennetaan Kailan asunnon vieressä kesällä 1942. Kuva:
Kaarlo Wegeliuksen valokuva-albumi/Lapin
maakuntamuseo.

Pirttilammen pohjoispuolen ja silloisen
junaradan välisellä alueella oli isohko Heerin vuonna 1942 rakentama parakkileiri,
jossa oli ainakin 18 rakennusta. Siellä oli
enimmäkseen varastoparakkeja ja autokatoksia. Alueella oli huoltoteitä, jotka vuoden 1945 ilmakuvasta päätellen olivat olleet
kovassa käytössä. Pirttilammen pohjoispuolella oli joidenkin tietojen mukaan myös
saksalaisten pumppuasema, josta putkistoa
myöten siirrettiin vettä silloisen veturitallin
alueelle. Putkisto olisi säilynyt Lapin sodan
tuhoista ehjänä ja pumppuaseman korjaa-

ta 1941–1944. RKA. Ilmakuva Rovaniemen alueesta
13.9.1945. LMM.
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miä. Niityn lähellä nykyisen Sallo
kentän länsipäässä oli luonnon lähde,
josta tehtiin kaivo. Sieltä johdettiin
putkia pitkin vettä Rajavartioston alu
eelle. Putken rakennutti eversti Willamo
Rajavartioston käyttöön. Sodan aikana
se ROL myös saksalaisten Nl\W|VVl.383
Ampujankadulla (nykyisellä Evakko
tiellä) Jämsän omistamalla kedolla raja
vartioston vieressä oli saksalaisten asunto
parakki (6,7 x 7,1 metriä), jossa oli kolme
huonetta, kaksi kamiinaa ja yksi uuni
sekä kaksiosainen käymälä (1,5 x 5
metriä). Tämä oli eversti Hans Steetsille
vuoden 1943 lopulla rakennettu asuin
parakki. Lisäksi alueella oli ehkä ainakin
yksi varastoparakki. Nämä olivat Raja
jääkärirykmentti 2:n käytössä sodan
jälkeen.384 Evakkotie 10:n kohdilla oli
taisteluhautoja ja ilmavalvontatorni. 385
Nykyisten Evakkotien ja Uittomie
hentien risteyksen lähellä oli suomalaisten
ylläpitämä ja kauppalan rakentama venä
läisten sotavankien parakki (Sotavanki
leiri N:o 9/G), joka valmistui maalis
kuussa 1943. Pieni parakkialue oli ympä
röity piikkilanka-aidalla ja sen HWHOlQ
puoleisella sivulla oli suomalaisten varti
joiden majoitusparakki. Vuoden 1944
kesällä kenraalieversti Dietlin ratsutallin
viereiseen metsään saksalaiset kaivoivat
sirpalesuojaksi mutkittelevan kaivannon.386
Nykyisten Riistatien ja Lapinkävijäntien
(silloinen Läntinen ratakatu) kulmauksessa

misen jälkeen vettä toimitettiin vielä jonkin
aikaa ratapihan alueelle.380
Myös Pirttilammen eteläpuolella oli
Luftwaffen vuokraama 5 000 neliömetrin suuruinen alue, jossa oli ainakin 13 rakennusta. Nämä tehtiin vuosien 1942 ja
1943 aikana. Koko tämä alue oli Luftwaffen Transport-Kolonne 116/III -yksikön
aluetta. Siellä oli kuusi majoitusparakkia,
kaksi kuorma-autohallia, liikeparakki, kaksi
autokatosta, kaksi lastauslaituria, sirpalesuoja ja puuvarasto.381 Saksalaiset upottivat
Pirttilampeen, tai kuten vanhat rovaniemeläiset sanovat Pumppulampeen, läjäpäin
naulalaatikoita, joita jälleenrakentajat kävivät sieltä poimimassa.382

III KAUPPALANOSA
Rajavartioston kasarmialue oli osittain saksalaisten käytössä sota-aikana. Saksalaisten
käyttöön annettiin rajavartioston raivaama
ja korottama lisäalue nykyisen uuden torin
kohdalla. Alueella oli saksalaisten parakkija varastoalue. Se oli rakennettu jo vuoden
1941 aikana lomalaiskuljetuksien tukikohdaksi. Siellä oli sodan aikana mm. saksalaisten muonavarastoja. Tämän alueen lisäksi he
saivat käyttöönsä kaksi isoa varastoparakkia
eli ns. ison varaston ja komppanian varaston rajavartioston alueen kaakkoiskulmasta.
Isolle varastolle meni myös pistoraide, joka
helpotti tavarankuljetuksia. Nykyisen Korkalovaaran Sallokentän kohdalla sijaitsi
ennen sotaa ja sota-aikana Ruikan suvun
omistama niitty, jossa kesäisin pidettiin leh-
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Saksalaisilla oli
muutama parakki
silloisen Kittiläntien ja
Sepänkadun risteyksen lähellä. Kuvassa
Knuutin lapsia sotilaiden seurassa.
Kuva: Lapin
maakuntamuseo.

Ounasjoen puolella oli kaksi saksalaisten
parakkia, jotka säilyivät tuhosta ja olivat
käytössä ainakin vuoteen 1958 asti. Lapinkävijäntien varrella oli myös iso saksalaisten
varastoparakki.387 Lapinaukean urheilukentän kohdalla oli ainakin yksi kesällä 1944
rakennettu saksalaisten parakki. Kittiläntien (nykyinen Kairatie) ja Sepänkadun
(nykyinen Piisivalkeantie) kulmauksessa
oli viisi Heerin parakkia, joiden rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 1942. Näistä
kolme oli kooltaan 6,50 x 12,29 metriä.388
Aapo Knuutin talossa Kittiläntie 51:ssä (nykyinen Kairatie 23) majaa piti saksalainen
sotilaspappi.389
Heinäkuussa 1944 Wehrmachtortskommandantur laittoi vireille lupahakemuksen
parakin pystyttämistä varten Sepänkadun
ja Vaarankadun (nykyisin tällä kohdalla on
pyörätie) kulmauksen lähelle. Maa-alueen,
jonka pinta-ala oli 1840 neliömetriä, omisti

Yliruokasen perikunta. Lupa-asiaa on tuskin
ehditty edes käsitellä eikä parakki varmaankaan koskaan valmistunut. Vielä 19.8.1944
Zentral-Ersatzteillager 9 yritti vuokrata Oy
Höckertin Seuraajat Ab:n silloisen Läntisen ratakadun (nykyisen Lapinkävijäntien)
varrella olevasta varastorakennuksesta 84
neliömetrin osan tarvikkeiden varastointia
varten.390
Keskuskansakoulun ja nykyisen uimahallin tienoilla saksalaisilla oli lukuisia AOK:n
asuin-, toimisto- ja varastoparakkeja, jotka
säilyivät Rovaniemen tuhossa. Yhteensä
näitä levyparakkeja oli 17 ja niiden lisäksi
neljä käymälärakennusta. Yksi parakeista
oli upseerikerho, josta jäljempänä Keskuskansakoulun yhteydessä enemmän tietoa, ja
yksi iso saunarakennus, joka oli pinta-alaltaan 5,50 x 13,50 metriä. Saunassa oli kaksi
saunaosastoa pukeutumis- ja peseytymistiloineen ja kolme tulisijaa. Ruokalaparakki
oli kooltaan 10,0 x 21,30 metriä ja siinä oli
kuusi huonetta, neljä kamiinaa, kaksi pataa
ja yksi liesihella. Yhdessä parakissa, joka sijaitsi suurin piirtein nykyisen uimahallin
kohdalla, oli sodan jälkeen kommunistien
ensimmäinen työväentalo. Tämä asuntoparakkina ollut levyparakki oli pinta-alaltaan
10,2 x 28,6 metriä ja siinä oli viisi huonetta
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Saksalaisten rakennuslupahakemuksia. KA.

ja kuusi kamiinaa. Kaikki parakit kuuluivat
aluksi sotasaaliina valvontakomissiolle, joka
antoi tämän yhden parakin aluksi SuomiNeuvostoliitto -seuran käyttöön ja sittemmin se jäi kommunisteille työväentaloksi.
Saksalaisten vuokraamat maa-alueet kuuluivat Rovaniemen kauppalalle, Elli Sjöblomille, Lempi Tuiskulle ja Yliruokasen
perikunnalle. 391
Myöhemmin kaikki parakit siirtyivät
Suomen valtion omistukseen. Myös viinakauppa toimi yhdessä parakissa sodan
jälkeen jonkin aikaa. Kauppalalla oli vuokrattuna seitsemän saksalaisilta jäänyttä parakkia virastoina. Osa näistä oli yksityisten
mailla. Myös tie- ja vesirakennuspiiri vuokrasi osan parakeista. Sitä mukaa, kun uusia
virasto- ja asuintaloja valmistui, parakit hylättiin. Parakit purettiin joskus 1950-luvun
aikana.392
Keskuskansakoulun läheisyydessä ja osittain sen silloisella laajemmalla tontilla oli
neljä saksalaisten parakkia, jotka kauppala
vuokrasi ja kunnosti poliisilaitoksen käyttöön. Yksi parakki oli nimismiehen kanslia,
yksi käräjähuoneisto, yksi järjestyspoliisin
toimitila ja poliisivankila ja yksi rikospoliisin huoneisto. Viimeksi mainittu purettiin jo vuonna 1947. Muut parakit säilyivät
1950-luvun loppupuolelle saakka. Korkalovaaran alueelta poliisi sai käyttöön kolme
parakkia, joissa olivat liikkuvan poliisin tilat
ja autotallit sekä liikkuvan poliisin toimisto
ja varastohuone.393
Saksalaisilla oli silloisen Sepänkadun
(nykyisen Piisivalkeantien) luoteispuolella
muutamia parakkeja Piisivalkeantie 21:en
eli silloisen Metsolan talon ympäristössä.

Nykyisellä puistoalueella säilyi sodan tuholta asunto- ja varastoparakki (kooltaan
12,5 x 18,9 metriä), jossa oli 12 huonetta ja
sen käymälä/varastoparakki. Tämä rakennus
oli Lapin tie- ja vesirakennuspiirin käytössä
sodan jälkeen. Myös vuonna 1939 rakennettu Metsolan talo säilyi ehjänä ja on edelleen paikallaan.394
Nykyisten Hirvaskadun ja Näretien
päässä oli myös mahdollisesti saksalaisten joitakin rakennuksia. Samoin nykyisen
Rakkatien pohjoispuolella olevassa metsikössä oli mahdollisesti yksi saksalaisten
rakennus ja muita kaivantoja. Näiltä paikoilta on löytynyt rakennuksen jäänteitä,
betonin kappaleita ja metalliromua. Alueille
on tehty omakotitaloja, pyöräteitä ja Kiveliöntien jatke, joten nykyisin näillä alueilla ei enää ole juuri mitään nähtävissä.395

Keskuskansakoulu
Valkea iso Keskuskansakoulu (saksalaisten
weisse Schule) sijaitsi Pohjolankadulla nykyisen Yliopiston harjoittelukoulun kohdalla. Koulu valmistui 1939 ja se oli neljä
vuotta sotilaskäytössä. Talvisodan aikana
se oli Suomen Lapin armeijan esikuntana.
Kun saksalaiset saapuivat Rovaniemelle laajassa mitassa juuri ennen jatkosodan alkua,
heidän päämajansa oli aluksi kauppalan alueella olevan rajavartioston tiloissa ja Kursungin leirialueen valmistuttua Kursungin
Waldlagerissa. Vuoden 1941 kesästä lähtien
otettiin pakkomajoituksen perusteella Rovaniemen koulurakennukset saksalaisten käyttöön. Saksalaisten esikunnan toimisto siirtyi
Keskuskansakoulun tiloihin 29.9.1941.
Keskuskansakoulun kellarissa oli vuonna
1939 rakennettu muuntaja, joka oli tarkoitettu tulevalle III kauppalanosan verkostolle,
mutta joka jatkosodan aikana oli pääosin
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Keskuskansakoulussa oli Saksan Lapin
joukkojen esikunta.
Lipputangossa liehuu Saksan hakaristilippu. Kuva: Lapin
maakuntamuseo.

saksalaisten käytössä.396 Keskuskansakoulun
katolla oli 20 mm:n ilmatorjuntapatteri.397
Saksan Norjan armeijan (AOK Norwegen) esikunta (Befehlstelle Finnland) eversti
Erich Buschenhagenin johdolla tuli Rovaniemelle 15. kesäkuuta 1941. Lapin armeijan (Lappland Armee, AOK Lappland)
perustamisen myötä 14.1.1942 rintaman
takaiset päätoimistot siirrettiin Kursungin alueelta Keskuskansakoululle. Kenraali
Eduard Dietlin johtama Lapin armeijan
nimi muutettiin 22.6.1942 20. Vuoristoarmeijaksi (20. Gebirgsarmee).
Saksalaiset järjestivät Keskuskansakoulun
juhlasalissa joulujuhlia esikuntien väelle ja
kutsutuille vieraille. Saksalaisten armeijan
sisäohjesäännöissä kotoinen viihtyvyys otettiin täsmällisesti huomioon, milloin se oli
mahdollista. Myös jouluohjelmissa pyrittiin
perinteisiin menoihin, vaikka natsi-Saksan ja
erityisesti SS:n viralliseen ideologiaan kuuluikin pakanallinen saksalainen muinaisuskonto. SS-joukot viettivät juhliaan usein
pakanallisin muinaissaksalaisen mytologian

mukaisin menoin. Keskuskansakoulun pihapiirissä oli ylimpien saksalaisupseerien
käyttämä ja näyttävästi sisustettu AOK:n
upseerikerho eli Offizier-Kasino, niin kuin
saksalaiset kerhoja nimittivät. Rakennus oli
pinta-alaltaan 8,25 x 21,30 metriä. Tässä levyparakissa oli viisi huonetta, kaksi kamiinaa ja kaksi uunia. Kerhon kabinettiosastoa
kutsuttiin baijerilaisen maalaisravintolan
mukaan Bauernstubeksi. Kabinetissa järjestettiin Saksan pohjoisen sodanjohdon kokouksia ja ruokailuja, ja mm. Albert Speer
ja Josef Terboven osallistuivat niihin Rovaniemen vierailuillaan. Kun Rendulicista tuli
uusi komentaja, hän teki kabinettihuoneesta
oman ruokailuhuoneensa. Hän halusi puhua ruokailun yhteydessä virka-asioita lähimpien upseeriensa kanssa, koska muutoin
niiden käsittelyyn oli niukasti aikaa.398
Lottana Wehrmachtin esikunnassa työskennellyt Wellamo Paananen kirjoitti seuraavan kuvauksen: ”Keskuskansakoululla upseerit
istuivat aina samassa paikassa pöydässä. Pöy398
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dät katettiin aina samassa järjestyksessä, joten
pienet kupit osuivat aina samoihin pöytiin.
Upseerit, jotka saivat pienet kupit, nostivat
aika metakan saadakseen lisää teetä. Kahvista
ei huomautettu, mutta aamutee oli tärkeä
asia.” 399
Koulun tiloissa toimi myös lääkäriasema,
jossa hoidettiin suomalaisia siviilejä tarvittaessa.400 Esikunnan työntekijöiden enemmistö asui koulun välittömässä läheisyydessä
olevissa parakeissa tai muualla kauppalan
alueella. Ylemmät upseerit asuivat hotelleissa ja yksityiskodeissa vuokralla.
Koulun miehistökeittiöllä (Mannschaftsküche) kokkasivat saksalaiset, ja lähialueen
lapset kävivät usein syömässä siellä. Pekka
Holopainen (s. 1933) kertoi: ”Ruokana oli
usein vahvasti maustettua vihanneskeittoa,
joka laittoi vatsan koetukselle. Tarjolla oli
myös hyvää leipää, pikkuleipiä, pullaa, vaniljapurkkeja jälkiruokana ja erityisesti makeisia, joita joskus myös jaettiin. Saksalaiset
ostivat riistaa ja meillä kasvatettiin kaneja,
enimmillään jopa 100 kania myytiin heille
ruuaksi. Sitten joku alkoi huijata saksalaisia
myymällä variksenlihaa heille, ja sen jälkeen
he eivät ostaneet enää mitään.” 401
Rovaniemen kauppalan huoltolautakunnan antamalla päätöksellä keittiöltä sai
myös lähinnä yksinhuoltajaperheiden äidit
hakea ruokaa lapsilleen kolmena päivänä
viikossa. Oma astia piti olla mukana ruuan
kuljettamiseksi.402
Saksalaiset räjäyttivät Keskuskansakoulun tuhansilla kiloilla lentopommeja niin
perusteellisesti, että koulun raunioista suurin osa oli murskaantunut niin pieneksi, että
ehjää tiiltä ei näkynyt tiili- ja betonimurskan
seasta. Koulun ympärillä olevat puutalot
olivat ilmanpaineen suunnissa sananmu-

kaisesti pyyhkäisty pois jätteiden peittäessä
maanpintaa pieninä puunsiruina. Sodan
jälkeen koulua käytiin ennen uuden rakennuksen valmistumista vuosikausia muissa
tiloissa, mm. saksalaisilta koulun viereen
jääneissä parakeissa, joita kunnostettiin
koulukäyttöön.

Dietlin maja / Blockhaus Dietl
Kenraalieversti Eduard Dietl asui aluksi
Pohjanhovissa, mutta hän ei viihtynyt siellä
naisten ympäröimänä. Hänelle rakennettiin alkukesästä 1942 Rajavartioston alueelle havupuiden siimekseen ja eversti Oiva
Willamon huvilamaisen kaksikerroksisen
puurakennuksen välittömään läheisyyteen
yksinkertainen, mutta tilava hirsitalo. Dietl
muutti uuteen hirsitaloonsa jo muutaman
kuukauden kuluttua ja siinä hän asui koko
ajan.403
Hirsitalon ainekset tuotiin Norjasta ja
suomalaisen rakennusfirma Pirisen suomalaiset kirvesmiehet pystyttivät talon. Rakennus sijaitsi nykyisen Karhunkaatajantien
varrella sijaitsevan Karhunkaatajantien 15
–17 itäpuolen nurmikon kohdalla noin 50
metrin päässä silloisesta eversti Willamon
asunnosta. Dietl tapasi adjutanttinsa kanssa
kulkea ilman suojavartiota jalkaisin majalta
Keskuskansakoulun esikuntaan nykyisen
Evakkotien kohdalta. Alueen lapsilla oli
tapana kerjätä karkkia ”Pompomstrassen”
varrella ohi kulkevalta Dietliltä, jolla olikin
yleensä karkkivarasto mukanaan. Dietlin
asunnon pihaportilla ei koskaan ollut hänen
aikanaan vartijaa, mutta heti kun kenraali
Rendulic tuli talon isännäksi, aseistettu vartija ilmestyi portille.404
Rajavartioston portilta johti ajotie mäntymetsikköön, jossa risteili lukuisia puutarhapolkuja. Kivillä reunustettu soratie
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Kenraalieversti Dietlin maja
(Blockhaus Dietl) 21.10.1942.
Kuva: SA-kuva.

päätyi Dietlin hirsirakennuksen pääkäytävälle. Soittokellon virkaa toimitti baijerilaisella vuoristoniityllä joskus kalkattanut
lehmänkello. Eteisen ovessa oli pieni kilpi,
jossa luki ”Pyyhkikää jalkanne”. Dietlin
hirsirakennus varustettiin lujalla perustuksella ja pienellä kellarilla ja lisäksi siinä oli
sähkövalo, vesijohdot ja suurimpana mukavuutena vielä sähkölämmitys. Kertomusten
mukaan Dietl ei kuitenkaan juuri koskaan
käyttänyt tätä sähkölämmitystä vaan nukkui kylmimpänäkin aikana vain turkkien
ja peitteiden lämmöllä. Olohuoneessa oli
suuri kamiina, joka myöhemmin korvattiin
työhuoneeseen asennetulla leivinuunin tapaisella laitteella.405
Talon komein huone oli 28 neliömetrin
suuruinen ala-aula tai olohuone. Julkisivun
puolella oli suuret lasiovet, joiden takana oli
katettu kuisti. Siellä oli kesäisin yksinkertaisia puutuoleja, joilla saattoi levähtää auringolta suojassa. Sisäseinät olivat nekin vain
pyöreitä hirsiä, joiden välit oli tukittu erikoisilla villa- ja rohdinsuikaleilla. Huoneen
yhden nurkkauksen täytti valtava puupöytä,
jonka ääressä oli seiniin kiinnitetyt penkit ja
yksinkertaiset nojatuolit. Kamiinan edessä
oli matala pyöreä pöytä ja ainoana ylelli-

syytenä mukava nojatuolikalusto. Katosta
riippui puinen kruunuvalaisin ja seinien
koristeena oli muutamia kuvia Narvikista
ja Lapin maisemista. Dietlillä oli myös Suomen leijonavaakuna kiinnitettynä takan
kylkeen.406
Talon eteläsivulla oli terassi. Ala-aulan
vieressä oli pieni noin 14 neliömetrin työhuone, joka oli kalustettu puuhuonekaluin.
Tästä huoneesta johti kapea ovi kenraalin
makuusoppeen, jossa oli vaatimaton puusänky, vanhan preussilaisen mallin mukainen vaatekaappi ja pesuvälineet. Eteisestä
meni ovi pienen keittiön kautta korpraali
Martensin nukkumasoppeen ja toinen ovi
vieläkin pienempään huoneeseen, jonka
haltijana oli lähettiupseeri vänrikki Friedrich Windisch-Grätz. Siellä oli niin vähän
tilaa, että kaikki varusteet oli säilytettävä
ullakolla ja radiokin ripustettiin katosta
roikkumaan.407
Talon neljäs asukas oli rottweiler-ajokoira, joka nukkui yönsä joko ala-aulan
pitkällä penkillä tai kenraalin poissa ollessa
tämän vuoteessa. Talon tärkein paikka oli
kuitenkin sauna, joka oli ahkerassa käytössä.
Dietlillä oli suomalaiseen tapaan suurta
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hupia käydä talviaikaan saunan jälkeen lumessa kieriskelemässä ja huiskia itseään vastalla. Saunominen suoritettiin usein yhdessä
Willamon kanssa ja heillä olikin saunan jälkeen tapana keskustella asioista konjakkipullon äärellä.408 Dietlin majaa vastapäätä
tien toiselle puolelle pystytettiin puuvaja (4
x 6 metriä) ja ilmeisesti polttopuita varten
tehty alue. Näiden kokonaisala oli 312,50
neliömetriä.409
Dietl oli myös intohimoinen ratsastaja ja
hänellä oli oma ratsuhevonen Isonzo omalla
tallilla, joka sijaitsi nykyisten Uittomiehentien ja Palkisentien välisellä alueella (Palkisentie 18 kohdalla) Rajavartioston alueen
ulkopuolella. Alueella oli hevostalli, jossa oli
myös vartiomiehen majoitustila (yhteensä
12 x 24 metriä), lisäksi erillinen vartiomiesten majoitustila (9 x 9 metriä) ja vaja/käymälä -rakennus. Vuokrattu alue oli 3 300
neliömetriä. Siellä säilytettiin useita hevosia,
joita hoiti kolme saksalaissotilasta. Sotilaat
juoksuttivat hevosia ympyränmuotoisella
uralla. Joskus ympäristön lapset pääsivät talleilla hevosen selkäänkin. Dietl ratsasti aina,
kun siihen oli mahdollisuus. Se oli hänen tapansa rentoutua päivän rasituksista.410
Muutenkin hän viihtyi erinomaisesti rauhallisessa ympäristössä, joka oli kuitenkin
lähellä päivittäisiä toimintoja. Ison parakin
toisessa päässä majaili ajoittain myös lomalla olevia sotilaita. Vuoden 1944 kesällä
ratsutallin viereiseen metsään saksalaiset
kaivoivat sirpalesuojaksi mutkittelevan kaivannon. Dietlin maja tuhottiin saksalaisten joukkojen perääntyessä Rovaniemeltä,
mutta majan rakennuspiirrokset ovat säilyneet Rovaniemen kaupunginarkistossa.
Majan jäänteet ja kellari olivat jäljellä sodan
jälkeen, kunnes ne peitettiin täytemaalla.

Ne lienevät edelleen Karhunkaatajantie
15–17:n tontilla olevan nurmikon alla.411

Lager Kittiläntie 71
Saksalaisten Barackenlager Rovaniemi Kittiläntie 71 sijaitsi laajalla alueella suurin
piirtein nykyisten Kantokadun, Kairatien,
Korkalovaaran pallokentän ja Honkatien
välisellä alueella. (Kartta s. 101.) Aluetta
rakennettiin vuosina 1942–1944. Tämä alue
tunnetaan nimellä Rovaniemen Pikku-Berliini. Alueella oli noin 50 asuin- ja varastoparakkia, kanttiini, upseerikerhoja (kasinoita),
keittiöitä, saunoja, auto- ja varaosakorjaamoja, ammusvarasto ja juomavesi- sekä
palovesikaivoja. Sinne ei päässyt ilman kulkulupaa. Suomalaisia siviilejä oli kuitenkin siellä
töissä. Saksalaiset suunnittelivat sinne aluksi
myös urheilukenttää, mutta tästä suunnitelmasta luovuttiin.412
Suurin osa leirin alueesta oli Luftwaffen
käytössä. Siellä oli Bekleidungs-Lager der
Luftwaffe (vaatevarasto), Durchgangslager
der Luftwaffe (läpikulkuleiri lomalaisille),
Nachrichten-Geräte-Lager 550 (viestintävarusteleiri), jonka nimi muutettiin vuoden
1943 aikana muotoon Nachrichten-Park
550 (kenttäpostinumero 26829) ja Benzin-Lager I (bensiiniasema) sekä 20. Gebirgs-Armeen viestiyksikön nimeltään I.
Abteilung/A.N.R. 550 (Armee Nachrichten Regiment 550) -rykmentin esikunta
(Rgts-Stab) ja majoitusparakit, radioasema
ja hevostallit.413
Leirin läntisimmässä osassa oli Lager
Heeres Funkstelle eli maavoimien kiinteä
radioviestintäasema ja sen majoitusyksikkö
(Unterkunftsbereich der Festen Funkstelle).
Siellä oli myös Armee Nachrichten Regi411
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Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
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1941–1944. RKA.
413
Ibid.

408

412

Ibid.
409
Saksalaisten rakennuslupahakemuksia. KA.
410
Ibid. Kaakinen 2009. Heikki Kaakisen luento ja
haastattelu 7.9.2015.

100

Lager Kittiläntie 71:n leirisuunnitelma. Tämä ”Pikku-Berliini”
-nimellä tunnettu alue sijaitsi suunnilleen Kantokadun,
Kairatien, Korkalovaaran pallokentän ja Honkatien välisellä
alueella. Kartta: Rovaniemen kaupunginarkisto.

Kittiläntie, nyk. Kairatie
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ment 550 -rykmentin 1. ja 2. komppanian
majoitusyksikön Unterkunftsbereich der 1.
u. 2. Kp.:n parakkeja ja hevostalli. Alueella
oli myös ammusvarastoparakkeja.414 Silloisen
Kittiläntie 70–71:n alueelle Alaruokasen ja
Kemi Oy:n omistamille maille jäi ehjäksi 45
saksalaisten parakkia, joista useita käytettiin
Ruotsista ja Pohjanmaalta palaavien evakkojen majoitukseen sodan jälkeen. Myös
Posti- ja lennätinlaitos, Lapin Maatalousseura, Työnvälitystoimisto ja monet yksityiset vuokrasivat käyttöönsä näitä parakkeja.
Useimmat parakit tuhottiin pian, kun alueelle alettiin rakentaa tiestöä ja omakotitaloaluetta. Rajavartioston käytössä oli alueella
sodan jälkeen useita saksalaisten säilyneitä
yksikerroksisia puuparakkeja. Ne purettiin
sitä mukaa, kun rajavartiosto sai uudet rakennukset 1952–1955.415
Pentti Mikkonen muisteli: ”Sodan jälkeen
siellä alueella oli pystyssä vielä useitakin saksalaisten rakentamia parakkeja, joista yhdessä
toimi mm. moottoripyöräkorjaamo. Aseveliaukion lähistöltä löytyi 1950-luvun alkupuolella
kolme saksalaisten tekemää palovesikaivoa.
Alueelle muuttaneet asukkaat kertoivat kauppalan työntekijöille avoimista vaarallisista
kaivoista, joihin lapset saattaisivat hukkua.
Kauppalan työntekijät täyttivät kaivot hiekalla ja peittivät ne.” 416
Sodan jälkeen valmistui kaatuneiden ja
haavoittuneiden rintamamiesten perheille
Korkalovaaraan kymmenkunta kaksikerroksista rintamamiestaloa. Taloryhmä sai
nimen ”Invalidikylä”, jota kutsuttiin myös
”Rampakyläksi” kansan suussa. Taloryhmän
tontit rajoittuivat Miehentiehen ja Teerikatuun sekä Aseveliaukeaan. Talojen käyttövesi haettiin Aseveliaukea 3:ssa asuneen
Erkki Liljan kertoman mukaan luonnonlähteestä, joka sijaitsi nykyisten Kantokadun

ja Rakkatien/Kiertotien risteyksen koulun
puoleisella alueella tässä kohdassa aiemmin
sijainneen kioskin takana noin 30 metrin
päässä risteyskohdasta. Lähde oli varsin iso,
ja sen ympärille oli tehty puinen laituri, josta
vettä oli helpompi nostaa. Kaivon päällä oli
puinen kansi.417
Sota-aikana lähde oli myös saksalaisten
käytössä ja he tekivät sieltä puukapulatien
metsän läpi omalle (Lager Kittiläntie 71:n)
parakkialueelle. Kapulatie lähti nykyisen
Aseveliaukio 3:n vierestä kiertäen kohti risteystä. Tiestä on metsäalueella jäljellä kapea
polku, joka päättyy koulun ja rakennetun
asuntoalueen kohdalle.418 Kapulatie oli tehty
pyöreistä 1,5 metrin pituisista puista, jotka
oli tiukasti sidottu yhteen rautalangalla.
Tielle laitettiin kaksi vierekkäistä kaistaa,
joten se oli noin kolmen metrin levyinen.
Puista oli oksat karsittu, mutta muuten niitä
ei kuorittu. Puutie oli autolla kuljettavaksi
tarkoitettu.419
Erkki Lilja kertoi: ”Vedenhakureissuja
tekivät koululaisetkin kantaen vettä noin
viien litran ´pääläreillä´ lähteelle johtavaa
saksalaisten rakentamaa kapulatietä pitkin.
Se oli aika rankkaa touhua, mutta veenhakumatkat saattoivat toisinhaan singhattaa pitkänpuoleiseksi, koska kapulatien läheisyyessä
oli palion mielenkiintoista sotaromua. Kun
vesiposti valmistui Teerikavun ja Aseveliaukean risteykseen, veenkanto lähteestä loppui.
Alethin purkamhan kapulatietä polttopuiksi,
koska kaikki lähiseudun talot olivat puulämmitteisiä.” 420
Teerikadun/Miehentien ja Kantokadun
välisellä metsäalueella on vielä joitakin saksalaisten parakkien ja kaivantojen sekä poluiksi muuttuneiden huoltoteiden jälkiä
havaittavissa. Alueella on myös paljon käsiteltyä maa-aluetta, jossa on voinut olla aiemmin rakennusten jäänteitä, mutta joita ei
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Haastattelutietoja. KM.
416
Pentti Mikkosen haastattelu 1.10.2012.
415

417

Erkki Liljan (s. 1939) haastattelu 8.12.2015.
Omat kenttätutkimukset. KM.
419
Erkki Liljan haastattelu 8.12.2015.
420
Ibid.
418

102

enää pysty tunnistamaan. Alueelle sittemmin kaivetun ojan pohjassa ja seinämässä on
ainakin yhdessä kohdassa akkujen ja paristojen jäänteitä. Niitä on ilmeisesti aiemmin
sieltä korjattu pois enemmänkin.421
Lager Kittiläntie 71:n aluetta vastapäätä
ja aivan sen vieressä oli Kittiläntien molemmin puolin (nykyisen Kairatie 43–45:n
ja 38–40:n kohdilla) Luftwaffen Luftnachrichten Regiment Ausbaustab Mot.
Kompanie 8:n ja Luftnachricten Abteilung
82:n (kenttäpostinumero Stab LN Abt. 82
L55411) asuinparakkeja, toimistoparakki,
vankiparakki, varustehalli, verstas, sauna,
pukuhuone, kasino ja käymälä, joita rakennettiin vuosien 1942 ja 1943 aikana.422

Kairatie 43:n ja 45:n kohdalla olevat rakennukset olivat asuinkäytössä pitkään sodan
jälkeen. Ränsistyneet parakit purettiin huonokuntoisina 1990-luvun taitteessa.

421

rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta
1941–1944. RKA.
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Lager Kittiläntie 71:n viimeiset jäljelle jääneet parakit 1980-luvulla Kairatien varrella.
Kuva: Ulla Etto, LMM.
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AOK Garage -autotallialue Koskikadun ja nykyisen Palkisentien risteyksen vieressä 27.5.1943.
Kuva: SA-kuva.

Lager Neuer Kolonnenhof

Yliruokasen perikunnalta 1.9.1941 alkaen 3
270 neliömetriä ja 12.5.1943 alkaen 6 300
neliömetriä.425
Saksan kartastotehtävien hoitoa varten Rovaniemelle perustettiin 15.1.1942
alkaen alaesikunta saksalaisten joukkojen
tarvitsemaa karttahuoltoa varten. Armee
Kartenstelle 464 -yksikkö oli 20. Vuoristoarmeijan oma karttahuoltoyksikkö, jonka tehtävänä oli lähinnä taistelualueiden kartoitus,
karttapaino-, kartta- ja kuvaustoiminta. Sen
henkilövahvuus oli vuonna 1942 53 henkilöä. Yksikkö laati Suomen pohjoisosien ja
Neuvostoliiton Lapin vastaisen alueen kartastoja käyttämällä mm. venäläisiltä saatuja
sotasaaliskarttoja ja Luftwaffen ilmakuvauksia. Yksikkö oli motorisoitu ja sen käytössä
oli kuljetuskalustoa ja puolenkymmentä
perävaunua, joihin tarvittavat laitteistot oli
asennettu. Sähkövirta tuotettiin omassa säh-

Alueella Piisivalkeantie, Kairatie, Palomiehentie ja Koskikatu oli laaja saksalaisten leirialue nimeltään Lager Neuer Kolonnenhof,
jossa oli sekä Luftwaffen että Heerin alueita. Sitä rakennettiin vuosien 1942–1944
aikana. Tällä laajalla leirialueella oli 60–70
parakkia. Luftwaffen yksiköllä Kw.-Werkstattzüge 10A/E und 107/II oli alueella isot
autohalliparakit ja korjaamoja nykyisen Palkisentien kohdalla lähellä paloasemaa. Rakennukset tehtiin vuoden 1943 aikana.423
Ainakin kaksi isoa Palkisentien parakkia
säilyi ehjänä ja ne olivat jonkin aikaa sodan
jälkeen vielä käytössä.424
Koskikadun varressa nykyisen Palkisentien
risteyksen ja viereisen puistoalueen tienoilla
oli Heerin A.O.K. Garagen ja Holzlagerplatz
-alueet (autotalli- ja puuvarastoalue) ja niiden
vieressä Funkstation (radioviestintäasema).
AOK Lappland vuokrasi metsämaa-alueita
423
424
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Landes-Schützen-Bataillon 309:n (1. Lds.
Sch.Btl.309) 1. komppanian leirialue. Leiri
rakennettiin vuosien 1943–1944 aikana.
Alueella oli neljä asuinparakkia, muonavarastoparakki, kamari, autotalli, kellari
ja puuvarasto.427 Tämän alueen pääportti
sijaitsi Kittiläntien puolella. Portin pilarit
olivat luonnonkivistä muurattuja ja portti
säilyi jonnekin 1950-luvulle saakka. Alueen
läheisyydessä nykyisten Kairatien ja Viestitien kulmauksessa sijaitsi Rovaniemen ilmasuojeluyksikkö.428 Sen yhteydessä Kairatie
58:n kohdalla oli myös suomalaisten rakentama teräsbetoninen väestönsuoja.429

kölaitoksessa. Kartat painettiin useimmiten
monivärisinä ja ne oli tarkoitettu sotatoimia
varten. Lapin sodan lähestyessä syksyllä 1944
yksikkö siirtyi ensin Rovaniemeltä Parkkinaan ja sieltä Norjaan. Nykyisen Kympintien
päässä paloaseman kohdalla oli ainakin kaksi
yksikön Armee Kartenstelle 464:n isohkoa
kuorma-autohallia, korjaamoparakki, bensaasema ym. rakennuksia, joita rakennettiin
vuosien 1942–1943 aikana.426

Lager Kittiläntie 2,5–3 km
Kittiläntien .DLUDWLHQ varrella oli näillä
kohdilla
molemmin
puolin
tietä
saksalaisten parakkialueita, joiden jäänteitä
on vieläkin jonkin verran näkyvissä. Alue
rakennettiin vuosina 1942–1944. Kittilän
tien länsipuolinen alue, jonka yhteisala oli
28  000 neliömetriä, oli vuokrattu Elli
Sjöblomin mailta. Alueilla oli majoi
tettuna Schneeräum-Bataillon (Lumen
puhdistuspataljoona) ja SchneeräumAbteilung 602. Samaan kenttäpostinumeroon liittyi vuoden 1943 tammikuussa
myös toinen yksikkö: Schneeräum-Abteilung 602 u. Stab Armee-Pionier-Schule
(Gebirge) AOK 20 (=A) (kenttäpostinumero 19219), joten ilmeisesti myös Pioneerikoulun esikunta majoittui siellä jonkin
aikaa. Alueella oli myös XXXVI. GebirgsArmeekorpsin (36. Vuoristoarmeijan
joukkojen) Brücken-Kolonnen (Siltojenrakennusyksikön) ja ehkä myös 4. Kompanie
Feldzeug-Bataillon 18:n (kenttäpostinumero 30488) rakennuksia.430

AOK:n autotallialueen seutua 27.5.1943.
Kuva: SA-kuva.

Lager Kittiläntie 2,1 km
Nykyisten Kairatie 54:n ja Juurakkotien välisellä alueella (saksalaisten käyttämän merkinnän mukaan Kittiläntie 2,1 km) oli 1./
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Saksalaisten säilyneen rakennussuunnitelman mukaan alueella on ollut kaikkiaan 32
rakennusta. Näillä leireillä oli useita majoitusparakkeja, esikuntaparakki, komendantin ja adjutantin asuinbunkkeri, upseerien
parakki, toimistoparakki, keittiöitä, savustamo, moottoriajoneuvohalleja ja -katoksia,
huvimaja, tankkausasema, sairaalaparakki,
sauna, hevostalli, käymälöitä ja näiden lisäksi kaivoja ja iso pysäköintialue.431
Alueen metsiköiden keskellä näkyy vanhojen teiden pohjia (nykyisin polkuja) samoin kuin joitakin rakennusten raunioita,
betonilohkareita, metalliromua ja kaivantoja.432 Sodan jälkeen 14 alueen rakennusta
säilyi ehjinä ja ne olivat Posti- ja lennätinlaitoksen, Metsänvälitystoimiston ja Kemi
Oy:n käytössä niiden purkamiseen asti.
Kaksi rakennusta oli hetken aikaa Lapin rajavartioston käytössä.433

tien reunassa jäljellä hieman betonista rakennuksen pohjaa, jota voi olla maan alla
enemmänkin. Lisäksi sieltä löytyy hieman
metalliromua.435 Tämä lienee ollut saksalaisten ns. kemiallinen laboratorio, jonka tiedetään olleen Rovaniemellä.

Sauerstoff u. Azetylen-Anlage

Aronperän leiri

Kittiläntien ja Pohjoisen Rantakadun (nykyisten Kairatien ja Ounasjoentien) kulmaukseen rakennettiin maaliskuusta 1944
alkaen varastoalue (4 906,7 neliömetriä),
jossa oli Sauerstoff-Anlage (happilaitosparakki), Azetylen-Anlage (asetyleenilaitosparakki), yksi ajoneuvovaja ja yksi asuinparakki
miehistölle.434
Nykyisen Kairatie 73–75:n kohdalla oli
saksalaisilla ilmeisesti kolme parakkia tien
reunassa, jotka he tuhosivat peräytymisvaiheessa. Nämä e.m. laitosta vastapäätä olevat parakit olivat mahdollisesti myös siihen
kuuluvia rakennuksia. Näistä parakeista on

Aronperän alueella nykyisen Aronrinteen ja
Kantatie 79:n välisellä alueella oli saksalaisen
yksikön leirialue, jossa oli useita rakennuksia.
Alueella on vielä näkyvissä huoltoteiden pätkiä (polkuja), joitakin rakennuksen paikkoja,
betonin kappaleita, romua ja kaivantoja.438
Tästä alueesta ei ole tiedossa saksalaisten tekemää karttaa.
Sahanperäntien varressa joen puoleisella
penkalla oli yksi tai useampi iso betoninen rakennus, jonka käyttötarkoitus ei ole tiedossa.
Mahdollisesti ne olivat saksalaisten rakennuksia. Paikalla on runsaasti jäljellä rakennuksen perustan isoja betonikappaleita, joita
on ilmeisesti työnnetty sinne tien sivuun.439

Holzlagerplatz
Pohjoisen Rantakadun (nykyisen Ounasjoentien 84–86 kohdalla) varrella sen loppupäässä nykyisen urheilukentän kohdalla oli
kesällä 1942 rakennettu Luftwaffen puuvaraston alue (Holzlagerplatz) ja sen vajoja
ja parakkeja. Siellä oli myös saksalaisten tekemä lyhyt lankkutie parakeille.436 Tien reunassa on joitakin pieniä jäänteitä ja alueen
pohjoispuolella olevassa metsikössä rakennuksen betoninen perusta ja kaivantoja.437
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1941–1944. RKA.
431
Ibid.
432
Omat kenttätutkimukset. KM.
433
Lapin lääninhallituksen arkisto. Hs:6. Saksalaisilta
jääneitä parakkeja koskevat asiakirjat 1945. OMA.
434
Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta
1941–1944. RKA.

435

Keskustelu Kari Katermaan kanssa 16.3.2015. Omat
kenttätutkimukset. KM.
436
Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta
1941–1944. RKA.
437
Omat kenttätutkimukset. KM.
438
Ibid.
439
Ibid.

106

Sorakuoppa /
Lager Kiesgrube
Ensimmäisenä Sorakuopan ja ylemmän kangasmetsikön alueelle rakensi Luftwaffe aluksi
teltta- ja myöhemmin parakkileirin lomakuljetuksia varten jo välirauhan aikana syksyllä
1940. Marraskuun 13. päivänä 1940 kirjatussa
Valtion Rautateiden kirjeessä ilmoitettiin, että
Saksan puolustusvoimien käyttöön on toistaiseksi annettu 46 200 neliömetrin suuruinen
alue Rovaniemen Sorakuopasta, josta ei tehty
vuokrasopimusta.440 Sorakuopan lisäksi alue
oletettavasti käsitti myös Sorakuopan pohjoispuolen eli nykyisten Ruokolammentien ja
Santamäentien varren alueita.
Nykyisen veturitallin ja puuvaraston alueelle saksalaiset alkoivat loppukesällä 1941
rakentaa parakkialuetta. Aluksi rakennettiin
parikymmentä asuntoparakkia, sauna ja keittiöparakki. Lokakuun puolivälissä 1941 alueelle oli jo majoittunut noin 400 saksalaista ja
suomalaista sotilasta, jotka kuuluivat lähinnä
huoltojoukkoihin. Osa majoittuneista oli
myös rintamalle meneviä läpikulkujoukkoja.
Myös Höckertin Seuraajat Oy:n työntekijöiden asuntoparakit sijaitsivat Sorakuopan
alueella. Alueelle rakennettiin elintarvikevarastoja, kuten perunakellareita, majoitustarvikkeiden varastoja, joissa oli mm. sänkyjä,
rakennustarvikevarastoja,
lastauslaitureita,
astiavarasto, rakennusasioiden (Gruppe Heeresbaudienststelle 123) ja majoitusasioiden
toimisto sekä puhelinkeskus.441 Paikalta löytämissäni astian palasissa on kolmen eri tehtaan,
Johan Haviland Bavaria, Rhenania Duisdorf ja
Porsgrunn Norge, leimoja.442
Myös Sorakuopan alueelle saksalaiset
rakennuttivat lisäraiteita. Tälle alueelle oli

kohtalaisen vilkas liikenne ja junat sinne
ohjattiin pääradan linjavaihteen kautta.
Pääradan vilkkaan liikennöinnin takia junaliikenne Sorakuopalle oli varsin hankalaa. Palovaaran takia halleihin ei saanut ajaa
sisälle veturilla vaan apuna käytettiin välivaunuja. Sorakuopan alueella rakennettiin
myös lyhyt kapearaiteinen kenttärata.443
Alueella sijaitsi Luftwaffen LW-Baulager
Kiesgrube (Luftwaffen rakennustyömaa Sorakuoppa) ja Urlauber-Lager (lomalaisleiri)
ja suomalaisen yrityksen Höckertin Seuraajat Oy:n varastot ja konttori. Alue oli Saksan ilmavoimien (Luftwaffe) ja maavoimien
(Heer) yhteisessä käytössä.444
Heerin yksikkö, joka toimi Sorakuopan
alueella oli Bekleidungs-, Unterkunfts-,
Geräte- u Verbrauchsmittel – Umschlaglager Rovaniemi (29.7.1941 asti), Heeresunterkunftsverwaltung Rovaniemi, sitten
Heeresunterkunftsverwaltung Rovaniemi
und deutsche Heeres-Funkstelle Rovaniemi
(28.2.1942 asti), Heeresunterkunftsverwaltung 267 u. deutsche Heeres-Funkstelle
Rovaniemi (7.9.1942 asti) ja siitä eteenpäin
Heeresunterkunftsverwaltung 267 (kenttäpostinumero 39330). Tämä yksikkö oli jo
rakentanut noin 14 000 neliömetrin suuruisen alueen, mutta halusi lisämaata 30.8.1943
Maija Pohjolan mailta 46 000–47 000 neliömetriä. Alue oli lähinnä pensaikkoista
suomaastoa. Myös Langin perillisten maita
oli vuokrattu alueen vierestä.445
Sorakuopan alueella oli saksalaisilla karttojen ja piirustusten mukaan Luftwaffen
vesilaitos ja pumppuasema ja siihen liittyvä
työpaja.446 Kartoista ei käy ihan tarkoin selville, missä kohtaa se oli, mutta haastattelujen ja kenttätutkimusten avulla olen löytänyt
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Sorakuopan varastohallin rakennustyö
käynnissä vuodenvaihteessa 1941–1942.
Kuva: Kaarlo Wegeliuksen valokuva-albumi/
Lapin maakuntamuseo.

kohteen sijainnin. Saksalaiset räjäyttivät aseman lähtiessään Rovaniemeltä, mutta kaivot
ja maanalaiset putkistot säilyivät, ja niiden
päälle rakennettiin vuonna 1951 uusi vedenottamo ja pumppuasema, jotka siirtyivät
kauppalan hallintaan seuraavana vuonna.
On jokseenkin varmaa, että saksalaisten vesilaitos sijaitsi juuri tällä samalla paikalla.
Ollessani vesilaitoksella kesätöissä 1974 kävin itsekin tuolla paikalla silloin, kun pumppuaseman rakennus oli vielä pystyssä. Se on
purettu joskus 1970-luvun lopulla.

Pentti Mikkonen tiesi kertoa seuraavaa:
”Sorakuopan alueella pohjavesi oli aika lähellä maan pintaa ja siellä oli ajoittain pohjavesi myös sorakuopan pinnalla. Sodan jälkeen
veturitallien viereen ja Veitikanojan lähelle rakennettiin kauppalan vesilaitos/pumppaamo,
josta aluksi otettiin vettä VR:n ja virkamiestalojen käyttöön. Pumppaamo sijaitsi noin
20–25 metriä veturitallista länteen. Siellä oli
kaksikerroksinen punatiilirakennus, jossa yläkerrassa oli pumppaamonhoitajan asunto ja
alakerrassa vesilaitoksen pumput. Vieressä oli

Heeresbaudienststellen
toimisto Sorakuopan alueella.
Kuva: Kaarlo
Wegeliuksen
valokuvaalbumi/Lapin
maakuntamuseo.
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Saksalaisten Lager Kiesgruben leiriä (VR:n Sorakuopan alue) rakennetaan vuodenvaihteessa 1941–1942.
Kuva: Kaarlo Wegeliuksen valokuva-albumi/Lapin maakuntamuseo.

saksalaisten tekemä kaivo, josta vettä pumpattiin.” 447
Jo vuonna 1941 rakennettiin Santamäen
Sorakuopan parakkialueelle suurjännitelinja
Pohjolan Liikenteen korjaamolta Korkalovaarasta. Linjan pituus oli kaksi kilometriä. Sodan
jälkeen kauppala esitti puolustusvoimien korvauslautakunnalle kolmen miljoonan markan
laskun saksalaisten maksamattomista sähkölaskuista. Osa laskusta koski Sorakuopan alueen käyttöä, vesilaskuja, maanvuokrasaatavia
ja sähkölaskuja vuosilta 1941–1944. Puolustusvoimain korvauslautakunta ei ollut halukas
maksamaan ja ihmetteli, miksei laskuja ollut
peritty aikanaan saksalaisilta. Lopulta ministeriö korvasi vuonna 1946 sähkölaskusaatavia
122 932 markan arvosta.448
Saksalaisten vangiksi Lapin sodan aikana
joutunut lentäjä Alpo Poutiainen kertoi, että
Rovaniemellä oli silloin suuri vankileiri, joka
oli jaettu piikkilanka-aidalla kahtia. Toisella
puolella oli suomalaisia, toisella venäläisiä.
Siellä oli paljon parakkeja ja suunnattoman
suuria varastorakennuksia, joiden välistä
kulki junarata. Suomalaisia oli ehkä 150, venäläisiä kolmisensataa. Kun saksalaiset lähtivät vetäytymään Rovaniemeltä, he tuhosivat

varastot lähtiessään. Myös radan kiskotukseen laitettiin runsaasti räjähdyspanoksia.
Useita suuria varastorakennuksia lensi taivaan tuuliin. Vangit ajettiin siksi aikaa sirpalesuojaan, mikä tarkoitti pelloille tehtyjä
kaivantoja, joissa oli nimeksi katosta päällä.
Suklaalevyä, leipää ja juustoa lensi sakeana
ilmassa. Niistä parakeista, mitkä eivät kokonaan tuhoutuneet, sinkoutuivat katot taivaan
tuuliin. Ikkunoita rikkoontui kaikkialla.449
Poutiaisen kertomuksen perusteella tuo
tilapäinen vankileiri on sijainnut VR:n Santamäen Sorakuopan alueella, jossa saksalaisilla oli iso varastoalue ja jossa oli myös
pistoraiteita. Saksalaiset räjäyttivät ja tuhosivat tämän varastoalueen täydellisesti vähän
ennen lähtöään Rovaniemeltä.
Sinne jäi kuitenkin paljon erilaista tavaraa
jälleenrakennuksen käyttöön sekä myös elintarvikesäilykkeitä, joita varsinkin suomalaiset sotilaat hyödynsivät.450 Sorakuopan tien
varteen jäi ehjäksi myös yksi varastoparakki
(10,3 x 24,2 metriä), joka oli sodan jälkeen
sotasaalisosaston käytössä.451 Joitakin rakennuksen jäänteitä, metalliromua, lasimurskaa
449

Alpo Poutiaisen kertomus. (Internetsivu).
SA-kuva -arkiston valokuvia.
451
Lapin lääninhallituksen arkisto. Hs:6. Saksalaisilta
jääneitä parakkeja koskevat asiakirjat 1945. OMA.
450
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Sorakuopan leirialueen jäämistöä.
Kuva: SA-kuva.

Santamäki

ja kaivantoja löytyy vielä Alatien lounaispuolen alueelta. Kaupungin keskusvarikon
ja Varikkotien välisellä alueella olevalla metsäkaistaleella on joitakin kaivantoja, jotka
voivat olla Sorakuopalta Korkalovaaraan
menneen väliaikaisen puolustuslinjan alkupään asemia. Sorakuopan aluetta on sodan
jälkeen hieman laajennettu, puhdistettu ja
tasoiteltu. Sinne on rakennettu mm. veturitallit ja raiteita. Myös sodan aikana sinne
oli tehty pistoraiteet mahdollisesti samoja
reittejä kuin nykyisetkin. Nykyisin siellä
on myös iso puuvarasto. Nämä toimet ovat
hävittäneet kaikki sodan ajan jäljet muualta
kuin Sorakuopan laita-alueilta.452

Saksalaiset alkoivat jo loppusyksystä 1940
rakentaa Santamäen Sorakuopan yläpuolisella alueella olevalle kangasmaalle laajahkoa
Luftwaffen huoltopäämajan NachschubLeitstelle der Luftwaffe Rovaniemi (kenttäpostinumero L 05563) parakkikyläaluetta
kauttakulkusopimuksen perusteella siirrettävien ensimmäisten lomalaisten majoitustiloiksi. Tehtävään oli palkattu suomalaisia
kirvesmiehiä töihin.453 Muiden muassa iso-

453

452

Innola 1965. Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan arkisto sota-ajalta 1942–1944.
Sopimukset liitteineen. RKA. Saksalaisten rakennuslupahakemuksia. KA.

Omat kenttätutkimukset. KM.

Savuava Sorakuopan leirialue sen
portilta kuvattuna 20.10.1944.
Kuva: SA-kuva.
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isäni Antti Mikkonen, joka oli kirvesmies,
oli rakentamassa näitä parakkeja.454
Ruokolammen rannalla saksalaisilla oli
pieni uimala kesäisin. Heillä oli vapaa-ajan
viettoa varten myös polkukanootti, jolla he
liikkuivat Ruokolammella.455 Talvella 1940–
1941 lammen jäällä järjestettiin jääpallon
ja jääkiekon yhdistelmäotteluja Luftwaffen joukkueen ja suomalaisten välillä toistakymmentä kertaa. Ottelusarjan lopuksi
järjestettiin juhlallinen päättäjäistilaisuus,
jossa jaettiin palkintoja puolin ja toisin.
Suomalaispelaajat saivat muistopalkinnoksi
Johannes Laurin poronluuverstaalla tehdyt
kellonperät, joihin oli kaiverrettu: Erinnerung an die Eishockeyspiele mit der deutschen Luftwaffe 1940–41.456
Santamäen alue oli saksalaisten käytössä
koko jatkosodan ajan ja sitä laajennettiin
aina nykyisen Etelärinteellä sijaitsevan Ylätien kohdalle asti. Saksalaisupseerien parakkeja oli Etelärinteellä nykyisen Purotien
kohdalla. Sieltä on löytynyt paljon saksalaisajan esineistöä, kuten astioita ja saksalaissotilaan hieno muistosormus, joka on nykyään
Lapin maakuntamuseon kokoelmissa. Ylätien kohdalla oli vielä 1950-luvulla saksalaisten rakennelmien jäänteitä.457
Suurin osa rakennuksen jäänteistä on hävinnyt omakotiasutuksen ja rajavartioston
alueen raivauksen yhteydessä. Alueelta on
vielä löydettävissä joitakin parakkirakennusten perustusten jäänteitä ja mahdollisten korsujen tai vajarakennusten kuoppia.
Ruokolampeen on tietojen mukaan Lapin
sodan aikana upotettu erilaista sotamateriaalia, ammuksia, rautanauloja ym. tavaraa
runsaasti.458

Luftwaffen huollon päämajan yksikkö yritti
vielä elokuussa 1944 saada vuokrattua isoja
Kemi Oy:n maa-alueita Sorakuopan luoteispuolelta Korkalovaaran etelärinteen alueelta
sähkötysaseman rakentamista varten. Lupa
käsiteltiin vain kymmenkunta päivää ennen
Suomen tekemää aselepoa Neuvostoliiton
kanssa, eikä sitä enää hyväksytty.459

Organisation Todt /
O.T. Lager Rovaniemi
Fritz Todtin johtama rakennusjärjestö,
jolle Hitler antoi nimen Organisation Todt
vuonna 1938, rakensi Saksassa jo ennen sodan alkua autoteistä linnoituksiin asti. OT:n
keskustoimisto oli Amt Bau-OT-Zentrale
Berliinissä. Fritz Todtista tuli vuonna 1940
Saksan varusteluministeri. Hän toimi kolmen ministeriön johdossa ja hänen toimenkuvaansa kuului myös armeijan aseistus ja
sotatarvikehankinnat.460
OT ei ollut armeijan osa, vaan itsenäinen,
puolisotilaallinen järjestö. OT ei myöskään
kuulunut kansallissosialistisen puolueen organisaatioon, vaan se oli hallituksen alainen
järjestö. Sen henkilökunta oli Saksan sotilaslain alaista. He eivät kuitenkaan osallistuneet varsinaisiin sotatoimiin eikä heille
annettu sotilaskoulutusta. OT:n saksalaisilla työntekijöillä oli järjestön tunnuksilla
varustettu asepuku, jota ei jaettu muille
työläisille. Varsinaiseen OT:n joukkoihin
kuuluvilla oli myös oma erityinen käsivarsinauha merkkinä järjestöön kuulumisesta.
OT-joukkojen jäsenet vannoivat Hitlerille
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Veikko Hynynen, Elämän selvitys: muistelmia seitsemältä vuosikymmeneltä. Helsinki 2013.
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Haastattelutietoja. KM. Lapin maakuntamuseon
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uskollisuudenvalan samoin kuin kaikki sotilaalliset yksiköt.461
OT:n edustajat olivat usein osallisina hämärissä kaupoissa varsinkin Rovaniemen
alueella, jossa oli heidän päävarikkoalueensa.
Suomalaiset yritykset toimittivat järjestölle
tarvikkeita vastoin määräyksiä ja OT:n työmiehet kaupittelivat suomalaisten mustaan
pörssiin järjestön omaisuutta, mm. elintarvikkeita, bensiiniä, öljyä ja renkaita.462
Saksan sotien myötä järjestön toiminta
siirtyi vallatuille alueille. Kun Suomen ja
Saksan sotilaallinen yhteistyö alkoi keväällä
1941, OT:n väkeä alkoi tulla rakennustöihin myös Suomeen. Kesällä 1941 Suomessa
työskenteli pieni Norjassa toimineen OTEinsatzgruppe Wikingin alaosasto Sonderbauleitung Finnland. Einsatz Wikingin
yhteysesikunta eli Leitstelle Wiking toimi
Rovaniemellä. Varusteluministeri Todt
teki 24.9.1941 pikavierailun Rovaniemelle
tarkoituksenaan keskustella suomalaisten
kanssa Rovaniemen ja Petsamon välille rakennettavasta rautatiestä ja lähti seuraavana
päivänä tutustumaan Jäämerentien kohteisiin. Rautatien rakentamista ei koskaan kuitenkaan edes aloitettu, sillä sekä maaherra
Hillilä että lopulta myös Todt itsekin totesivat hankkeen olevan kannattamaton. Hillilä
arvioi Todtin vaatimattomaksi, asialliseksi
ja viisaaksi mieheksi.463 Varusteluministeri
Todt kuoli lento-onnettomuudessa helmikuussa 1942 ja hänen seuraajakseen valit
tiin Albert Speer. Myös Speer seurueineen
vieraili Rovaniemellä MRXOXQD.464
Lokakuun lopulla 1941 tehtävien ja henki
lökunnan määrän kasvaessa 27Q osaston
nimeksi muutettiin Einsatz Finnland. OT
jakautui Suomessa 23 alaosastoon (Baulager).465
O7Q Suomen osaston komentajana toimi
Hitlerin ORPDDVXQQRQKotkanpesän vuo

ristotien suunnittelija, yleisrintamajohtaja
(Generalfrontführer) ja ylirakennusneuvos
(Oberbaurath) August Michahelles.

Ylirakennusneuvos August Michahelles toimi
Einsatz Finnlandin johtajana. Kuva: SA-kuva.

Heinäkuussa 1944 Michahellesin seuraajaksi nimitettiin rakennusneuvos (Baurath) Fritz Autenrieth. Hän oli aluksi
virka-arvoltaan rintamaylijohtaja (Oberfrontführer) mutta ylennettiin vuonna 1944
rintamapääjohtajaksi (Hauptfrontführer).
Einsatz Finnland, joka oli toiminut omana
järjestönään runsaat kaksi vuotta, yhdistettiin takaisin OT-Einsatzgruppe Wikingiin
heinäkuussa 1944. Einsatz Finnlandin vastuualueen nimeksi tuli Leitstelle Rovaniemi.
OT-joukot olivat ensisijaisesti rakennusjoukkoja, joiden tehtävänä olivat linnoitustyöt, liikenneyhteyksien ja majoitustilojen
rakentaminen sekä huoltoon ja kuljetukseen
liittyvät tehtävät rintaman takana. OT:n
työnjohtajina ja suunnittelijoina toimivat
saksalaiset ammattimiehet. Järjestön työvoimaan Lapissa kuului rintamapalvelukseen
kelpaamattomia tai yli 40-vuotiaita saksalaisia, vallattujen alueiden vapaaehtoisia, pakkotyövelvollisia erityisesti Puolasta, Virosta,
Ranskasta ja Hollannista sekä myöhemmin

461 Ibid. 'SBO[84FJEMFS %JF0SHBOJTBUJPO5PEU#BVFOGàS4UBBUVOE
8FISNBDIU,PCMFO[
462 *SSJUBUJPOJOPNEFUUZTLGJOTLBWBQFOCSÚEFSTLBQFU
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,BOTJP9**,"
463 ,BMMFKorpi 5PEU0SHBOJTBBUJPKB1PIKPJT4VPNFOSJOUBNB
'BSBWJE2011. 5PSOJPTuikka 2011.
464 Jokisipilä ja Könönen 2013. Uola 2010.465 Junila 2000.
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aika paljon sotavankeja. OT:n varsinaisesta
työvoimasta käytettiin nimitystä Hilfswilliger (vapaaehtoiset). He olivat Saksan sotilaslain alaisia.466
Sotavankien määrän kasvaessa sotavuosien aikana, saksalaisten tarkoitus oli
käyttää töissä nimenomaan sotavankityövoimaa. Arvion mukaan Lapissa työskenteli
enimmillään 15 000–20 000 sotavankia,
joista Rovaniemellä ja sen ympäristössä
muutama tuhat. Lapin työmailla vallitsi
melkoinen kielten ja kansallisuuksien sekamelska, kun työmaalla saattoi olla jopa 17
eri maan kansalaisia. Saksalaiset työntekijät
erottuivat muusta työvoimasta asepuvuillaan ja tietenkin niin, että varsinkin sotavankien kohtelu oli huonoa muihin verrattuna.
Saksalaisia työntekijöitä on ollut enimmillään noin 7 000 henkilöä. OT olisi halunnut palkata myös suomalaista työvoimaa,
mutta työvoimapulan takia se ei useinkaan
ollut mahdollista.467
OT:n työyksiköt (OT-Einsatz) olivat
insinöörien johtamia liikkuvia rakennusalan yritysten yksiköitä, joiden vahvuus oli
yleensä 2 000–3 000 miestä. Työyksiköillä
oli omat ajoneuvot ja työkoneet ja muonitusta lukuun ottamatta he huolsivat itse
itsensä.468
Einsatz Finnlandin materiaalikuljetuksista vastasi syksystä 1942 alkaen aiemmin itsenäisenä toiminut kuljetusyksikkö
N.S.K.K.-Transport-Gruppe Todt (Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps-Transport-Gruppe Todt), johon kuului noin 160
kuorma-autoa ja vajaat kolmisensataa kuljettajaa. Kuorma-autoista 80 oli sijoitettu
Rovaniemelle. Myös N.S.K.K.:n alayksiköt,
vuonna 1941 perustettu N.S.K.K.-Transport-Brigade Speer ja syyskuussa vuonna

1942 perustettu Legion Speer -kuljetusjärjestöt, toimivat OT:n apuna. Lokakuussa
1942 nämä kaikki yhdistettiin yhdeksi
järjestöksi nimeltään N.S.K.K.-Gruppe
Todt ja kesäkuussa 1944 ne nimettiin uudelleen, jolloin järjestöstä käytettiin nimiä
Transportkommando Speer tai Transportkorps Speer.469
Silloisen Koskikadun pohjoisosissa ja nykyisten Koskikadun ja Ounasjoentien välisellä
Kotitien ja Pirttitien alueella oli Organisaatio
Todt -järjestöllä iso parakkialue. (Kartta
s. 115.) Lokakuussa 1941 perustetun OT:n
Suomen osaston Einsatz Finnlandin esikunta
sijaitsi tällä alueella Rovaniemellä. OT vuokrasi aluksi 32 200 neliömetrin suuruisen
pääosin pelto- ja niittyalueen Yliruokasen
perikunnalta lokakuussa 1941. Myöhemmin alueita vuokrattiin lisää, mm. Aapo Narkauksen ja Tornion Portteri- ja Oluttehdas
Oy:n mailta. Parakkialueen rakentaminen
aloitettiin talvella 1942. Alueella oli myös
N.S.K.K. -Gruppe Todt (Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps–Gruppe Todt)
-yksikön tukikohta-alue.470
OT Lager Rovaniemellä oli ainakin nelisenkymmentä erilaista rakennusta. Täällä sijaitsivat sen tärkeimmät toimintakeskukset.
Leirillä oli esikuntarakennus, upseerien majoitustila, johtokeskus, kaksiosainen sairaalaparakki (Gross-Revier), useita miehistön
majoitusparakkeja, kokoustila, Reichspostin parakki, varastoja, iso keittiö- ja kanttiinirakennus, jääkellari, sauna ja pesutilat,
puusepänverstas ja moottoriajoneuvokorjaamo, aggregaattitila, Kraftfahrzeug-Ersatz
-alaleirin parakkeja (moottoriajoneuvoyksikön täydennysjoukkojen leiri), vartiorakennuksia, paja, käymälöitä ja iso noin 12 x 60
metrin kokoinen Kraftfahrzeug Werkstatt
(moottoriajoneuvokorjaamo), jonka betonipohjaa on vielä Pirttitie 16:n pihamaalla
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Keskellä kuvaa Koskikadun loppupäässä oli iso OT:n autokorjaamoparakki, joka säilyi tuholta. Kuva on
vuodelta 1952. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

sekä toinen noin 10 x 33 metrin kokoinen
autokorjaamoparakki, joka säilyi alueen tuhosta ehjänä Koskikadun varrella Tornion
Portteri- ja Oluttehtaan maa-alueella. Se
purettiin joskus 1950-luvun lopulla. Alueella oli useita huoltoteitä, joiden kohdille
tehtiin sodanjälkeisen omakotialueen tiestö.
Sodan jälkeen Kotitien ja Pirttitien ympäristössä oli runsaasti romua ja rakennusten
jäänteitä raivattavana.471
Lisäksi Einsatz Finnlandille oli vuokrattu
Rovaniemen Puusepäntehdas ja myös Ounasjoen varren pistoraiteiden vieressä heillä
oli kymmenkunta varastorakennusta.472
Silloisen Jäämeren tien varrelle OT rakensi
päähuoltoreittinsä varteen läpikulku-, autokomppania-, varaosa-, polttoaine- ja va-

rikkoleirejä joukkojen liikenteen ja huollon
turvaamiseksi.473
Pentti Mikkonen, joka asui Pirttitiellä,
kertoi seuraavaa: ”Pirttitie 16:n pikkupuoli
rakennettiin jo vuonna 1945 ja päärakennuksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1946, ja
se valmistui vuonna 1947. Alue474 oli sodan
aikana ollut saksalaisten aluetta ja siellä oli
romua ja rakennusten jäänteitä raivattavana.
Kaikkea tavaraa ja betonijätettä, mitä tontilla
oli, käytettiin tietysti hyödyksi talon rakentamisessa. Ison puolen rakennuksen betonirakenteisiin käytettiin saksalaisten tontille jäänyttä
betonia. Perustuksen lattian betonirakenteita
oli ja on vieläkin pihan alueella näkymättömissä kellariportaikon molemmin puolin. Kellaria tehtäessä betoniin leikattiin portaikkoa

473

Kts. kohdasta Rovaniemen maalaiskunnan alueet.
Tällä kohdalla oli ollut saksalaisten iso, yli 60 metriä
pitkä moottorikorjaamo/työpajarakennus.
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Organisation Todtin alue 19.5.1944.
Rovaniemen 3. kaupunginosan aluetta,
nykyisen Kotitien, Pirttitien ja Kympintien seutua.

A. O. K.
Garagen

O. T. Lager
Rovaniemi

Nationalsozialistisches
Kraftfahrerkorps
(N.S.K.K.)

Kartta: Rovaniemen kaupunginarkisto.
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varten väylä. Sama perusta ulottui ilmeisesti
myös viereisen talon (Pirttitie 14) pihalle.
Pirttitie 16:n perunamaalta löytyi myös betonin kappaleita, samoin kuin saksalaisten esineistöä. Tontin Ounasjoen puoleisella sivulla
oli saksalaisten tekemä melko syvä sadevesioja
aina Pirttitien päästä Hartsuherrantielle asti.
Oja475 oli vielä 1960-luvulla syvä ja vetinen. Ojan vieressä meidän tontin takapihalla
maan alla oli saksalaisten salaojaputkisto, joka
on siellä varmaan vieläkin.
Hartsuherrantien kohdalla oli saksalaisten
tekemä yhteisviemäriputkisto ja tien yläpäässä
oli saksalaisten tekemä saostuskaivo silloisen Pirttitie 8:ssa asuvan Emil Pyttysen talon kellarissa. Kellari oli maapohjakellari, ja
se ilmeisesti kuului samalla paikalla olleeseen
saksalaisten taloon. Kaivo löytyi 1950-luvun
alussa siten, että kun omistaja valitti sinne tulevan tulvavesiä, me kauppalan vesilaitoksen
miehet tulimme tarkastuskäynnille. Yksi miehistä käveli reippain askelin tutkimaan paikkaa ja putosi maapohjan peitossa olleen lahon
kannen petettyä puoliksi kaivoon.
Kaivosta meni saksalaisten tekemä viemäriputki Hartsuherrantielle ja siitä eteenpäin
Ounasjoentielle asti. Ounasjoentien joenpuoleisella alueella oli saksalaisten tekemä viemärikaivo, joka ohjasi jätevedet Ounasjokeen.
Viemäri oli ainakin Pirttitien puoleisesta
päästä tukkeutunut paikoitellen eikä enää
toiminut kunnolla. Hartsuherrantien saksalaisten tekemä viemäri oli vielä sodan jälkeen
aika pitkään käytössä. Nyttemmin putket lienee silti vaihdettu.
Pirttitie 4:n kohdalla oli puoliksi säilynyt
saksalaisten kanttiinirakennus, jota käytettiin
heti sodan jälkeen kommunistien toimistona
ja Kansan Tahdon toimituksena. Pian rakennus purettiin ja Kansan Tahdon toimitus
siirtyi siirrettävään parakkiin Narkauksen kedon koillislaitaan, eli nykyisen Tukkipojantien

varteen. Samassa rakennuksessa oli myös jokin
työntekijäjärjestön toimisto.” 476
Aarne Mikkonen kertoi: ”Kun olin
noin 10-vuotias lapsi 1950–1960-lukujen
vaihteessa, Pirttitien takaisesta ojasta löytyi
runsaasti kiväärin ammuksia, tykkien ammuksia, aseita ja niiden osia sekä muuta romua runsaasti. Me pikkupojat kaivoimme
niitä esiin mudasta ja ympäröivältä pieneltä
metsäalueelta.
Oja oli siihen aikaan varsin saastainen, kun
sinne tuli ulostetta talojen ulkovessoista, joten
kaivaminen ei aina ollut kovin miellyttävää
toimintaa. Ammukset säilytettiin jonkun varastossa ja niitä käytiin sitten räjäyttelemässä
Ounasjoen törmällä tai talvella joen jäällä.
Ammus laitettiin peltiseen kurkkupurkkiin, nakattiin vähän bensaa sekaan ja sitten sytytyslangalla tai vain tulitikun sinne
heittämällä ne saatiin räjähtämään. Ennen
kuin ammus kuumeni ja räjähti, kerkesi juuri
juosta alta pois tarpeeksi kauas.” 477
Risto Hakkarainen, jonka perhe asui
Pirttitie 20:ssa, tiesi kertoa seuraavaa:
”Muistan lapsuudesta isän kertoneen, että
meidän perunapellosta löytyi saksalaisten tekemiä betonisia anturoita ja salaojia läheltä
tontin takana olevaa ojaa.” 478 Näyttäisi siis
siltä, että Organisaatio Todtin alue ulottui
aina nykyisen Pirttitie 20:n kohdalle saakka,
joka lienee ollut heidän alueensa päätepiste
sillä suunnalla.
Juhani Setälä puolestaan kertoi seuraavaa:
”Asuin lapsena Pirttitie 2:ssa sodan jälkeen.
Tontin takaosasta lähti saksalaisten tekemä
maanalainen puulla tuettu käytävä kohti
Ounasjoentietä. Eräs poika oli sodan jälkeen
mennyt sitä niin pitkälle kuin siitä pääsi. Käytävä oli mahdollisesti viemäröinti- tai sähköjohtotarkoituksiin tarkoitettu. Kyseisen tontin
pihalla on viime vuosiin asti silloin tällöin
putkahtanut maan alta roudan puskemia so-
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Nykyisin oja on vielä Pirttitien 18–22 tonttien
takana alkuperäinen, mutta 16:n kohdalta jatkuu osittain peitettynä ja Kympintien jälkeen lähes kokonaan
peitettynä.

Pentti Mikkosen haastatteluja vuosilta 2013–2016.
Aarne Mikkosen (s. 1949) haastattelu 4.8.2014.
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Keskustelu Risto Hakkaraisen (s.1951) kanssa
24.12.2015.
477
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Harvinainen kuva, jossa näkyy OT:n leirialueen parakkeja
lasten takana. Kuva: Sirkka Lampelan valokuva-albumi.

danaikaisia esineitä, mm. konekiväärivyö, näkyville.” 479
Sirkka Lampelan os. Laakson perhe asui
silloisella Sepänkadulla, jonka nykyinen
osoite on Visakatu 1, vuodesta 1939 alkaen, eli juuri Organisaatio Todtin alueen
reunalla. Hän asuu samalla paikalla olevassa
uudessa talossa edelleen. Sirkka Lampela
kertoi seuraavaa: ”Asuintalomme säilyi saksalaisten tuhotyöltä siten, että Otto-setä, joka oli
vielä silloin meidän evakkoon lähdön jälkeen
Rovaniemellä, huomasi nuorten saksalaisten
sotilaiden olevan valmistelemassa ilmeisesti
trotyylipanosta talon räjäyttämiseksi. Hän
sanoi saksalaisille, että jättäkää talo polttamatta, jolloin sotilaat jättivät talon rauhaan.
Talon omisti isäni Kusti Laakso, joka toimi
mm. eversti Willamon autonkuljettajana sotaaikana. Alkuperäinen asuintalo purettiin keväällä 1978 uuden rakennuksen tieltä.
Talon viereen rajoittui saksalaisten iso varuskunta-alue. Hallussani on valokuva, jonka
on muistini mukaan ottanut saksalaissotilas.
Siinä on muutamia alueen lapsia kuvassa,
mm. minä itse.
Lapsien takana näkyy kaksi alueen reunalla olevaa rakennusta ja yksi kauempana
oleva suomalainen talo. Kuva on otettu keväällä 1943. Taustalla oleva mänty on edelleen olemassa talon pihalla.
Kerran minun vanhempi veljeni pyysi minua mukaan kerjäämään saksalaisilta karkkeja. Menimme saksalaisten alueelle oman
pihan kohdalta. Erään miehistöparakin, jossa
oli kerrossänkyjä, kohdalla oli saksalainen sotilas. Pyysimme häneltä karkkia. Saimmekin
jotain ns. uskovaisten pastillien tapaista karkkia, mutta vihaisen oloinen sotilas käski meitä
poistumaan alueelta ja kielsi tulemasta takaisin ampumisen uhalla. Vanhempani kielsivät

meitä lapsia
l
olel
masta tekemisissä saksalaisten kanssa. Saksalaisten alue oli tuhottu evakosta palattaessa.
Omalta pihalta olemme löytäneet kasvimaata
penkoessa mm. kaksi kiväärin pistintä.” 480
Tämän kirjan kirjoittaja (Kalevi Mikkonen, s. 1956) muistaa 1960–1970 -luvuilta tästä entisestä Organisaatio Todtin
alueesta seuraavaa: ”Muistan, että Pirttitie
16:n perunapellosta löytyi saksalaisten tikari. Lännenleikkejä leikkiessämme meillä oli
vankkurilavana puinen saksalaisten ammuslaatikko, jossa oli muistaakseni Wehrmachtin
tunnukset.
Muistan myös hyvin sen saksalaisten rakennuksen betonipohjan, joka oli Pirttitie 16:n
pihalla. Käytimme sitä ponnistusalustana
pihapiirissä järjestetyissä pituushyppykilpailuissa. Ihmettelin silloin, että mikähän betonialusta se oikein on, kunnes sain tietää, että se
oli saksalaisten jäljiltä sinne jäänyt. Pirttitien
päässä olevassa metsikössä oli alueen poikien
tekemä linnoitus, johon oli kerätty isot määrät
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Keskustelu Juhani Setälän (s. 1950) kanssa
6.6.2015.
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Sirkka Lampelan (s. 1941) haastattelu 4.7.2015.

saksalaisten peltiromua linnoituksen suojaksi.
Kaupungin työntekijät kuljettivat romut pois
joskus 1960-luvun lopulla.
Pirttitien alkupäässä ns. Saharan urheilukentän ja Pirttitien välillä olevalla silloisella
metsikkö/pusikkoalueella oli joitakin rakennusten jäänteitä ja sotaromua vielä 1960-luvulla ja ehkä 1970-luvun alussakin, ennen
kuin alue siivottiin nykyiseksi puistoksi. Vielä
1970-luvun alussa alueen reunalla suurin
piirtein Paloaseman kioskin (nykyisen grillin)
kohdalta meni viistosti alaspäin kohti Kotitien
päätyä ja siitä eteenpäin Pirttitie 25:n kohdalle varsin leveä kivikkoinen ja kulunut kärrytie, jota saksalaiset merkitsivät karttoihinsa
nimellä Feldweg, ja joka oli yksi heidän huoltoteitään alueella. Nykyisin tästä vanhasta
tiestä ei ole enää yhtään jäljellä, sillä uusi pyörätie on rakennettu alueen halki, ja se osittain
rakennettiin entisen polun päälle. Samoin joitakin uusia pihoja on tehty tien kohdalle ja
muilta osin tie on jo kasvillisuuden peittämä,
eikä sitä enää voi edes havaita.
Myös Koskikadun ja Kotitien välillä oleva
Kympintien loppuosa oli vielä 1970-luvun
alussa samanlainen kärrytien pätkä, joka oli
alun perin saksalaisten huoltotie, kuten koko
nykyinen Kympintiekin. Koskikadun Kotitien puoleisen puistoalueen läpi kulkee vieläkin polkuja, joista osa on vanhoja saksalaisten
huoltoteitä. Alueella on vieläkin jonkin verran jäänteitä saksalaisten rakennuksista siellä
täällä rakentamattomalla alueella.”
Rakennusten jäänteitä oli vielä 1950–
1960 -luvuilla jäljellä melko paljon, mutta
nykyisin enää vain muutamia pieniä kohteita on löydettävissä. Saksalaiset tuhosivat
melkein kaikki rakennukset, mutta ainakin kolme rakennusta Koskikadun vieressä
säilyi ehjinä. Ne purettiin myöhemmin
1950-luvulla.

laisten Lager Fischereihafen Rovaniemi,
jossa sijaitsi mm. sotavankileiri nimeltään
Kriegsgefangenen Zweiglager Rovaniemi,
saksalaisten käytössä sodan ajan ollut Rovaniemen Saha, lukuisia alueen varastorakennuksia ja kymmenkunta Organisaatio
Todtin varastorakennusta, joissa varastoitiin
rakennustarvikkeita, työkoneita ja muuta
tarpeellista tavaraa. Alue otettiin käyttöön
heti kesäkuussa 1941 ja sitä rakennettiin
ja laajennettiin koko sodan ajan.481 Nykyisin tämä alue on Arktikumin aluetta ja
puistoaluetta.
Tämä vanhalta asemalta lähtenyt satamarata oli koko sodan ajan kovassa käytössä.
Saksalaiset rakennuttivat saha-alueelle useita
lisäraiteita ja kenttäradan pätkiä. Valtion
Rautatiet (VR) rakensi nämä radat. Ison korkeuseron takia saha-alueelle laskeuduttiin
siksak-raiteella. Satamaradan äärimmäisessä
päässä oli kaksi raidetta, joilla kuormatut
ja tyhjät vaunut vaihdettiin. Saksalaisten
vuonna 1942 rakentamalle hiilivoimalaitokselle VR ajoi vaunukuormittain hiiltä.482
Alueen pikkupojilla oli tapana käydä Sahanrannan alueella tutkimusreissuilla ja joskus
he keksivät tehdä jäynää saksalaisille. Pekka
Holopainen kertoi: ”Kerran teimme niin,
että rasvasimme ratakiskoja niin paljon, että
veturien pyörät sutivat tyhjää. Lopulta tarvittiin toinen veturi vetämään vaunut pois alueelta. Itse olimme piilossa katsomassa, miten
käy.” 483
Ounasjoen yläjuoksun puolella Jängislahden vieressä oli saksalaisten ArmeePionier-Park Finnland (1.3.1942 alkaen
Pionier-Park Lappland) -yksikön (kenttäpostinumero 40839) pioneerivarasto, majoitustiloja, varastoparakkeja sekä suuret
lauta- ja koksivarastot. Varastoalueella oli
runsaasti erilaisia rakennustarvikkeita, hiiliä,

Lager Fischereihafen Rovaniemi
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Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta
1941–1944. RKA.
482
Nummelin 2001.
483
Pekka Holopaisen haastattelu 3.3.2015.
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bensiiniä, sähkötarvikkeita ym. Alueella oli
kaksi pistoraidetta, joiden päässä oli aikaisempi Kemi-yhtiön saha, varastoja ja lastauslaitureita. Rovaniemen Sahan ostama
saha ja koko lastausalue olivat saksalaisten
käytössä jatkosodan aikana. Päätyasema
useine lastauslaitureineen toimi sekä puutavaran että muun alueella olevan materiaalin
lastauspaikkana. Saksalaiset tuhosivat oman
varastoalueensa räjäyttämällä ja polttamalla.
Saksalaisten tuhotulla varastoalueella oli monenlaista tavaraa, rikottuja bensiinitynnyreitä, vannerautaa, sähkökoneita, valaisimia,
nauloja ym. tavaraa kasapäin. Saksalaiset tuhosivat myös pistoraiteelle kaksi pitkää tavarajunaa, jotka olivat täynnä suomalaisilta
jäänyttä evakuointitavaraa.484
Alueelle jäi myös useita ehjiä parakkeja
pystyyn ja niitä käytti sodan jälkeen saksalaisten sotajäämistöä kerännyt Lapin Jäte
Oy varastoina. Ylempi pistoraide ja ratapenkka menivät suurin piirtein nykyisen
Kantatie 79:n kohdalla. Alempi pistoraide
kulki lähellä nykyistä joenrantaa. Osittain se
on joissakin kohdissa nykyisen vedenpinnan
alapuolella. Joen rannassa kulkeva polku on
jotakuinkin pistoradan kohdalla.485
Myöhemmin sodan jälkeen myös väliaikainen Kemijärven rata meni sieltä pukkisiltaa pitkin joen yli. Rata meni Madetsaaren ja
Koivusaaren kautta Saarenkylään ja saarien
välissä vesiväylien yli jäädytettyä jäärautatietä pitkin edelleen Kemijärvelle ja Sallaan.
Uuden aseman ja rakentamisen jälkeen raiteet ja asemalaiturit purettiin 1950-luvulla
ja Ounasjoen suiston veden pinnan noustua
Kemijoen vesivoimaloiden rakentamisen
seurauksena, entinen lastausasema on nykyisin osittain veden alla. Joitakin rakenteita
voi vielä olla alueen maakerrosten alla.
Ounasjoentien (silloisen Pohjoisen Rantakadun varrella) varrella pistoraiteen ja
Rantakadun välisellä alueella Kulkurinpolun
ja Lassinkadun kohdalla oli ehkä saksalais-

ten pioneerikomppanian varastoalue, jossa
oli asuntoparakkeja ja muita rakennuksia.
Alueen vieressä Lassinkadulla sota-aikana
asunut Erkki Lilja kertoi, että saksalaisten
asuntoparakkien toinen pääty oli Pohjoiselle
Rantakadulle päin. Parakit oli rakennettu
tieltä alaspäin viettävän rinteen alle, siten,
että parakkien joenpuoleinen pää oli palkkien tai kivisokkelin avulla nostettu samalle
tasolle rinteen puoleisen pään kanssa.486
Parakit olivat ehkä Polar-parakkeja, eli
noin 6,5 x 12 metriä. Pistoraiteen vieressä
Pohjoisen Rantakadun puolella oli ilmeisesti
varastoparakki samoin kuin joenpuoleisella
alueella hieman edempänä oli myös varastoparakki, joiden jäänteet näkyvät vuoden
1945 ilmakuvassa. Rantakadulta alas laskeutuvien leiriteiden risteyksessä oli radan
suuntaisesti rakennettu mahdollisesti puukatos polttopuita varten. Alueella olevan
nykyisen Pohjoisrannan kadun päätepisteen
kääntöpaikan kohdalla oli myös saksalaisilla
ilmakuvista päätellen kovassa käytössä ollut
kääntöpaikka, jonka keskellä oli ehkä bensiinitankki. Tien päästä metsäalueen läpi
pohjoisen suuntaan kulkeva polku oli sotaaikana huoltotie. Muistan lapsena alueella
1960-luvulla kierrellessä nähneeni siellä jotain sotaromua ja vähän alempana nykyisen
Kantatie 79:n kohdalla oli vielä silloin pistoraiteen raideura näkyvissä ja kiskojen ja ratapölkkyjen jäänteitä siellä täällä.487

Auffanglager Rovaniemi
Pohjoisen Rantakadun (nykyisen Ounasjoentien) rannan puolella, silloisen pistoraiteen ja Rantakadun välisellä alueella
sijaitsi saksalaisten karttojen ja vuoden
1945 ilmavalokuvien perusteella Luftwaffen vastaanottoleiri (Auffanglager Ro486

Erkki Liljan haastattelu 10.11. 2015.
Omat kenttätutkimukset. KM. Ilmakuva Rovaniemen alueesta 13.9.1945. LMM. Lapin Naakuntamuseon ilmakuvia 1960-luvulta. LMM.
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Ibid. Omat arkistotutkimukset. KM. SA-kuvat.
Omat kenttätutkimukset. Haastattelutietoja. KM.
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vaniemi). Leirialue rakennettiin pääosin
vuoden 1942 aikana. Alue sijaitsi suurin
piirtein nykyisen Arktikumin parkkihallin
puolivälistä Pohjoisranta 23–25:en tontin
rajalle asti. Sinne tuotiin junalla pistoraidetta myöten sotavankeja, pakkotyöläisiä ja
työvelvollisia Saksasta ja Saksan miehittämistä maista väliaikaista sijoittamista varten.
Leiriltä heidät siirrettiin sitten eteenpäin
työpisteisiin tai muille leireille. Leirillä oli
ainakin 15 isompaa tai pienempää rakennusta, joista kaksi oli isokokoisia parakkeja. Parakkileirin ja pistoraiteen välissä oli
ramppi lastaamista varten.488
Leirillä on ollut myös leipomo ja elintarvikevarastoja nykyisen Ounasjoentie 21:n
kohdalla tien toisella puolen. Parkkihallin
ja Pohjoisranta 23–25:n välisellä alueella on
vielä joitakin betonilattian jäänteitä ja hieman metalliromua löydettävissä.489

leiri oli samalla kertaa keskusleiri, työleiri
ja järjestelyleiri, ja sieltä huollettiin muita
paikkakuntia ja yksiköitä sotavankileireillä.
Stalag 309:n haaraleirejä (Zweiglager) oli
yhdeksällä paikkakunnalla, joista yksi oli ZL
Rovaniemi.491
Stalag 309 oli jaettu neljään hallintopiiriin, jotka olivat numerojärjestyksessä Ivalo,
Rovaniemi, Salla ja Kuusamo. Sotavankien
tarve kuitenkin kasvoi niin nopeasti, että
Saksasta ei vain pyydetty lisää sotavankeja,
vaan myös puheet sotavankien siirtämisestä suomalaisille haudattiin.492 Tätä toimintaa varten perustettiin erikoisyksikkö
Einsatzkommando Finnland, viralliselta
nimeltään Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst beim
AOK Norwegen, Befehlsstelle Finnland,
joka oli Saksan Pääturvallisuusviraston
RSHA:n493 alainen turvallisuuspoliisin erikoisyksikkö. Yksikköä komensi aluksi SSObersturmbannführer Gustav vom Felde
ja kevättalvesta 1942 lähtien SS-Untersturmführer Wilhelm Laqua.494 Turvallisuuspoliisilla oli toimisto ja vankila myös
Rovaniemellä.
Syyskuussa 1941 perustettiin Stalag
309:n alaleiri (Kriegsgefangenen Zweiglager Rovaniemi) Ounasjoen rannalle noin
100 metriä Rovaniemen Sahan luoteispuolelle, nykyisen Arktikumin viereen. Leiri

Kriegsgefangenen Zweiglager
Rovaniemi ja sotavankien asema
Kesällä 1941 Saksan sotilasjohto arveli,
että Suomessa otettavilla sotavangeilla ei
ole mitään merkitystä, joten se suunnitteli
heidän siirtämistään suomalaisille. Siksi Lapissa olevan armeijan ylin johto (Armeeoberkommando) sai hallintaansa Suomessa
vain kaksi sotavankiyksikköä. Nämä olivat
kantaleirit Stalag 309 ja 322490, jotka heinäkuusta 1941 alkaen aina Saksan peräytymiseen syksyyn 1944 saakka, sijaitsivat
Sallan Kuolajärvellä ja Norjan alueella Elvenesissä, Kirkkoniemen lähellä. Kuolajärven
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Saksalaisten Lapin alueella olevista sotavankileireistä ja vankien kohtelusta kts. tarkemmin mm. seuraavista teoksista: Lars Westerlund, Saksan vankileirit
Suomessa ja raja-alueilla 1941–1944. Helsinki 2008.
Kalle Korpi, Rintama ilman juoksuhautoja. Saksalaisten keskeiset rakentamiset, työmaat ja työvoima Pohjois-Suomessa 1941–1942. Tornio 2010. Elina Sana,
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Juva 2004.
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Otto Reinhard, Soviet Prisoners of War on the German Lapland Front, 1941–1944. Kirjassa: Lars Westerlund (toim.): Sotavangit ja internoidut. Kansallisarkiston
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oli 15–20 metrin etäisyydellä joesta ja sen
vierestä meni pistoraiteelta tehty kenttärata myöhemmin rakennetulle sähkölaitokselle. Vuonna 1941 leirillä oli vain yksi
parakki, jossa asui 150–180 vankia. Leirin
vartijat asuivat leirin ulkopuolella entisessä
tehdasrakennuksessa.495
Myöhemmin leirin vankimäärä kasvoi,
niin että siellä oli useampia parakkeja ja
kaikkiaan arviolta 400–800 vankia kerrallaan. Vangit olivat pääasiassa venäläisiä ja
ukrainalaisia, josta on syntynyt käsitys, että
leirejä oli kaksi, eli ”venäläinen” ja ”ukrainalainen” leiri.496 Tosiasiassa kyseessä oli
vain yksi ja sama leirialue, jossa oli molempien kansallisuuksien vankeja toki toisistaan
eroteltuna, kuten leireissä oli määräyksenä.
Rovaniemen vankileiri oli erilainen kuin
Stalag 309:n muut sivuleirit. Leirin perusti
Landesschützen-Bataillon 809:n (kodinturvajoukkojen) toinen komppania, jonka sotilaat toimivat leireillä myös vartijoina.497
Toukokuussa 1944 rakennettiin Pohjoisen Rantakadun ja pistoraiteen väliselle alueelle nykyisen Arktikumin kohdalle Heerin
sotavankien vartioimisyksikön Kriegsgefangenen-Bereich II:n leirialue, jossa oli yhdistetty asiointi- ja asuinparakki, yhdistetty
varustetila, sauna ja keittiöparakki, autotalli,
hevostalli, käymälä ja sirpalesuoja.498 Vielä
1960-luvulle saakka nykyisen Arktikumin
kohdalla oli jäänteitä saksalaisten paikalla

olleesta sirpalesuojasta, jossa alueen lapset
leikkivät.499
Zweiglager Rovaniemi oli keskuspaikka,
josta vankeja toimitettiin töihin Rovaniemen kauppalan alueella oleviin työkohteisiin,
mm. Rovaniemen Sahalle, saksalaisten sähkölaitokselle, metsä- ja lumenraivaustöihin,
tietöihin ja rautatien lastausasemille ja myös
Rovaniemen maalaiskunnan alueelle mm.
Vikajärvellä olevalle saksalaisten kuorma-autovarikolle. Työntekijöiden tarpeen kasvaessa
sotavuosien aikana, vankien ja leirien määrä
kasvoi samassa suhteessa. Rovaniemellä oli
vuonna 1944 kaikkiaan arviolta 16 vankileiriä, joissa kussakin oli yleensä vain pienehkö
määrä (10–50) vankeja kerrallaan.
Kaikki leirit olivat lähes poikkeuksetta
ympäröity 2,5 metrin korkuisella kaksinkertaisella paaluista tehdyllä piikkilanka-aidalla. Niin Wehrmachtin kuin Organisaatio
Todtin vangit asuivat yleensä 10 x 50 metrin
suuruisissa lautaparakeissa tai pienemmissä
helposti siirrettävissä suomalaisvalmisteisissa
pahvi- tai vaneriteltoissa sekä metsätöissä
metsätyökämpissä. Isoimmissa parakeissa
oli kaksi- tai kolmikerroksiset laverit usein
ilman patjoja tai vuodevaatteita. Pahvi- ja
vaneriteltat eivät olleet erityisen lämpimiä
tai laadukkaita ja niiden varustus oli minimaalinen. Vaneritelttaan saatiin mahdutettua 25 vankia, lautaparakkeihin koosta
riippuen jopa satoja. Varsinkin venäläisvankeja saksalaiset kohtelivat varsin huonosti
ja heitä menehtyi liian vähäisen ruokahuollon, tautien ja kehnon majoituksen uuvuttamana runsain määrin. Myös kuri vankeja
kohtaan oli ankaraa ja heitä saatettiin teloittaa pienemmistäkin syistä. Marraskuussa
1942 Rovaniemen ”venäläisellä leirillä”
kerrotaan teloitetun 10 miestä suklaalevyn
varastamisesta.500
Saksalainen AOK 20 vangitsi 1941–1944
Pohjois-Suomen rintamilla noin 9 000
neuvostosotilasta. Lisäksi saksalaiset toi-
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vat keväästä 1942 alkaen Suomeen 20 000
neuvostoliittolaista sotavankia rakennus- ja
metsätöihin. Kaikkiaan AOK perusti noin
sata leiriä näitä vankeja varten.501 Näiltä
leireiltä saattoivat myös suomalaiset puutavarayhtiöt, teollisuusyritykset ja jopa yksityiset henkilöt tilata työvoimaa käyttöönsä.
Kesällä 1943 työvoiman hinta oli 50 markkaa/päivä. Mikäli työvoiman tilaaja järjesti
majoituksen ja muonituksen, maksu oli
pienempi.502
Kantaleirit hoitivat sotavankiasioiden
hallinnon ja leirit olivat vastuussa paitsi
vankien rekisteröinnistä ja jakelusta, myös
heidän työpanoksestaan. Kantaleirit alistettiin syyskuussa 1942 sotavankipiirikomendantille, joka yhdessä muun sotilasjohdon
kanssa hyödynsi neuvostosotavankien työpanosta tehokkaalla tavalla. Siitä huolimatta
koko ajan vallitsi ankara puute työvoimasta, mikä pakotti saksalaiset toimimaan
varovaisesti käyttäessään sotavankiresurssejaan. Maailmankatsomukselliset näkemykset saivat silloin useimmiten työntyä
syrjään pragmaattisen hyödyn tieltä. Ilman
neuvostosotilaiden työtä, varsinkin tie- ja
rautatierakennushankkeissa, talvisessa kunnossapidossa sekä poltto- ja rakennuspuiden
hakkuussa ja jalostuksessa, Saksan armeija
ei olisi kestänyt Lapin olosuhteissa neljää
vuotta.503
Siksi saksalaisten hallussa olevien neuvostosotavankien kohtelu oli Lapissa parempaa
kuin missään muussa Saksan itärintaman
osassa. Tämä näkyi viimeistään sotavankien
suhteellisen alhaisessa 10 % kuolleisuusluvussa. Muualla itärintamalla luku oli noin
50 % ja Suomen sotavankien keskuudessa
noin 30 %. Menehtyneet neuvostosotavangit olivat tyypillisesti Saksan valtakunnan
alueelta tai miehitetyiltä alueilta tuotuja

henkilöitä, jotka olivat jo saapuessaan huomattavasti huonommassa kunnossa kuin
omalta rintamalta saadut vangit.504
Saksan sota Neuvostoliittoa vastaan oli
selkeästi luonteeltaan tuhoamissotaa puolin
ja toisin. Saksan sodanjohdon mukaan sota
oli kahden maailmankatsomuksen välistä
kamppailua, jossa ei tarvinnut noudattaa
kansainvälisiä lakeja. Sodan luonne näkyi
myös Pohjois-Suomen alueen taisteluissa ja
vankien kohtelussa. OKW:n505 19.5.1941
antaman Richtlinier für das Verhalten der
Truppen in Russland -ohjeen mukaan Saksan armeijan oli noudatettava sotavankien
suhteen erityistä varovaisuutta. Vangitsemisen jälkeen upseerit ja erityisesti komissaarit
oli heti erotettava miehistöstä, jotta komissaarit eivät pääsisi tekemään työtään heidän
joukossaan. Poliittiset komissaarit pyrittiin
teloittamaan mahdollisimman pian. Myös
kaikki ”poliittisesti epäluotettavat” vangit,
kuten kommunistit, juutalaiset ja puna-armeijan upseerit oli mahdollisimman pian
otettava erilleen ja kuulusteltava. Näiden
seulominen oli SS:n turvallisuusorganisaation tehtävä. Rintamien takaista toimintaa
varten muodostettu pahamaineinen Einsatzkommando Finnland toimi yhteistyössä
Saksan armeijan tiedustelu-upseerien viraston (Abwehr) ja Suomen valtiollisen poliisin
kanssa. Kumpikin saksalainen yksikkö toimi
myös Pohjois-Suomessa.506
OKW:n erityismääräyksessä 16.6.1941
todettiin, että sotavankeihin tuli suhtautua pidättyvästi ja heidän vähäiseenkin
vastarintaan piti puuttua kovin ottein. Vangeille määrätyt ruoka-annokset määriteltiin
6.8.1941, ja koska Neuvostoliitto ei ollut allekirjoittanut Geneven sopimusta vuodelta
1929, Saksan käsityksen mukaan venäläisille
vangeille ei tarvinnut antaa ruoka-annoksia
Geneven sopimuksen mukaisesti. Sallan
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päävankileiri Stalag 309 hoiti yleensä punaarmeijan vankien kuulustelun, jaottelun ja
edelleen sijoittamisen. Abwehr ja SD kuulustelivat vankeja myös Rovaniemellä.507
Rovaniemen leireissä oli ainakin vuonna
1941 volgansaksalaisia, joista luotettavimmat siirrettiin Mukkalan hakkuuleirille.
Kommunisteiksi tai juutalaisiksi epäillyt
jätettiin Rovaniemelle jatkokuulusteluja
varten. Heidän kohtalostaan ei ole tietoa,
mutta tiettävästi ainakin joitakin poliittisia
komissaareja teloitettiin Rovaniemellä SD:n
vankilassa. Eversti Buschenhagenin käskyssä
2.10.1941 todettiin, että vankien kohtelussa
tuli noudattaa Saksan sotavoimien päämajan (OKW) 8.9.1941 antamaa ohjetta ja
siihen liittyvää ohjelehtistä. Ohjeiden mukaan vartijat eivät saaneet osoittaa vankeja
kohtaan lempeyttä tai tuttavallisuutta. Vangit eivät saaneet olla yhteydessä siviiliväes-

tön kanssa ja kaikkeen kurittomuuteen oli
puututtava ankarasti. Tottelemattomia vankeja oli lupa ampua, lyödä kiväärin perällä
tai iskeä pistimellä. Kepin tai ruoskan käyttö
oli kielletty. Pohjois-Suomen vankileirien
johtoa muistutettiin ainakin alkuvaiheissa
sotavankien tarpeettomien teloituksien välttämisestä, koska he olivat Saksan armeijan
huollon ja toiminnan kannalta ensiarvoisen
tärkeää työvoimaa.508
Työhaluisia ja kuuliaisia vankeja tuli
kohdella moitteettomasti. OKW:n ohjeiden mukaan vangit oli eroteltu kansallisuuksien perusteella siten, että venäläiset
vangit olivat yleensä aina eristettynä muista
vangeista niin leireillä kuin työkomennuskunnissa. Erityisesti ukrainalaiset ja volgansaksalaiset eroteltiin muista vangeista.
Ukrainalaisia luottovankeja ja volgansaksalaisia kohdeltiin olosuhteisiin nähden jopa
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hyvin, sillä he saivat saksalaista sotilasmuonaa ja parempia vaatteita kuin tavalliset
vangit. Vangit luokiteltiin myös heidän asemansa mukaan: Itätyöläiset (Ostarbeiter),
yhteistyöhaluiset (Hilfswillige) ja vierastyöläiset (Fremdarbeiter).509
Vuonna 1943 Sallan ja Rovaniemen
kautta suomalaiset, lähinnä Valtiollinen
poliisi, luovuttivat yli 500 poliittisia komissaaria ja muita poliittisia sotavankeja
Gestapon/SD:n kuittauksella saksalaisille.
Osa näistä luovutetuista vangeista oli merkitty kuolleiksi samana päivänä kuin heidät
oli Gestapolle luovutettu. Myös Rovaniemen yksikön vankilassa on kommunistikomissaareja mitä ilmeisimmin surmattu,
koska arkistojen mukaan heitä on sielläkin
merkitty kuolleiksi samana päivänä kuin he
saapuivat Rovaniemelle muualta Suomesta.510 Suomessa vallitsi tiukka sotasensuuri,
joten näistä luovutuksista tiesi vain kourallinen henkilöitä ja luovutukset tehtiin mahdollisimman salassa eikä näistä laajemmin
keskusteltu sisäpiirin ulkopuolella.
Rovaniemen alueelta on tietoja yhteensä
288 haudatusta sotavangista. Haudat sijaitsivat Ounasvaaralla, Korkalovaarassa,
Saarijärvessä, Leinolassa, Nivavaarassa, Juukuanjärvellä, Muurolassa, Jaatilassa, Niesissä
ja Perungassa sekä lentokentän vankileirin
lähellä Salmenojantien varrella sekä Viassa
ja Misissä.511 Pohjolan suojeluskuntapiirin
kenttäoikeus teloitutti vangittuja neuvostoliittolaisia desantteja ampumalla Ounasvaaran ampumaradalla ja Viirinkankaalla
sijaitsevan neljännen hautausmaan länsipään kiviaidan takana. Hautausmaan kulmalle on pystytetty muistomerkki, ja sinne
on haudattu yhteensä 277 eri puolilta Rovaniemen alueilta tuotuja vainajia. Saksalaiset
teloittivat poliittisia komissaareja nykyisen

Lähteentiellä olevan Geologisen tutkimuslaitoksen kohdalla olleessa Sicherheitsdienstin ylläpitämässä vankilassa.512
Pentti Mikkonen muisteli Rovaniemen
tapahtumista seuraavaa: ”Nykyisten Konkelontien ja Kiertotien risteyksessä oli venäläisten
sotavankien hauta, johon oli haudattu ilmeisesti seitsemän sotavankia. Siihen aikaan se oli
asumatonta aluetta. Sodan jälkeen hauta oli
merkitty hauta-alueeksi ja siellä oli myös jokin
muistokivi ja kirjoitus. Vielä 1950-luvulla
se oli olemassa, kunnes vainajat siirrettiin 4.
hautausmaalle venäläisten sotavankien hautaan. Hauta-alue oli suurin piirtein Konkelontie 12:n vieressä Kiertotien puolella 25–30
metriä tiestä olevalla tasanteella.
Mäntyvaaran länsipuolella oli ennen sotia ja sen aikana Rovaniemen seurakunnan
kämppä seurakunnan metsureille. Taisi olla
kesällä 1944, kun saksalaisilta karanneet venäläiset vankikarkurit, joita oli ehkä kolme,
ja heitä avustanut suomalaisnainen jäljitettiin
kämpälle, ja saksalaiset ainakin silloin kerrotun tarinan mukaan polttivat koko kämpän
karkulaisineen.
Paikalla oli mökin palaneita jäännöksiä
vielä 1970-luvulla jotenkuten näkyvissä ja
paikalle oli tehty pienien kivien ympäröimä
hautapaikka. Joskus 1970-luvun puolivälissä
kommunistit pystyttivät paikalle pienen muistokiven. Nykyisin se ei ilmeisesti enää ole paikallaan, koska alueella on tehty metsäteitä ja
muitakin töitä.” 513
Yleisenä toteamuksena voi kuitenkin sanoa, että Saksan Suomessa olevat vankileirit
eivät olleet tietenkään mitään lomakoteja,
eivätkä myöskään venäläisten vankien tuhoamisleirejä. Vankien avulla toivottiin helpotusta työvoimapulan vaivaamille alueille.
Poliittisten vankien surmaaminen oli sekä
Saksan että Neuvostoliiton sodanaikaista
raakaa toimintaa. Nämä maat tiesivät toistensa käytännöt, eivätkä hyväksyneet kan-

509

Korpi 2010. Westerlund 2008.
Sana 2004.
511
Lapin lääninhallituksen luettelo haudatuista saksalaisista sotilaista ja neuvostosotilaista. OMA. Luettelo Lapin läänissä sijaitsevista venäläisten sotilaiden
hautapaikoista 14.12.2006. Lapin lääninhallitus.
510

512

Petteri Holma, Kolkkoja paikkoja. Lapin Kansa
17.2.2007. Haastattelutietoja. KM.
513
Pentti Mikkosen haastattelu 10.7.2013.

124

sainvälisiä sopimuksia näiden sotavankien
kohtalosta.
Suurin osa Suomessa teloitetuista venäläisistä sotavangeista oli nimenomaan
pahamaineisen Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun poliittisia komissaareja, joita oli jokaisessa joukko-osastossa. Näillä henkilöillä
ei ollut itselläänkään kovin puhtaita jauhoja
pussissa, sillä useimmat heistä olivat syyllistyneet omien kansalaistensa ja sotilaidensa
sekä myös saksalaisten sotilaiden teloittamisiin. Neuvostoarmeijan sotilaat pelkäsivät
omien kertomustensa perusteella yhtä paljon näitä omia komissaareja kuin saksalaisten vastaavia.

palalta 25.2.1942, ja se ulottui nykyisen
Ounasvaaran koulun ympäristöstä aina
Lukkarinkadulle saakka. Alueella oli ainakin
18 rakennusta, joista ehkä kaksi oli leipomorakennuksia. Muita alueen rakennuksia
olivat asuin- ja varastoparakit, hevostallit,
höyrysulatusuunit (6 kpl), autotallit ja kaivo.515 Näistä rakennuksista jäi saksalaisilta
tuhoamatta yksi ruokalaparakki, yksi asuinparakki (4 x 12,80 metriä) ja yksi käymälärakennus.516 (kartta s. 126).

Bäckerei-Kompanie
602 Kühlanlage
Ns. Soramonttua vastapäätä Ranuantien
varressa tien länsipuolella Ranuantien ja nykyisen Ilvespolun välisellä alueella oli Heerin
leipomokomppanian Bäckerei-Kompanie
602:n Kühlanlage (varasto- ja kylmiöalue),
jossa oli ainakin 19 rakennusta. Alueella
oli perunakellareita (4 kpl), ruokavarastomakasiineja (6 kpl), kylmiöitä (2 kpl),
majoitusparakkeja (2 kpl), ukrainalaisten
luottovankien majoitusparakki, toimistoparakki, sauna, keittiö ja puuvarasto. Alueen
eteläreunalla kulki kenttätie (huoltotie).
Aluetta rakennettiin ainakin vuonna 1943.
Saksalaiset vuokrasivat heinäkuussa 1943
yhteensä 35 149 neliömetrin suuruisen alueen, joista veljekset Sukulan mailta 2 761
neliömetriä, Erkki Kiviniemen mailta ensin 25 775 neliömetriä ja vielä myöhemmin
301 neliömetriä ja Mikko Myllärin mailta 6
312 neliömetriä.517
Kylmiöistä vedettiin vesijohtoputki Kemijoen rantatörmälle, jossa saksalaisilla oli

IV KAUPPALANOSA
Armee-Veterinär-Park 462
Ranuantien varressa nykyisen Ounasvaaran
yläasteen kohdalla oli Armee Veterinär-Park
462 eli eläinlääkintäyksikön leirialue (14
250 neliömetriä), jota rakennettiin ainakin
vuosina 1942 ja 1943. Alueella oli asuin- ja
varastoparakkeja, sauna, käymälöitä, autotalli, telttapaikkoja ja hevosteltta-alue, yhteensä ainakin 13 rakennusta.514 Joitakin
kaivantoja ja rakennuksen jäänteitä, mm.
betonilattia, oli vielä 1990-luvulla koulun
takana näkyvissä, mutta ne hävisivät Ounasvaaran koulun lisärakennuksen rakentamisen yhteydessä.

Lager Bäckerei-Kompanie 602
Eläinlääkintäyksikön eteläpuolella ja Ranuantien länsipuolella oli iso Heerin leipomokomppania Bäckerei-Kompanie 602:n
(kenttäpostinumero 18941) vuosina 1942
ja 1943 rakennettu leirialue. Alue (19 350
neliömetriä) vuokrattiin Rovaniemen kaup-
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Ranuantie

Bäckerei-Kompanie 602.
Leipomokomppanian alue Ranuantien
varrella lähellä nykyistä Ounasvaaran
koulualuetta.
Kartta: Rovaniemen kaupunginarkisto.
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oma pumppuasema Lukkariniemen maaalueen rannalla 20 metriä silloiselta rantatöyräältä. Pumppuasemalla oli työssä
sodan aikana ukrainalaisia luottovankeja.
Pumppuasema pumppasi vettä ylempänä
olevalle Kühlanlagen alueelle. Betonista
tehty pumppuasema oli maan alla olevassa
bunkkerissa, ja sinne mentiin katon kautta
portaita pitkin alas. Maanalaisen aseman
korkeus oli 2,5 metriä. Sodan jälkeen Rovaniemen kauppala osti Lapin Jäte Oy:ltä tämän saksalaisten rakentaman läpimitaltaan
kolmetuumaisen vesijohtoputkiston, jonka
pituus oli yhteensä 450 metriä. Pumppuhuoneen putket ja liete- ja imukaivot olivat
käyttökuntoisia. Huoneeseen asennettiin
vesipumppu, sähkömoottori ja muuntaja,
sillä saksalaisten käyttämä järjestelmä oli
toisenlainen kuin suomalaisten käyttämä.
Tämä pumppuasema oli käytössä aina
1950-luvun alkupuolelle saakka, jolloin vesilaitoksen työntekijä Pentti Mikkonen kävi
sulkemassa sen aseman, kun uudet pumppuasemat ja putkistot otettiin alueella käyttöön.518 Myöhemmin pumppuasema on
ilmeisesti peitetty maalla ja se lienee siellä
edelleen. Kiviniementien maantien putkiston vaihtamisen aikana kesällä 2013 vanha
saksalaisten ohut vesijohtoputki kaivettiin
näkyville.
Metsäherra Jarl ”Sunkku” Sundquist kirjoitti muistiinpanoihinsa, että hänen johtamansa saksalaisia piileskellyt porukka löysi
Salmijärven sillasta noin 400 metriä Ounasvaaralle päin ehjänä säilyneen saksalaisten
ison lihasäilykevaraston, jossa oli puolisen
miljoonaa tölkkiä ja rasiaa. Tästä varastosta
suomalaiset sotilaat saivat kipeästi kaipaamaansa muonaa täydennykseksi.519 Tämä

mainittu varasto on nimenomaan leipomokomppanian kylmävarasto, koska muuta
samanlaista ei tällä alueella ollut. Toisten
kertomusten mukaan sieltä löydettiin myös
iso leipävarasto.

Lukkarinkadun Soldatenheim
Ounasvaarantien ja Lukkarinkadun kulmauksessa oli vuonna 1943 rakennettu sotilaskoti
ja ruotsalaisten autonkuljettajien majoitusparakki, sekä perunakellari ja käymälä.520
Joulukuun lopulta 1941 alkaen Organisaatio Todtin tarkoituksena oli rakentaa Sallaan
iso parakkikylä. Sitä varten Ruotsista ostettiin parakkeja. Ruotsista vuokrattiin myös
kuorma-autoja, joita ajoivat palkatut ruotsalaiset autonkuljettajat. Kuorma-autojen
parkkipaikat olivat myös lähistöllä.521

Altes Schwedenlager
Kiirunan kaupunginosa sijaitsee Porokadun
Ounasvaaran puoleisella alueella. Pientaloalue on saanut nimensä Rovaniemen ruotsalaisen ystäväkaupungin mukaan. Kiirunan
alueen nimi tulee välirauhan ajalta (1940–
1941), jolloin ruotsalaiset toivat Suomeen
kansalaiskeräyksen tuloksena puutaloja,
joista 30 sijoitettiin Rovaniemelle. Ne oli
tarkoitettu ensisijaisesti siirtoväelle ja sodan takia asunnottomiksi joutuneille. Talot
myytiin asukkaille vuonna 1941. Alkuperäisistä ruotsalaistaloista vain yhdeksän säilyi
sodan tuhoilta.
Kiirunan vieressä nykyisen Porokadun
ja Sorkuntien välisellä alueella oli vuosina
1941 ja 1942 rakennettu iso Luftwaffen
parakkileiri nimeltään Altes Schwedenlager. Luftwaffe vuokrasi Porokadun etelä-
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puolelta Siiri Hervan (21 807 neliömetriä),
Siina Lukkariniemen (14 400 neliömetriä)
ja Matti, Erkki ja Eevert Sukulan (60 900
neliömetriä) maa-alueita käyttöönsä.522 Alueelle rakennettiin ainakin 46 rakennusta.
Siellä oli Stab schwere Flak-Abteilung 425:n
rakennuksia, kaksi työpalvelujärjestön
Reicharbeitsdienstin (RAD) rakennusta,
majoitus- ja varastoparakkeja, moottoriajoneuvohalleja, kuorma-autokorjaamo, muita
korjaamoita, osastoparakki, sauna, keittiö
522

ja käymälöitä. Ranuantien varressa itäpuolella ja Altes Schwedenlagerin länsireunassa
oli Luftwaffen ilmatorjuntakorjausyksikön
Kommandeur (Kdr.) Flak Instandsetzungs
103/III:n vuonna 1943 rakentama kuormaautohalli, työpajaparakki, jokin muu parakki
ja muuntaja. Luftwaffen alueen eteläpuolella
oli Heerin 2. Kompanie Gebirgs-TrägerBataillon 57:n (kenttäpostinumero 47233)
vuonna 1943 rakennettu leirialue, jossa oli
kuusi rakennusta. Alueella oli ainakin keittiö, kellari, varastoparakki, oleskeluparakki
ja upseerien asuinparakki sekä leirin reunalla

Saksalaisten rakennuslupahakemuksia. KA.

Ranuantie

Porokatu

Moottoriajoneuvokorjaamo

Reicharbeitsdienst (R. A. D.)

Altes Schwedenlagerin alue Kiirunan alueella. Kartta: Rovaniemen kaupunginarkisto.
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vielä yksi Luftwaffen majoitusparakki.523 Altes Schwedenlagerin rakennuksista säilyi
ehjänä vain yksi pieni asuinparakki, yksi pesutupa ja yksi käymälä.524 Nykyisin alueelta
on vielä löydettävissä joitakin rakennusten
jäänteitä, kaksi asemakaivantoa, poteroita,
tiiliä ja metalliromua.525

taloustoimisto, upseerikerho eli kasino,
toimistoparakki, kenttärakennustoimiston
parakki, sauna, asevarasto, keittiö- ja kanttiiniparakki sekä useita käymälärakennuksia.528 Schwedenlagerin rakennuksista säilyi
ehjänä kaksi asuinparakkia (6,80 x 11,50
metriä ja 6,70 x 12,70 metriä) ja kaksi käymälärakennusta, jotka olivat sodan jälkeen
rakennusliike Pohjolan käytössä.529
Schwedenlagerin alueen rakennuksista ei
ole enää paljoakaan jäljellä, koska alue on
rakennettu miltei täyteen omakotitaloja.
Aivan alueen reunalla on säilynyt maareunuksin (kolmella sivulla) reunustettuja kaivantoja neljä vierekkäin. Kaivannot ovat
todennäköisesti lautavarastojen pohjia. Paikalla on myös metalliromua (mm. kamiina)
ja rautalankaa. Joidenkin omakotitalojen
pihamailla on vielä saksalaisten rakennusten betonipohjia. Laitakadun ja Vasantien
välinen puistoalue on vahvistettu puistoalueeksi. Tällä alueella on yksi saksalaisten
Schwedenlagerin rakennuksen raunio ja
poluiksi muotoutuneita huoltoteiden jälkiä
sekä nykyisin jo tasaantuneita ehkä taistelupesäkkeiden tai vajojen kuoppia.530
Korück 525 pyysi Regimentsstab ArmeeNachrichten-Regiment 550 -yksikön nimissä
(kenttäpostinumero 41750) lupaa vuokrata
vielä 17.7.1944 Schwedenlagerin eteläpuolella sijaitsevan 800 neliömetrin metsäalueen
Rovaniemen kauppalan mailta bunkkerien
rakentamista varten. Saksalaisilla oli tällöin
käynnistymässä Ringwall-asemien rakentamissuunnitelma, johon nämä puolustusasemat varmaankin liittyivät. Asialle pyydettiin
pikaista käsittelyä.531 Ei ole varmaa, rakennettiinko tuolle suunnitellulle alueelle lopulta mitään, koska alue on nykyisin jo niin
täyteen rakennettu, ettei sieltä ole löydettävissä enää mitään jäänteitä.

Schwedenlager
Altes Schwedenlagerin pohjoispuolella oli
uusi Luftwaffen Schwedenlager, joka oli
vuosina 1943 ja 1944 rakennettu iso leirialue. Luftwaffe vuokrasi alueelta kaksi Rovaniemen kauppalan omistamaa maa-aluetta,
joiden yhteispinta-ala oli 33 232 neliömetriä.526 Uuden Schwedenlagerin alueella
on sijainnut Das Flughafen-Bereichskommando 27/III:n (kenttäpostinumero 00854)
leirialue. Yksikkö sijoitettiin Rovaniemelle
lokakuussa 1941. Schwedenlagerin alueelle
oli majoitettu myös Unterkunftsbereich der
Flak-Brigade 13 (Ilmatorjuntaprikaati 13:n
majoitusyksikkö). Luftlotte 5:een kuulunut
Flak-Brigade 13 sijoitettiin Rovaniemelle
1.6.1942 alkaen. Lisäksi Schwedenlagerissa
oli Barackenlager des Flakführer Mittelfinnlandin ja Kdr. (Kommandeur) der Lw.Bautruppe Finnlandin majoitustilat.527
Nämä yksiköt eivät välttämättä olleet
samaan aikaan leirialueella, vaan ne ovat
mahdollisesti olleet alueella eri aikoina ja
rakennukset eri käytössä. Schwedenlagerissa
on ollut autotalli, miehistön majoitusparakkeja (ainakin seitsemän), upseerien majoitusparakkeja (2 kpl), komendantin parakki,
523
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Sportsbahn
Feldmarschall Rommel

muistuttava paikannimi Rovaniemellä. Rommelin kentän nimi eli vuosikymmeniä vain
paikallisten asukkaiden suullisena perinteenä,
koska kaupunki saksalaisajan menneisyyttä
häveten ei hyväksynyt nimeä asemakaavakarttaan ennen kuin 2000-luvun alussa.
Rommelin kentän yläpuolella Ounasvaaran kupeessa oli tuholta säästynyt lautaseinäinen kahden huoneen saksalainen
parakki, joka oli jonkin aikaa sodan jälkeen
Rovalan käytössä, jonka jälkeen se purettiin.535 Kentän yläpuolella Ounasvaaran
alarinteessä on yksi pienen rakennuksen
jäänne, jossa on vielä hieman romuakin jäljellä. Samoin sieltä löytyy muutamia poteroja asemakaivantoja. Näitä oli alueen lähellä
enemmänkin, mutta teiden rakentamisen
vuoksi ne ovat hävinneet.536

Ranuantien itäpuolella on Rommelin kentäksi kutsuttu urheilukenttä. Kentän rakensivat saksalaisen Heerin leipomokomppanian
Bäckerei-Kompanie 602:n ja viereisen Heerin kuljetuskomppanian miehet vuonna
1943 virkistysalueekseen antaen kentälle
mahtipontisen nimen Sportsbahn Feldmarschall Rommel (Marsalkka Rommelin urheilukenttä), joka oli kirjoitettu kentän portin
ylälaudoitukseen. Kentällä järjestettiin
muutamia jääpallo- ja jalkapallo-otteluja
saksalaisten ja suomalaisten välillä. Kenttää ympäröi silloin koivuaita ja myös kenraalieversti Dietl istui joskus seuraamassa
pelejä koivuista tehdyssä juhlakatsomossa.
Parhaimmillaan otteluita saattoi katsoa jopa
yli tuhat katsojaa.532 Kunnalliskertomuksen
mukaan kenttä oli varsin huonosti tehty,
vino ja pehmeä hiekkakenttä ja sen takia
pölyinen.533
Saksalainen maajoukkojen kuorma-autokomppanian sotilas Gerhard Pommerening,
jonka yksikkö oli sijoitettu lähelle Rommelin kenttää Ranuantien toiselle puolelle,
muisteli seuraavaa: ”Tien toisella puolella
siinä vieressämme oli vapaata tilaa. Raivasimme alueen tyhjäksi, poistimme kivet ja
pystytimme kaksi maalia. Siinä pelattiin jalkapalloa. Se alue on nyt nimeltään Rommelin
kenttä.
Kun aloitimme pelaamisen vuoden alussa
1943, pystytimme vain maalit, myöhemmin
siihen tehtiin oikein portti, jossa oli kyltti
Rommels Platz. Nykyisin kenttä on vain suurempi.” 534
Kunnostettu kenttä on edelleen paikallaan
Kiirunan alueella, Ounasvaaran rinteessä.
Rommelin kenttä on ainoa saksalaisajasta

Kraftwagenkompanie,
Sicherheitsdienst,
Frontsammelsstelle 42
Rautatien, nykyisen Kajaanintien ja Ounasvaarantien välisellä alueella oli useita saksalaisten parakkialueita, joita rakennettiin
vuosien 1941–1943 aikana. Alueet olivat
Rovaniemen kauppalan ja Valtion Rautateiden omistuksessa. Tällä alueella on ollut
runsaasti saksalaisten rakennuksia, varastoja, autovarikkoja, autokorjaamoja ja vankila. Kaiken kaikkiaan alueella oli ainakin
viitisenkymmentä rakennusta.537 Aluetta
on sodan jälkeen ja aivan viime vuosinakin
rakennettu uudelleen ja tehty infrastruktuuria. Silti siellä on jäljellä vielä runsaasti
jäänteitä sodanaikaisista rakennuksista ja
kaivannoista.
Silloisen lastenkodin lähellä ja nykyisen kauppa-alueen tontilla on ollut ainakin
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Heerin kuorma-autokomppanian isokokoisia (noin 15 x 32/36 metriä) autovarikkoja,
autokorjaamoja ja asuinrakennuksia, sauna
sekä iso polttoainevarasto ja jakeluasema.
Nykyisen kauppa-alueen kohdalla oli autonkorjausmonttuja, jotka sodan jälkeen
käsiteltiin ja täytettiin maalla. Kauppahallin
ja kerrostalojen rakentamisen jälkeen kaikki
jäänteet tämän alueen rakennuksista ovat
hävinneet.538
Entinen lastenkoti oli saksalaisten käytössä jatkosodan aikana Heerin sairaalana.
Rakennus on edelleen olemassa. Lapin sodan aikana sairaala ja sen alue oli miinoitettu, mutta miinoja ei räjäytetty. Kauppalan
tuhon jälkeen sinne sijoitettiin kauppalan
virastot. Kauppalanjohtaja ja virkamiehet
myös asuivat rakennuksessa.539
Geologisen tutkimuslaitoksen kohdalla
(Lähteentie 2) oli portaita ja kaivantoja
ennen GTL:n taloa. Alue oli lasten suosittu leikkipaikka, josta löytyi runsaasti
sodanaikaista tavaraa. GTL:n talon kohdalla
oli saksalaisilla heidän omille vangeilleen
tarkoitettu muuratuilla selleillä varustettu
Sicherheitsdienstin (SD:n) vankila. Alue oli

piikkilanka-aidalla ympäröity. Tämän vieressä on säilynyt isohko pengeralue, jossa
ilmeisesti oli rakennuksia, joissa oli luonnonkivireunuksia. Vieressä on Lapin sodan
aikainen taisteluhauta, joka on noin 50 metriä pitkä, syvyydeltään noin 1–1,5 metriä, ja
leveydeltään noin 1–1,5 metriä. Keskellä
ja pohjoispäässä on ilmeisesti ollut korsun
paikka.540
Rautatien ja Väylätien välisellä alueella
oli Frontsammelstelle 42:n lukuisia majoitus- ja varastoparakkeja, ilmeisesti iso toimistorakennus, autotalli, perunakellari,
sauna- ja pukeutumistila ja useita käymälärakennuksia, kaikkiaan noin kolmisenkymmentä rakennusta. Alueella oli keskusaukio
(noin 10 x 60 metriä), jonka ympärillä oli
neljä isohkoa rakennusta, joista kolme oli
11 x 30 metriä ja yksi 6,5 x 41,40 metriä
ja sen kyljessä oleva lisäosa 6,5 x 12,5 metriä.541 Alueen rakennuksista säilyi vain yksi
asuinparakki (6,80 x 12,80 metriä) ja yksi
540
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Junaradan itäpuolen
taisteluasemia ja parakkeja

käymälärakennus.542 Joitakin rakennusten
jäänteitä, kaivantoja ja varasto- sekä asemakuoppia on vielä alueella näkyvissä.543

Ounasvaaran junaradan viereisellä sivustalla
on myös lukuisia kaivantoja, joista voi päätellä siellä olleen paitsi taisteluhautoja ja -pesäkkeitä, myös vartiointitoimintaan liittyviä
kaivantoja. Ainakin osa näistä lienee Lapin
sodan aikaisia kaivantoja. Vaaran laidassa radan vieressä on pitkä taisteluhautakaivanto,
rakennusten jäänteitä, taistelupesäkkeitä ja
ampumapoteroita. Itse Ounasvaaran alueella on myös pohjoislaidalla taistelupesäkkeitä ja siellä täällä vaaran korkeammillakin
osilla. Vaaran laidoilla on ollut ilmeisesti
pitkähkö taistelukaivantojen linja, joka on
ulottunut aina nykyisen golf-radan tienoille
ja sieltä vaaraa ylöspäin Tottorakan ympäristöön ja sieltä edelleen Välirakan alueelle ja
sieltä kohti nykyistä Urheiluopiston aluetta.
Ehkä osittain Lapin sodan aikaisia ampumapoteroiden ja taistelupesäkkeiden jälkiä on
maastossa vielä näkyvissä, mutta osa lienee
jo kasvanut umpeen. Saksalaiset hyödynsivät myös vaaran luontaisia onkaloita ja kivimuodostelmia pesäkkeiksi.546

Luftwaffen parakkileiri
Lastenkodin ja Ranuantien yläpuolen maastossa Ounasvaaran länsirinteellä oli Luftwaffella isohko vuosina 1942 ja 1943 rakennettu
parakkileirialue. Ounasvaaran länsirinteen
ylä- ja myös alaosassa oli joulukuussa 1941
Rovaniemelle siirtyneen LuftnachrichtenRegiment 56:n (Ln.Regt.56) (kenttäpostinumero Stab Ln.Regt 56 L53581) 1.4.1943
muodostetun uuden yksikön II./FlugmeldeMeß-Abteilung -yksikön (kenttäpostinumero L46283) majoitusparakkeja ja alaosassa
myös joulukuussa 1941 Rovaniemelle tulleen Gefechtsstand des Fliegerführers Nordin
(alueellisen päämajan) rakennuksia. Lisäksi
alueella oli ainakin yksi suomalaisen aputyövoiman (Finnische Hilfskraft) parakki.544
Länsirinteellä on ollut ainakin 22 rakennusta, korsuja ja kaivantoja, kaivo sekä
upseerikerho, autojen kuplahalleja, autotalli, toimistoparakki ja majoitusparakkeja. Lisäksi alueella on runsaasti erilaisia
kaivantoja, kuten pitkähkö Lapin sodan
aikainen kahteen suuntaan haarautuva taisteluhauta, jonka päälinja on noin 0,5–1,5
x 180 metriä ja sivulinja 1–1,5 x 26 metriä.
Sivulinjan päässä on ollut korsun paikka.
Alueella on sirpalesuojia, taistelupesäkkeitä,
ampumapoteroita ja huoltoteiden poluiksi
muuttuneita väyliä.545 (kartta s. 133).
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Saksalaisen rakennuksen
betoninen jäänne Ounasvaaralla (kartassa nro 42).
Kuva: Kalevi Mikkonen.

Jäämerentieltä junaradan sillan alikulkukäytävän kautta kulkeneen vanhan Ranuantien
kohdalla heti alikulkukäytävän viereisellä
alueella oli saksalaisilla viisi asuntoparakkia, jotka säilyivät tuhoamiselta. Lähistöllä
oli myös suomalainen betonivalimo ennen
sotaa ja sodan aikana. Lähellä tätä aluetta
idässä Ounasvaaran alarinteen puolella oli
myös kauppalan sähkölaitoksen puuvarastolla työskentelevien venäläisten sotavankien vankiparakki. Alueella on lisäksi ollut
kauppalan Kemi-yhtiöltä ostettu parakki
radan itäpuolella ilmeisesti nykyisen Kajaanintien ja Lähteentien välisellä alueella
radan vieressä. Parakki oli kauppalan omai-

suutta ja se oli varsin isokokoinen laudoista
tehty parakki. Siellä oli kaksi kauppalan
työntekijää töissä ainakin jatkosodan alkuun
asti. Jatkosodan aikana se oli mahdollisesti
saksalaisten käytössä, koska sen vieressä oli
viisi muuta saksalaisten parakkia.547
Kaikki parakit näkyvät vuonna 1946
otetussa ilmakuvassa ja pari parakkia näkyy
vielä vuonna 1958 otetussa valokuvassa ja
useissa muissa ilmakuvissa, jotka löytyvät
Lapin maakuntamuseosta. Parakit säilyivät
sodassa, ja niitä remontoitiin sodan jälkeen
evakosta palaavien asunnoiksi. Viimeiset
547

Pentti Mikkosen haastattelu 5.11.2013.

Ounasvaaran parakkirakennuksen jäänne rinteen yläosassa (kartassa nro 24). Kuva: Jukka Suvilehto, LMM
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näistä parakeista purettiin ilmeisesti joskus
1950-luvun lopulla tai 1960-luvun alussa.548

24.–26.3.1944 talvikisat, joihin osallistui
suomalaisia, saksalaisia ja ruotsalaisia urheilijoita. Saksalaiset olivat aktiivisesti mukana
niin palkintojen hankkimisessa, illanvietossa
kuin palkintojenjakotilaisuudessa. Saksalaiset halusivat kisoille näyttävät puitteet ja kisajärjestelyihin panostettiin paljon.552
Myös Kemiyhtiö osallistui kisojen järjestelyihin. Kemiyhtiön käytössä olleita
vankeja käytettiin hiihtostadionin rakentamisessa. Vangit tekivät lumesta istuimia katsomoon ja kuljettivat lunta hyppyrimäkeä
varten. Kemiyhtiö halusi vankien tekevän
työn hyvin, joten he myös ruokkivat vankeja hyvin liha- ja makkaravalmisteilla. Vangit saivat syödä kerrankin niin paljon kuin
jaksoivat ja kolmen viikon reissun jälkeen
vangit olivat jo saavuttaneet miltei entisenlaisen painonsa takaisin.553
Saksalaiset tehostivat myös ilmavalvontaa
ja ilmatorjuntaa kisojen ajaksi. Kisayleisöä
oli molempina vuosina tuhansittain paikalla
ja kisojen aikana kauppala oli juhlaliputettu
niin Suomen kuin Saksan lipuilla. Hiihdon
ohella kilpailtiin mäkihypyssä, pujottelussa
ja sotilaspartiohiihdossa. Hiihtokilpailut järjestettiin ns. vanhan hiihtostadionin
alueella, jossa sijaitsi vanha Suojeluskunnan talo ja ampumarata.554 Vuoden 1943
kisoissa erikoisuutena oli rintamalohkojen
välinen viestihiihto.555 Ounasvaaran kisojen
päättäjäiset järjestettiin Haus der Kameradschaftissa, joka oli myös juhlaliputettu.556
Dietlin innoittamana saksalaiset Jarl
Sundquistin ja Oiva Willamon avustuksella
tekivät syksyllä 1942 Rovaniemen ensimmäisen pujotteluradan Ounasvaaralle. Se

Suojeluskunnan
ampumapaviljonki ja
Ounasvaaran kisat
Viljami Kaltion suunnittelema Ounasvaaran vanhan hiihtostadionin ja ampumaradan ampumapaviljonki (aiemmalta
nimeltään Ampula) valmistui vuonna 1927.
Sota-aikana paviljongissa oli sekä suomalaisten että saksalaisten radioasemat ja henkilöstön majoitustilat. Paviljongin ympäristössä
oli saksalaisten joukkojen asemapaikka telttamajoituksineen.549 Myös Yhteysesikunta
Roi järjesti jatkosodan aikana suomalaisille
sotilaille koulutusta ja kurssitusta Ounasvaaran alueella.550
Sodan jälkeen rakennus oli Lapin Rajavartioston käytössä vuosina 1947–1958.
Alueen läheisyydessä on runsaasti erilaisia
kaivantoja, poteroita ja asemien jäänteitä,
joista ei voi sanoa, ovatko ne suomalaisten
vai saksalaisten rakentamia, todennäköisesti molempien. Edelleen käytössä oleva
Ounasvaaran Hiihtoseuran entisöimä paviljonkirakennus on vuosien varrella toiminut talvikisojen huoltorakennuksena ja
nuorisotilana.551
Saksalaiset esittivät vuoden 1943 alussa
Suomen Hiihtoliitolle toivomuksen, että
heidän sotilaansa saisivat osallistua liiton
alaisiin kisoihin Suomessa. Saksalaiset järjestivät omia karsintakilpailujaan, joiden
perusteella osallistujat kisoihin valittiin.
Ounasvaaran vanhan hiihtostadionin ympäristössä pidettiin 23.–25.3.1943 ja myös
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sijaitsi Saarenkylän puoleisella vaaran rinteellä. Ensimmäisen pujottelurinteen paikalla oli ennestään Ounasvaaralle nouseva
leveä polku, jota käytettiin talvella hiihtämiseen ja mäenlaskuun.557 Paikka sijaitsi
heti nykyisen hyppyrimäen itäpuolella, jossa
vieläkin on laskettelurinne. Pujottelurinne
raivattiin kaiketi ilman lupaa yksityisen
maalle.558 Rinteen rakentajana toimi Saksan
Lapissa oleva sodanjohto käyttäen alppijääkärien asiantuntemusta hyödyksi.559
Ounasvaaran ensimmäiset pujottelukilpailut pidettiin upouudella pujottelurinteellä 26.3.1943 Ounasvaaran 15.
Talvikisojen yhteydessä. Talvikisoja oli
seuraamassa 3 000 katsojaa ja innostus oli
suuri. Ensimmäisissä kilpailuissa pujottelukisan lähtöpaikka oli Juhannuskallion
lähellä ja maali vaaran juurella. Kilpailun
voitti ylikorpraali Seyerling. Toiseksi sijoittui suomalainen Erkki Penttilä ja kolmanneksi syöksylaskun maailmanmestari
korpraali Lantschner. Osallistujia oli peräti

kuutisenkymmentä. Saksalaiset myös opastivat suomalaisnuoria pujottelun alkeissa.560
Vuoden 1944 Talvikisojen pujottelukilpailut olivat erittäin kovatasoiset. Saksalaisten alppijääkärien joukossa oli silloinen
Euroopan kärki ja muutenkin saksalaisten
edustus oli suurempi. Kaikkien yllätykseksi
suomalainen Pentti Alonen kuitenkin voitti
suurslalom -kisan ja paras saksalainen DelleKarth oli toinen. Pujottelun paras oli jälleen
ylikorpraali Seyerling.561
Vuoden 1944 Talvikisoja varjosti helmikuun kova pommitusaalto. Sen takia kisojen
käsiohjelmassa oli ohjeet myös mahdollisesta ilmapommituksesta. OH:n kisojen
järjestelyissä oli Ounasvaaran Hiihtoseuran
lisäksi mukana myös paikallinen TUL:n
seura Rovaniemen Lappi sekä Rovaniemen
kauppala. Kisajärjestelyissä oli mukana tälläkin kertaa venäläistä työvoimaa paikalliselta
vankileiriltä tekemässä Ounasvaaran kisoille
tutut lumiset suojavallit, kutsuvieras- ja toimitsija-aitiot. Kisat olivat samalla myös

557

560

Ibid. Jaarli Pirkkiö, Saksalaiset alppijääkärit toivat
alppihiihdon Ounasvaaralle. Lapin Kansa 27.3.2013.
558
Oiva Konttijärven haastattelu 3.3.2015.
559
OH. Maailman paras 2007.

Pentti Mäensyrjä, Kertomus Ounasvaaran Hiihtoseuran 40-vuotisesta toiminnasta: 1927–1967. Rovaniemi 1967. Pirkkiö 2013. Lapin Kansa 27.3.1943.
561
Mäensyrjä 1967. OH. Maailman paras 2007.

136

Ylikorpraali Seyerling voitti kaksi kertaa Ounasvaaran kisojen pujottelukisan. Kuva: SA-kuva.

Pullinpuolen kauppalan
alueen saksalaisalueet
Nykyisen leirintäalueen eteläpäässä Jäämerentien varressa sijaitsi Ortskommandantur
557:n vuonna 1943 rakentama Heeresbetreuungsabteilung 10 (F) -yksikön Entlausungsanstalt eli syöpäläisten puhdistuslaitos.
Itse laitos oli kooltaan noin 15 x 21 metriä. Sen lisäksi samalla alueella oli henkilökunnan majoitusparakki ja mahdollisesti
kolme muuta parakkia sekä puuvarasto (20
x 25 metriä), jonne varastoitiin polttopuuta.
Vuokratut alueet olivat Rovaniemen kauppalan maita.565
Junaradan länsipuolella Jäämerentien alkupäässä ratapenkan vieressä on laajahkolla
alueella useita kaivantoja, joiden tarkoitusta
ei enää juurikaan pysty määrittelemään.
Mahdollisesti ne ovat olleet parakkirakennusten paikkoja. Yhden rakennuksen (noin
6,5 x 10 metriä) maavallit ovat vielä näkyvissä. Siellä on myös muutamia mahdollisten
ampumapoteroiden ja taistelupesäkkeiden
lähes umpeen kasvaneita jäänteitä. Lisäksi
alueella on vanhojen huoltoteiden jälkiä,
jotka ovat nyt lähinnä polkuja. Läheisten
talojen pihoilta on löydetty joitakin rakennusten jäänteitä, jotka voivat olla peräisin
alueella olleista suomalaisten taloista.566
Jäämerentien varrella nykyisten Jäämerentien ja Puistokujan kulmauksessa oli
vuonna 1943 rakennetut kulttuuri- ja urheilutapahtumia järjestävän Kraft durch Freude
(K.D.F.) -järjestön hallinnon (Verwaltung)
toimistoparakki (noin 8 x 8 metriä) ja
kuorma-autotalli (noin 14 x 22 metriä).567

Suomenmestaruuskilpailut ja armeijan talvimestaruuskilpailut. Kilpailuihin ottivat
osaa myös saksalaiset aseveljet.562
Mäkikilpailut pidettiin Pöyliövaaran
mäessä, joka oli valmistunut 1937 ja oli aikoinaan maan suurin. Sen mäkiennätys oli
74 metriä, joka jäi ikuisesti voimaan. Saksalaiset nimittäin räjäyttivät hyppyrimäen
Rovaniemen tuhossa 8.10.1944, kuten Rovaniemi-lehti ilmaisi asian sarkastiseen sävyyn ensimmäisenä ”sotilaallisena laitteena”.
Sotatalvina 1942 ja 1943 järjestettiin myös
lapsille Konttisen kisat, joihin kenraali Dietl
lahjoitti osallistujille karkkipussit.563
Ounasvaaran kisojen lisäksi sodan aikana
pidettiin juhannusjuhlia Ounasvaaralla ja
siellä oli usein läsnä arvovaltaisia vieraita,
jotka saivat nauttia monenlaisesta viihdytysohjelmasta. Vuonna 1942 aurinkojuhla
oli erikoisen näyttävä, koska sotarintamalla
meni hyvin. Kaikki Rovaniemellä olevat
saksalaiset joukot oli komennettu Juhannuskallioille katsomaan esityksiä ja keskiyön
aurinkoa. Myös siviiliväestöä oli paikalla
runsaslukuisesti.564
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Nykyisen Jätkänkynttilän vieressä sen eteläpuolella Kemijoen ranta-alueella sijaitsi
salaisen kenttäpoliisin Gruppe Geheime
Feldpolizei 735:n majoitusalue (Unterkunftlager der Gruppe Geheime Feldpolizei 735), jossa oli kolme vuosina 1942, 1943
ja 1944 rakennettua erikokoista majoitusparakkia, joista ehkä yksi upseereille (8 x 9
metriä) ja kaksi isompaa miehistölle (6,5 x
12 metriä ja 6,5 x 19,27 metriä). Lisäksi siellä
oli keittiö- ja majoitusparakki (6,5 x 18,89
metriä), yhdistetty käymälä (2,5 x 3 metriä)ja korjaamoparakki (8,75 x 6 metriä), toinen käymäläparakki, toimistoparakki (6 x 15
metriä) ja kenttäpostiparakki (7 x 7 metriä).
Alueen läpi meni pitkä oja tai juoksuhautakaivanto. Alue oli vuokrattu Tossavaisen,
Nyyssölän, Hirvisalon ja Rovaniemen kauppalan mailta.568

metriä), sauna (6,65 x 12,50 metriä) ja
kaivo. Alueella oli myös vihannesviljelmä ja
edellisessä kappaleessa mainittu oja tai juoksuhauta meni läpi alueen. Nämä parakit jäivät ehjiksi ja ne olivat sodan jälkeen joitakin
vuosia Lapin tie- ja vesirakennuspiirin käytössä majoitus- ja toimistotiloina.569
Alueella, joka rajoittuu nykyisen Lähteentien, rautatien ja Jäämerentien väliselle
alueelle, sijoittui saksalaisten vuonna 1943
rakennettu iso sairaala-alue (Heer Krankensammelstelle). Sairaala-alueella työskenteli
Sanitätskompanie 508/7. Gruppe. Alueen
läpi menee nykyisin uusi Kajaanintien siltaliittymä ja pohjois-etelä -suunnassa Mäkimiestenrinne -niminen tie. Alueella oli
sairaalaparakkeja (noin 6,50-8 x 25 metriä),
työverstasparakki (6 x 8 metriä), materiaalivarasto (8 x 16 metriä), autonkuljettajien
majoitusparakki (6,50 x 12,50 metriä), autotalli (10,30 x 21,60 metriä), aggregaattivaja (4 x 6 metriä), polttoainevarasto (4 x
6 metriä), käymälöitä, sauna (5 x 10 metriä), taloustoimistoparakki (6,50 x 12,50
metriä), miehistön majoitusparakki (6,50
x 12,50 metriä), upseerien majoitusparakki
ja kasino (6,50 x 12,50 metriä), esikuntaparakki, esikunnan majoitusparakki (6,50
x 12,50 metriä), kirjautumisparakki (6,50
x 12,50 metriä) ja lisäksi varastoparakkeja.
Alueella oli kaikkiaan parisenkymmentä parakkia.570 Joissakin kohdissa alueen reunoilla
olevilla metsäalueilla on vielä näkyvissä joitakin varastojen ja käymälän kaivantoja ja
reunavalleja sekä yhden sairaalaparakin perustan jäänteitä.571 Esikunnan majoitusparakki (6,50 x 12,50 metriä) säilyi ehjänä,
mutta purettiin pian sodan jälkeen.572

Saksalaisten rakentama syöpäläisten puhdistuslaitos nykyisen leirintäalueen kohdalla.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

Nykyisen Jätkänkynttilän pohjoispuolella olevalla ranta-alueella oli Kraft durch
Freude -järjestön vuonna 1943 rakennettu
majoitusleiri K.D.F. Unterkunft-Lager 2
Holman omistamalla maa-alueella. Siellä
oli varastoparakki (6,7 x 12,5 metriä),
kaksi majoitusparakkia (12,65 x 23,90
568
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Vanhaa sähkölaitosta vastapäätä Jäämerentien itäpuolella nykyisen Mäkimiestenrinteen pohjoispään ja Jäämerentien välisellä
alueella oli vuonna 1943 rakennetut paikalliskomendantin viraston (Ortskommandantur) autotalli (noin 10,30 x 21,60 metriä),
salaisen kenttäpoliisin (Gruppe Geheime
Feldpolizei 735) autotalli (noin 10 x 20 metriä), varastoparakki (6,5 x 6,5 metriä) sekä
puuvaraston alue (Holzlager) ja sen kaksi
parakkia.573
Kaikkiaan nykyisen Jäämerentien varrella
kauppalan, maalaiskunnan ja yksityisten
mailla säilyi ehjänä yhteensä 23 saksalaisten
parakkia tai muuta rakennusta. Parakeista
yhdeksän oli erikokoisia asuntoparakkeja,
viisi autotallia (joista neljä 10,30 x 21,60
metriä), yksi ruokailuparakki (6,65 x 12,60
metriä), yksi varasto- ja korjaamoparakki
(11 x 12,70 metriä), yksi hevostalli, kaksi
saunaa, kolme käymälää ja yksi kaivohuone,
joka on vieläkin olemassa lähes ehjänä joen
rannassa. Melkein kaikki näistä olivat levyparakkeja. Sodan jälkeen rakennuksia
oli Lapin tie- ja vesirakennuspiirin lisäksi
Rovaniemen kauppalan sähkölaitoksen ja
rakennustoimiston sekä yksityisten henkilöiden ja yritysten käytössä.574

Saksalaisten jatkuvan rakentamisen ja kasvavan energiantarpeen takia Rovaniemen
Pullinpuolen sähkölaitoksen kulutuksessa
tapahtui merkittävä laajentuminen.575
Jo vuonna 1941 Korkalovaaran alueelle
rakennettiin uusi muuntoasema. Ounasvaaran puolella saksalaiset rakensivat kiihtyvällä vauhdilla uusia parakkialueita, joten
myös sinne oli rakennettava uusi muuntoasema. Kauppalan ja saksalaisten tekemän
sopimuksen mukaan lentokentälle rakennettiin suurjännitelinja Saarenkylässä olevasta kauppalan verkoston päätepisteestä.
Linjan pituus oli 5 390 metriä. Saksalaisilla oli lentokentällä ja Jäämerentiellä omat
muuntajat. Lisäksi rakennettiin Santamäen
sorakuopille sijoitetulle parakkialueelle
suurjännitelinja Pohjolan Liikenteen korjaamolta Korkalovaarasta.576
Puolustusvoimien ja saksalaisten joukkojen sähköhuolto oli sodan aikana luonnollisesti etusijalla. Vuonna 1942 kulutuksesta
lähes puolet meni heidän tarpeisiinsa. Seuraavina vuosina tarve kasvoi entisestään ja
tämän takia sähkölaitos joutui ajoittain niin
ylikuormitetuksi, että se johti varsinkin kovana pakkastalvena 1942–1943 ajoittaisiin
virtapiirien katkaisuihin.577
Tämän vuoksi Yhteysesikunta Roi, joka
hoiti kaikki saksalaisiin kohdistuvat asiat,
otti tiukan asenteen tähän säännöstelyyn.
Sen mielestä ”suunnittelematon virran jakelun keskeyttäminen täkäläisiltä korkeammilta esikunnilta (AOK, Lutfgaustab, Kdo
Flughafenbereich, Yh.E.Roi, PeräPoh.is.E ja
Poh.skp.E.) ei näin sota-aikana saa tulla kysymykseenkään”. Yhteysesikunta Roi pyysi
sähkölaitosta noudattamaan seuraavia säännöstelyperiaatteita:”...sotilasviranomaisten
sähköntarve huomioidaan ensisijaisena ja
vähennykset sähkönkulutuksessa kohdistetaan
sellaisiin laitoksiin ja henkilöihin, jotka eivät
työskentele tuotannon hyväksi. Mikäli sään-

Rovaniemen sähkölaitos
ja Saksan armeijan
tarpeet sodan aikana
Saksalaisten sotajoukkojen tulo Rovaniemelle vuoden 1941 aikana merkitsi koko
ajan kasvavaa sähköntarvetta kauppalan alueella. Alkuvaiheessa saksalais-suomalaiset
suhteet olivat erittäin hyvät ja ne perustuivat pitkälti henkilökohtaisille suhteille, joita
sodan aikana syntyi ohi virallisten kanavien.
573
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nöstelyä halutaan noudatettavaksi myös saksalaisiin nähden, on asia esitettävä Yht.E.Roin
kautta.” Saksalaisten sähkönkulutukseen
sähkölaitos ei siten juurikaan pystynyt vaikuttamaan, joten säästökohteita haettiin
muualta.578
Kuljetusvaikeuksista johtuen oli polttoainetilanne varsinkin vuoden 1942 loppupuolella äärimmäisen kriittinen. Niinpä
sähkölaitoksen paikallinen polttopuuvarasto
vastasi ajoittain vain vuorokauden tai parin
kulutusta. Saksalaisten joukkojen etusija
kuitenkin helpotti poltto- ja voiteluaineiden
saantia, sillä Saksan puolustusvoimat toimitti sähkölaitokselle omaa virrankulutustaan vastaavan naftamäärän ja myös kuparia
johtoihin. Samoin he toimittivat puiden
kuljetukseen bensiiniä ja voiteluöljyä. Sähkölaitoksella oli sopimus saksalaisten kanssa
sähkövirran toimituksista ja saksalaisten tarvitsemista asennuksista.579
Saksalaisten tekemät luvattomat asennukset kuitenkin johtivat vuonna 1942 jopa
poliisitutkintaan, mutta saksalaiset katsoivat asian kuuluvan heidän toimivaltaansa
ja he lupasivat lopettaa laittomat viritykset.
Epäviralliset kytkennät kuitenkin jatkuivat
huolimatta sähkölaitoksen jatkuvista huomautuksista. Epäkohdat esitettiin suullisesti saksalaisten paikalliskomendantille.
Toinen merkittävä epäkohta oli suomalaisten epäily saksalaisten virallisten kulutusmittareiden manipuloinnista. Suomalaiset
epäilivät todellisen kulutuksen olevan jopa
kaksinkertainen mitattuun nähden. Sen takia kauppalan sähkölaitos korotti saksalaisilta perittävää kilowattituntihintaa vuoden
1943 lopussa.580
Vaikeaa voimapulaa Saksan puolustusvoimat helpotti jälleen vuonna 1943 nafta- ja
voiteluainetoimituksilla sekä luovuttamalla

bensiiniä ja voiteluaineita polttopuun kuljetusta varten. Kauppalan ja Saksan puolustusvoimien välisessä sopimuksessa oli kohta,
jonka mukaan saksalaiset toimittivat laitoksen käyttöön 0,4 kg naftaa käytetystä kilowattitunnista. Saksalaiset huolehtivat tästä
toimituksesta täsmällisesti aivan elokuun
lopulle 1944 asti. Keväällä 1944 tosin saksalaisilla oli vaikeuksia naftan toimittamisessa. Saksa toimitti vuoden 1943 lopussa
kokeilumielessä sähkövirtaa omasta uudesta
voimalastaan kauppalan verkkoon. Tämä
sähkönsaanti ei ollut kauppalan sähkölaitoksen toiminnan kannalta kuitenkaan kovin edullista, koska se joutui ajamaan pienen
kuormituksen aikana huippukuorman.581
Joulukuussa saavutettiin suomalaisten ja
saksalaisten sähkölaitosten yhteinen huippukuorma, joka oli 1 380 kW. Isompiakin
on voinut olla, mutta saksalaisten tilastot
olivat puutteellisia. Sähköenergian tuotanto
oli kasvanut Rovaniemen sähkölaitoksella jo
niin paljon, että se ylitti neljän miljoonan
kWh:n rajan. Saksalaisten sähkölaitoksen
kokeilujakso päättyi 8.1.1944, jonka jälkeen
se oli korjattavana. Laitoksen toiminnasta
keväältä ei ole tietoja, mutta melko varmasti
se ei toiminut kuin ajoittain. Kauppalan
sähkölaitos toimitti saksalaisille yksiköille
kevään 1944 aikana keskimäärin 170 000
kWh/kuukausi.582
Vuoden 1944 aikana sähkölaitos oli toiminnassa 10.10. asti eli Rovaniemen hävitykseen asti. Siihen mennessä se ehti tuottaa
sähköenergiaa 2 665 736 kWh. Lokakuussa
1944 saksalaiset tuhosivat täydellisesti räjäyttämällä sähkölaitoksen, kaikki Kemijoen
ylittävät siirtojohdot ja yhtä lukuun ottamatta kaikki muuntajat kauppalan alueella.
Saksalaisten jättämä kenttävoimalaitos saatiin toimintaan 18.11.1944.583
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ROVANIEMEN
MAALAISKUNTA

Pentti Mikkonen oli töissä kauppalan sähkölaitoksella keväästä 1944 syksyyn 1944
saakka. Hän kertoi haastatteluissa seuraavaa:
”Puulauttoja uitettiin sähkölaitokselle Kemijokea pitkin Viirinkylän lähellä olevilta metsätyömailta. Venäläiset sotavangit (noin 8–10)
purkivat lauttoja ja sahasivat pöllit metrin pituisiksi pölkyiksi, joita käytettiin polttopuuna
sähkölaitoksen kahteen höyrykoneeseen. Puut
kasattiin vinssillä rullavaunuihin.
Olin juuri vinssillä työssä ja huolsin samalla laitteita laittamalla rasvaa. Kauppalan
sähkölaitoksella oli yksi suomalainen vartiomies vankeja vartioimassa. Kerran paikalla
oli huonokuntoisen näköinen saksalaisten
hallussa oleva venäläisvanki, jolla oli toisessa
jalassa vain säkki haavoittuneen jalkaterän
suojana, eikä kenkää ollenkaan. Suomalaiset
työntekijät olisivat halunneet puuttua asiaan,
mutta he eivät voineet tehdä mitään. Seuraavana päivänä vanki ei enää ilmestynyt
paikalle.
Puuvarasto sijaitsi myöhemmällä Valion
tontilla. Alueella oli raiteita sekä poikittain
että kohti vaaran alaosan rautatietä. Suomalaisten hallussa olevien venäläisten sotavankien
piikkilanka-aidalla ympäröity leiriparakki oli
radan takana Ounasvaaran rinteen puolella
olevalla metsäalueella, suurin piirtein nykyisen uuden Kajaanintien kohdalla noin 100
metriä rautatiestä. Työt siellä loppuivat, kun
Rovaniemen evakuointi alkoi. Venäläisten
vankien kohtalosta minulla ei ole tietoa.” 584

KORVANNIEMI, RANTAVITIKKA
JA VIIRINKANGAS
Wäscherei, Trockenhaus,
Mineralwasseranlage
Vanhan Kemintien varrella sijaitsi Luftwaffen pesula-alue. (Kartta s. 143.). Siellä oli
Wäscherei (pesula) ja Trockenhaus (kuivaamo) nykyistä Yliopistokatu 9:ää vastapäätä Harjulammen puolella. Nämä
rakennettiin ilmeisesti jo vuoden 1942 aikana. Pesula- ja kuivaamorakennuksista on
jäänyt jäljelle betonipohjia, tiilimuurauksia
ja betonin kappaleita. Pesularakennuksen
tiensuuntainen sivu oli 8 x 34 metriä ja tien
vastainen sivu 8 x 28 metriä. Rakennuksen
betonin kappaleita ja perustan jäänteitä sekä
putkistoa ja metalliromua on tien suuntaisella sivulla sekä betoniperustan jäänteitä
tien vastaisella sivulla. Betoniperusta on
nurmen alla ja vieressä on myös betonin
irtokappaleita. Kuivaamon koko oli 6 x 32
metriä. Nykyisellä puistoalueella on vielä tämän rakennuksen betonikappaleita ja tiilimuurauksia näkyvissä. Lisäksi siellä oli jokin
pienempi rakennus (ehkä aggregaattihuone,
noin 5 x 5 metriä) ja Abort (käymälä). Pesulan käymälä on ollut noin 3-4 x 7 metrin kokoinen rakennus. Näistä ei ole mitään
jäljellä.585
Yliopistokatu 11:n ja 13:n kohdalla joen
puolella oli Mineralwasseranlage (mineraalivesilaitos, virvoitusjuomatehdas). Maantien
joenpuoleisen alueen omistivat sota-aikana Lipponen ja Kemppainen. Luftwaffen esikunta
585
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Kommandierender General d. deutschen Luftwaffe in Finnland (kenttäpostinumero L40083)
teki 17.4.1943 Sulo Kemppaisen kanssa maanvuokraussopimuksen, jota täydennettiin syysja marraskuussa 1943. Maa-alueen nimi oli
"Törmälä" ja se oli kooltaan 1 000 neliömetriä.
Saksalaiset suunnittelivat mineraalivesilaitoksen
keväällä 1943. Vuokra 500 mk/kuukaudessa
maksettiin kuukausittain jälkikäteen. Rakennus
tehtiin kesän ja syksyn 1943 aikana.586
Mineraalivesilaitos tai virvoitusjuomatehdas oli kooltaan 10 x 30 metriä myöhemmin
tehtyine lisärakennuksineen. Yliopistokatu
11:en kuistin alla on vieläkin maan pinnalta
alaspäin useita metrejä syvä betoninen kaivo
tai vesisäiliö, jonka yläosan sisäänkäynti on
nykyisin tukittu ja kuisti rakennettu päälle.
Saman talon eteläpäädyn nurmikon alla on
betonirakenteiden jäänteitä ja yksi betoninen valu on näkyvissä maan pinnalla. Tämän
kehikon sisällä oli betoniset portaat alaspäin
maanalaiseen kerrokseen. Siellä oli käytävä,
joka johti viereisen talon (Yliopistokatu 13)
nurmikon alla olleeseen rakennukseen. Nykyisin portaikko on täytetty maalla. Tämän
rakennuksen Yliopistokatu 13:en puolen
betoniset jäänteet on kaivettu ylös taloa rakennettaessa ja kuljetettu pois. Alkuperäisiin
piirustuksiin lisätty pieni lisärakennus tehtiin
ilmeisesti juuri siihen kohtaan, missä nykyinen Yliopistokatu 11:n portaikko on ja Yliopistokatu 13:n betonirakenteet olivat. 587
Saksalainen propagandayksikkö Propaganda-Kompanie 680 (kenttäpostinumero
41491) suunnitteli virvoitusjuomatehtaan
eteläpuolella olevalle Törmäsen tontille maa
(Heer)- ja ilmavoimien (Luftwaffe) laboratorioparakin (35 x 35 metriä, 1 225 neliömetrin alueelle) rakentamista, koska paikka
oli tehtaan takia otollinen, sillä veden saanti
virvoitusjuomatehtaalta oli varma.588 Ei ole
tietoa, onko laboratoriota koskaan tehty.

Saksalaisten mineraalivesilaitoksen maan alle
menevän portaikon jäännökset Yliopistokatu
11:n pihalla. Kartassa (s. 143) kohde nro 1.
Kuva: Kalevi Mikkonen.

Todennäköisesti ei, koska sen rakentaminen
ajoittui ilmeisesti loppukesälle 1944.
Pentti Mikkonen kertoi Luftwaffen pesulasta seuraavaa tietoa: ”Jatkosodan aikana
äitini Aino Mikkonen oli saksalaisten palkkalistoilla Luftwaffen vaatepesulassa vuodesta
1943 alkaen kunnes sen toiminta loppui elokuussa 1944. Aino määrättiin vaatepesulan
suomalaisten työntekijöiden esimieheksi. Siellä
oli noin 10 suomalaista evakkonaista työssä.
Heidän lisäkseen pesulassa oli yksikätinen
saksalainen eversti pesulan johtajana ja muutama saksalainen sotilas, joiden tehtävänä oli
purkaa autoista pesulaan tuotavaa likapyykkiä ja lastata puhtaat vaatteet.
Kerran pesulassa sattui välikohtaus, kun
todettiin, että joitakin vaatteita oli kadonnut tai varastettu. Saksalaiset sotilaat syyttivät
suomalaisia varkaiksi, mutta pesulan johtaja,
eversti, luotti suomalaisten työntekijöiden rehellisyyteen ja passitti saksalaisen miehistön
muihin tehtäviin ja otti tilalle uuden porukan. Muuten siellä ei ongelmia ilmennyt. Johtajana ollut eversti oli työntekijöiden mukaan
hyvin ystävällinen ja mukava mies. Joskus hän
antoi työntekijöille lahjaksi saksalaista leipää,
marmeladia ja karamelleja työntekijöiden
lapsille vietäväksi.” 589

586

Ibid.
Ibid. Haastattelutietoja. KM.
588
Ibid.
587
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Kartta: Kalevi Mikkonen.

143

Rantavitikan ja
Korvanniemen alue

suuruisen alueen parakkien ja autohallien
(Kfz-halle) rakentamista varten.593
Saksalainen propagandayksikkö Propaganda-Kompanie 680 vuokrasi elokuussa
1943 alueen Eelis Ylikorvan mailta Korvanniemeltä. Sama propagandayksikkö
vuokrasi Wuolevin mailta Korvanniemeltä
ainakin 1.1.1944 alkaen alueen parakkien
ja autohallien rakentamista varten. Siellä oli
myös autokorjaamo. Viereisellä Koskimiehen mailla oli toimistoparakki, majoitusparakki ja Lapplandsenderin studio, jotka oli
rakennettu jo aikaisemmin.594
Korvanniemellä Kourin talossa sijaitsi
Rovaniemen ilmavalvontakeskus (IVAK
391), jonka päällikkönä toimi kauppalanjohtaja, luutnantti Viljo Heino. Keskuksessa
oli sekä suomalaista että saksalaista henkilökuntaa. Suomalaiset IVAKit toimivat
Saksan Luftwaffen antamien määräysten ja
ohjeiden mukaisesti Lapin alueella.595
Rantavitikalla olevassa kaksikerroksisessa
kivitalossa majoittui vuosina 1942 - 1944
pieni joukko saksalaisia TK-kuvaajia. Sotakuvaajien laboratorio sijaitsi heidän majoitustilassaan. Samassa talossa asui myös 6.
divisioonan huollossa saksalaisten suomalaisena yhteysupseerina toiminut kapteeni
Lauri Linnilä perheineen.596
Saksalainen yksikön Kommandierender
General d. deutschen Luftwaffe in Finnland nimissä vuokrattiin 1.1.1944 alkaen
490 neliömetriä Mikko Heikinheimon
maata Rantavitikalta parakin rakentamista
varten ilmatorjuntayksikön Flakbrigade
13:n (mot.) (kenttäpostinumero L 50366)
käyttöön.597

Luftwaffen
ilmatorjuntayksikkö
Stab
schwere Flak-Abteilung 425, 12.3.1943 alkaen Stab gemischte Flak-Abteilung 425 (v)
(kenttäpostinumero L51145) vuokrasi Kalle
Ylikorvan mailta Korvanniemellä kolme eri
aluetta sotilaallisiin tarkoituksiin jo marraskuusta 1941 alkaen. Nätynginnokassa oleva
alue, joka oli pinta-alaltaan 460 neliömetriä,
oli siellä olevan raskaan ilmatorjuntapatterin alue. Alueen 2 laajuus oli 290 neliömetriä ja alueen 3 laajuus 3 844 neliömetriä.590
Nätynginnokassa oli ilmavalvontatorni ja
lähellä sitä Rantavitikalle päin ilmatorjuntapatteri sillan suojausta varten. Samalla
puolella tietä oli myös suomalainen pesula
IT-patterista Rantavitikalle päin. Nykyinen
Harjulampi on paljon isompi kuin sotaaikana, ja sen kohdalla on mennyt alueen
länsipuolelta huoltotie Rantavitikan alueelle
silloisen tulvaniityn kohdalta.591
Pappilaan oli majoitettu saksalaisia viihdytysjoukkoja. Tästä teki kirkkovaltuusto
maaliskuussa 1943 valituksen Korkeimmalle oikeudelle, koska majoituksesta ei
ollut suoritettu sovittua korvausta. Viihdytysjoukot esiintyivät mm. Haus der Kameradschaftissa. Pappilan ruokasali oli
vuokrattu saksalaiselle kanttiinille.592
Toukokuusta 1942 alkaen saksalainen yksikkö, kaiketi Luftwaffen huollon päämaja
Nachschub-Leitstelle der Luftwaffe Rovaniemi (kenttäpostinumero L 05563 ”St”),
vuokrasi Korvanniemeltä Inga Ylikorvan
mailta 7 410 neliömetrin suuruisen alueen
(39 x 190 metriä) urheilukentän rakentamista varten. Huhtikuussa 1943 Luftwaffen
huollon päämaja vuokrasi Eelis Ylikorvan
mailta Korvanniemeltä 4 000 neliömetrin
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Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA.
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Jaakko Alakulppi, Lapin ilmailuhistoria I. Enontekiön kuumailmapallosta 1799 Lapin ilmasotaan 1944–
1945. Vaasa 2004.
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Kai Linnilä, Kotirintaman kasvot. Liettua 2013.
597
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Durchgangslager Rose /
Durchgangslager Edelweiß

lienee perustettu myös vuoden 1941 syyspuolella tai vuoden 1942 alkupuolella.
Siellä oli piirustusten mukaan laajennusosat mukaan lukien kaikkiaan 76 isompaa ja pienempää rakennusta. Saksalaiset
vuokrasivat myös 3. hautausmaalla olleen
seurakunnan huoltorakennuksen majapaikakseen. Elokuussa 1943 Saksan vuoristoarmeijan päämaja Leitstelle Rovaniemi
des XIX. (Gebirgs) AK vuokrasi Rovaniemen maalaiskunnan seurakunnalta Viirinkankaan 3. hautausmaan länsipuolelta 5
275 neliömetrin alueen parakkien pystyttämiseksi läpikulkuleiri Lager Edelweißin
laajennusosaan.601
Saksan 20. Vuoristoarmeijan päämaja
vuokrasi myös Peräpohjolan Maanviljelyseuran maa-alueita kesä-elokuussa 1943
Lager Edelweißin laajennusosaa varten 3.
hautausmaan pohjoispuolelta Ahkiomaan
alueelta ja 8.12.1943 Lang-Granlundin perikunnan maita edellisen alueen pohjoispuolelta uutta laajennusosaa varten sekä
Nordlundin perikunnan maita joulukuussa
1943 Lager Edelweißin pohjoispuolen lisärakentamista varten.602
20. Vuoristoarmeijan päämaja vuokrasi
9.6.1943 alkaen Sulo Mäntysen maa-alueita
uuden ja vanhan Kemintien kulmauksesta
7 562 neliömetriä läpikulkuleirien Rose ja
Edelweiß parkkipaikkaa varten ja pastori
Pentti J. Seppäsen maa-alueita 15.5.1943
alkaen hevostallin pystyttämistä varten.603
Lisäksi Vuoristoarmeijan päämaja vuokrasi hautausmaan eteläpuolelta Väylätien
toiselta puolelta 2.8.1943 Valio Pohjolan
325 neliömetrin tontin nykyisen Väylätie
41:n kohdalta parkkeerauspaikaksi ja kivihiilivarastoksi sekä kesäkuussa 1944 Katri
Laineen 234 neliömetrin maa-alueen ny-

Saksan vuoristoarmeijan päämaja Leitstelle
Rovaniemi des XIX. (Gebirgs) AK (kenttäpostinumero 14531) vuokrasi jo 1.4.1941
alkaen Rovaniemen seurakunnan maita 3.
hautausmaan ja uuden Kemintien (nykyisen
Viirinkankaantien) väliseltä alueelta Durchgangslager (läpikulkuleiri) Rosen rakentamista varten. Kirkkovaltuusto vuokrasi
saksalaisille kauttakulkuliikenteen järjestelytoimistoa varten neljän ja puolen hehtaarin suuruisen maa-alueen Viirinkankaan
hautausmaiden väliseltä alueelta. Vuokraajaksi määrättiin enintään viisi vuotta ja
maksuksi 9 000 mk. Puita ei saanut kaataa
välttämätöntä tarvetta enempää ja alue piti
vuokra-ajan jälkeen puhdistaa jätteistä ja
sillä suorittaa lähtökatselmus. Syksyllä 1941
saksalaisia sotilaita majoittui pappilan läheiseen metsään, jossa heitä oli lokakuussa
1941 noin 400.598
Myöhemmin Viirinkankaalle rakennettiin iso parakkialue saksalaisille. Sopimus
uusittiin 15.11.1943. Kaikkiaan maata
vuokrattiin ainakin 5,52 hehtaaria. Alueella oli runsaasti huolto- ja asuinparakkirakennuksia.599 Hautausmaan länsipuolella
nykyisten kerrostalojen ja kauppaoppilaitoksen kohdalla aina Viirinkankaan tielle
asti oli ainakin 1980-luvulle saakka joitakin
Rosen rakennusten jäänteitä. Nykyisin ne
ovat hävinneet uusien rakennusten tieltä.600
Rosen lisäksi Viirinkankaan 3. hautausmaan ympäristössä oli saksalaisilla iso läpikulkuleiri nimeltään Durchgangslager
Edelweiß XIX. Gebirgs-Armeekorps, joka
598

Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
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Viirinkankaan
4. hautausmaan ympäristö
ja Väinämöisentien alue
Viirinkankaan 4. hautausmaan pohjois- ja
koillispuolella nykyisten Viirinkankaantien
ja Kemintien välisellä metsäalueella oli saksalaisten karttojen mukaan vuosina 1942–
1943 rakennettuja Vuoristoarmeijan (Geb.)
A.O.K. 20 A.O. (Auslands-Organisation)
Kraft-Gruppen -yksikön tiloja, mm. miehistöparakki ja upseerikerho sekä autojen parkkialue. Alueelta löytyi pengertie, kivinen
portaikko ja siihen liittyvä pengertie, huoltoteiden jälkiä, ja mahdollisten rakennusten
kivijäämiä. Hautausmaan alue ei sodan aikana ollut niin laaja kuin nykyisin.606 Tämä
alue on vuosina 2014 ja 2015 suurimmaksi
osaksi kaivettu ja rakennettu uudelleen Nelostien liittymän töiden takia. Lähes kaikki
saksalaisten rakennusten ja teiden jäänteet
ovat kadonneet.
Viirinkankaan 4. hautausmaan ympäristössä koillis-, pohjois- ja länsipuolen alueilla
oli saksalaisten huolto- ja asuinparakkirakennuksia laajahkolla alueella nykyiseltä
Viirinkankaantieltä aina nykyiselle Perähuhdantielle asti. Myös länsipuolen alueella
oli rakentamattomalla alueella rakennusten
jäänteitä ja kaivantoja. Alueella risteili myös
vanhoja huoltoteitä, jotka olivat vielä polkuina havaittavissa. Nekin ovat pääosin hävinneet uuden tieliittymän rakennustöissä
vuosina 2014–2015.607
Viirinkankaan nykyisen koulun ympäristössä ja nykyisen Väinämöisentien ja
Kemintien välisellä alueella sijaitsi laaja
saksalaisten varasto- ja asuinparakkialue.
Koulun pihan alueella on hyvin säilyneitä
huoltoteitä, joita käytetään jalankulkuun
ja pyöräilyyn vieläkin. Alueelta on löydetty

Viirinkankaan hautausmaan Lapin sodan aikainen taisteluhauta. Kuva: SA-kuva.

kyisen Väylätie 43:n kohdalta Lager Edelweißin käyttöön parakin rakentamista
varten. Näiden vieressä oli myös aiemmin
vuokrattu alue, jolla oli ruotsalaisten työntekijöiden parakki ja SP (Stabplatz) -sali. Vielä
kesäkuussa 1944 Vuoristoarmeijan päämaja
vuokrasi Rovaniemen maalaiskunnan seurakunnalta 2 000 neliömetrin alueen vanhan
Kemintien varrelta pappilaan vievän tien vasemmalta puolelta Lager Edelweißin vierestä
autojen parkkeerauspaikaksi.604 Myös hautausmaan eteläpuolen rakennusten jäänteet
ovat sitten 1980-luvun hävinneet.
Nykyisin 3. hautausmaan itäpuolella on
vielä jäljellä useita Lager Edelweißin rakennusten jäänteitä, kaivantoja ja Lapin sodan
aikaisen ilmatorjunta-konekiväärin tai tykin asema sekä muutaman kymmenen metrin pituinen juoksuhauta, joka on aiemmin
jatkunut ilmeisesti nykyisen asuntoalueen
kautta hautausmaan eteläpuolen aitaan
saakka.605
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Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta
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Pappil

myös esinejäämistöä, ja vielä on näkyvissä
joitakin kaivantoja.608
Saksan Luftgaustab vuokrasi 1.1.1942 alkaen uuden Kemintien (nykyisen Viirinkankaantien) oikealta ja vasemmalta puolelta
parakkien rakentamiseen Jalmari Oinaksen
perikunnan maa-alueita yhteensä 11 000
neliömetriä, Hannes Vattulaisen maa-alueita yhteensä 10 000 neliömetriä, Hilma
Vattulaisen maa-alueita yhteensä 23 800 neliömetriä sekä Matti Vattulaisen perikunnan
maa-alueita yhteensä 21 600 neliömetriä.609
Vanhan Kemintien (nykyisen Pappilantien) ja nykyisen Väinämöisentien alkuosan
välisellä alueella oli vuodesta 1942 alkaen
rakennettu parakkialue, jossa oli leirin hallintorakennukset (Lager Verwaltung) ja
siviilihuoltojoukkojen leiri (Lager Zivile Gefolgschaft). Kaikkiaan tällä leirialueella oli
ainakin 13 rakennusta, mahdollisesti enemmän. Nykyisen Väinämöisentien ja nykyisen Pappilantien risteyksen länsipuolella oli
myös iso hallintorakennus, joka oli Armee
Verpflegungs Amt 517:n rakennus (Armeijan muonitusjoukkojen hallintotoimisto).610
Elokuussa 1943 ilmeisesti saksalainen
Luftwaffen yksikkö vuokrasi Tammelinin
mailta 1200 neliömetrin suuruisen alueen
nykyisen Väinämöisentien alkupäästä Kemintien pohjoispuolelta. Luftwaffen hallintoyksikön Kommandierender General
d. deutschen Luftwaffe in Finnland (entinen
Luftgaustab) nimissä vuokrattiin syyskuussa
1943 vanhan Kemintien varrelta vastapäätä
vanhaa Luftgaustabin aluetta puuvarastoalueeksi (Holzlagerplatz) Vattulaisen perikunnan mailta 1 700 neliömetrin suuruinen
alue, Jalmari Oinaksen mailta 5 500 neliömetrin alue, Heikki Oinaksen mailta 2 180

neliömetrin alue ja M. R. Koskimiehen
mailta 1 400 neliömetrin alue.611
Näiden Luftgaustabin vuokraamien Vattulaisten alueiden läpi meni saksalaisten rakentamia lankkuteitä nykyisen Väinämöisentien
eteläpuolella olevalta parakkialueelta ja sieltä
kohti nykyistä Väylätietä ja Väylätien suunnassa
4. hautausmaan eteläpuolelta kohti nykyistä Lautatietä ja jonkin matkaa yli nykyisen Kemintien.
Lautatie on vanha saksalaisten lankkutie, jolla nimellä se tunnettiin vielä sotien jälkeenkin pitkän
aikaa. Lankkutien jäänteitä oli näkyvissä vielä
1960-luvun alkupuolella. Jääskeläisen alueella
rautatien eteläpuolella oli muutama saksalaisten
parakki, jotka säilyivät ehjinä ja joita käytettiin
ainakin Valtion Rautateiden asukkaiden asuntoina sodan jälkeen.612 Alueen parakeista säilyi
vahingoittamattomina ainakin 25 rakennusta ja
ne olivat heti sodan jälkeen suomalaisen Rajajääkäripataljoona 6:n käytössä.613
Vanhan Kemintien ja Hirttiöniemen alueelta Luftgaustab vuokrasi ison alueen parakkileirin rakentamista varten. Alueella oli
asuin-, toimisto- ja varastoparakkeja ja mm.
kuuluisa kenraaliparakki. Alue rakennettiin
vuodesta 1942 alkaen.
Luftgaustab vuokrasi 7.7.1942 parakkien
rakentamiseen Hilma Vattulaisen maita 2
400 neliömetriä vanhan Kemintien varrelta ja
18.7.1942 alkaen Vilho Möllärin maa-alueita
parakkien rakentamiseen 20 500 neliömetriä
vanhan Kemintien varrelta. Luftwaffen huollon päämaja Nachschub-Leitstelle der Luftwaffe Rovaniemi vuokrasi 27.10.1943 Elis
Kantolan maa-alueita 200 neliömetriä Välihirttiön tilan alueelta antennin pystyttämistä
varten ja vanhan Kemintien varrelta ns. kenraaliparakkialueelta 6 050 neliömetriä niit-
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Luftgaustabin toimisto Viirinkankaalla.
Kuva: SA-kuva.

tymaata (Uusihirttiön alue) sähkötysaseman
rakentamiseen 1.5.1944 alkaen.614
Kommandierender General d. deutschen
Luftwaffe in Finnlandin (entinen Luftgaustab) nimissä vuokrattiin Vilho Möllärin maaalueita 13.1.1944 laajennusosaa varten ns.
Ylimöllärin mailta 4 820 neliömetriä. Alueella oli jo ennestään saksalaisten vuokraamia
alueita ympärillä. Saman yksikön nimissä
vuokrattiin 4.4.1944 Heikki Arvid Oinaksen
maa-alueelta 780 neliömetriä lisämaata parakkien rakentamista varten Ylimöllärin tilan
pohjoispuolelta. Alue oli ilmeisesti jo aiemmin vuokrattu, mutta tämä sopimus oli jatko
edelliselle.615
Kommandierender General d. deutschen
Luftwaffe in Finnlandin nimissä vuokrattiin
myös kesäkuussa 1944 Alahirttiöstä lisämaata
1 597 neliömetriä Niilo Möllärin mailta
pommisuojan (Luftschutzbunker) rakentamiseksi. Heinäkuun 1944 alussa saksalainen
Luftwaffen yksikkö Nachschub-Leitstelle der
Luftwaffe Rovaniemi pyysi lupaa vuokrata
vanhan Kemintien varrella kenraaliparakkialueen lähellä, pappilaa vastapäätä olevan 9
500 neliömetrin niittymaa-alueen ilmatorjuntapatterin pystytystä varten.616

sesta ja kunnossapidosta sekä ilmavoimien
rakennustoiminnasta.
Ns. kenraaliparakki eli myöhemmin
Kenraalimajana tunnettu rakennus pystytettiin Kemijoen rannalle Hirttiönniemeen.
Se oli Lutflotte 5:n komentajaksi Fritz Menschin jälkeen syyskuussa 1942 tulleen kenraali Julius Schulzin rakennuttama.

Kenraalimaja
Rantavitikan Hirttiönniemen maastoon
ja sitä ympäröiville alueille Luftwaffe rakensi suuren parakkikylän. Sinne majoittui Saksan pohjoisen armeijakunnan
ilmavoimien esikunta. Esikunta-alueella
oli töissä satoja työntekijöitä, joiden tehtävänä oli huolehtia lentokenttien rakentami-

614

Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
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615
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Kenraalimajan rakennuttaja Luftflotte 5:n komentaja kenraali Julius Schultz. Kuva: SA-kuva.
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Rantavitikalla Hirttiönniemessä sijainnut Kenraalimaja kuvattuna 29.3.1944.
Kuva: SA-kuva.

useita tulisijoja.618 Rovaniemen lentokentän
ja Kenraalimajan välillä oli lentokuljetus,
ja Kenraalimajan puoleisena kenttänä oli
Möllärin pelto. Lentokoneena käytettiin kevytrakenteista ja kaksipaikkaista Fieseler Fi
156 Storch -yhteyskonetta, joka tarvitsi vain
lyhyen kiitoradan nousua ja laskeutumista
varten.619 Saksalaisilla oli tapana koristella
leiri- ym. alueitaan, ja kenraalimajan läheisyydessä oli vielä 1970-luvulla iso kivi, joka
ilmeisesti on ollut jonkinlainen porttipatsas.
Siihen oli kaiverrettu Saksan armeijan vaakuna, jokin muu vaakuna, hakaristi sekä
paikalla olleen joukko-osaston tunnus sekä
vuosiluku 1943.620
Kenraalimaja oli pystyssä retkeilymajana
vielä vuoteen 1980 asti, jolloin kaupunki lähinnä vasemmiston ja ”rauhanpuolustajien”

Kenraalimajan hirret tuotiin Norjasta ja
majasta tehtiin norjalaistyylinen. Kenraalimajan ovien taokset, saranat ja takan heloituksen valmisti Lautavaaran sotavankileirillä
venäläinen seppä. Majan suunnittelija oli
saksalainen Herman Bender. Huonekalut tuotiin Norjasta ja kattokruunun takoi
itävaltalainen taidetakoja Frantz WagnerBrenner, joka asui sodan jälkeen useita vuosia Rovaniemellä. Rakentamisesta on myös
toisenlainen versio, jossa kerrotaan saksalaisten tehneen myös rakennuksen koristelut.617
Majan pohjapiirroksen mukaan majassa
oli kenraalin yksityishuoneisto, neuvottelusali, pieni musiikkitila, keittiö, sisäkäymälä
ja viisi vierashuonetta. Kellarikerroksessa oli
baari ja saunatilat. Rakennus oli pituudeltaan lähes 23 metriä ja leveydeltään pääosin
kahdeksan metriä. Rakennuksen eri osia yhdisti turpeella peitetty vesikatto ja siellä oli
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poliittisen painostuksen takia purki rakenBunkkerista on ilmeisesti ollut maanalainen käytävä Kenraalimajalle. Bunkkerissa
nuksen vedoten sen huonokuntoisuuteen.621
Siitä ei ole enää mitään jälkeä alueella, paitsi
on korjatut ilmatorvet katossa ja muuten
hiekkakenttä, jossa se on sijainnut. Parakin
se on ulkoisesti nurmikon peittämä, kuten
hienot ovet ja kattokruunu ovat toki tallessa
lienee ollut myös alun perin. Bunkkerin beLapin maakuntamuseossa.
tonisen katon paksuus on kolme metriä ja
Kenraalimajan eteläpuolella oli vielä
myös seinissä on parin metrin verran beto1950-luvun alussa maan alla betonista valettu
nia.624 Sodan aikana alueen pommituksia ei
sirpalesuoja, josta ei liene jäljellä enää
muuta kuin kuoppa. Viereisellä Eteläranta 28:n tontilla on vieläkin saksalaisten rakentama hyväkuntoinen
ja hyvin säilynyt isokokoinen pommisuoja ja Hirttiönniemen kärjessä
Kenraalimajan suojaksi rakennettu
ilmeisesti ilmatorjuntakonekivääribunkkeri, joka myös on ehjä, joskin
maaleilla töhritty. Ranta-alueella on
myös mahdollisen parakin ja laiturin
betonisen perustan jäännökset.622
Kenraalimajasta
pohjoiseen
vajaan sadan metrin päässä Eteläranta -tien toisella puolella
As Oy Kenraalimajan pihalla
oleva 25-metrinen pommisuojabunkkeri on nykyisin taloyhtiön
käytössä. Sisällä ei ole mitään
alkuperäistä jäämistöä. Tila on
nykyisin jaettu siten, että siellä
on askarteluhuone, häkkivarastoja ja perunakellari. Bunkkerin
sisällä on ollut alun perin kaksi
Kenraalimajan ovet olivat hienoa käsityötä. Ovi ja majan
tai kolme huonetta ja eteiskäykattokruunu kuuluvat Lapin maakuntamuseon kokoelmiin.
tävä, jonka itäisessä päässä on
Kuva: Jukka Suvilehto, LMM.
ilmeisesti varauloskäynnin ovi,
pahemmin tarvinnut pelätä, sillä Kenraalijoka on suljettu ja joka ei näy ulkoapäin.
majan isännän komennossa olevat ilmavoiBunkkeriin on kaksi alaspäin menevää simat pitivät taivaan puhtaana. Pommisuojan
säänkäyntiä bunkkerin sivustalla, jotka ovat
lähistöllä on asukkaiden kertoman mukaan
osittain myöhemmin rakennettuja. Sisäänsijainnut myös konekivääripesäke nykyisen,
käynnin suojaksi on nykyaikana rakennettu
vuonna 1989 valmistuneen kerrostalon kohkatokset sadetta pitämään. Kenraalimajan
dalla. Kerrostalon sisäpihan takana on ollut
pommisuojabunkkerin pinta-ala on noin 60
myös rakennuksen jäänteet ja ilmeisesti yksi
neliömetriä.623
621
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Kenraalimajan
ilmasuojabunkkeri
(Luftschutzbunker),
joka nykyisin on
viereisen taloyhtiön käytössä.
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Niemelänkankaan alue

tai useampi taistelupesäke, joista ei enää ole
mitään jäljellä.625
Kenraalimajan eteläpuolelta lähti saksalaisten rakentama lankkutie vanhoja
peltoteitä hyödyntäen läpi saksalaisten parakkialueen päätyen nykyisen Pappilantien ja
Lehtikarintien risteyksen lähelle. Lankkutie
oli näkyvissä vielä 1960-luvun puolivälissä
ennen alueen rakentamista ja oli merkittynä
vuoden 1966 ulkoilukarttaankin.626
Rantavitikan alueella Kenraalimajan lisäksi säilyi sodan tuhoista ainakin kolme
saksalaisten asuntoparakkia, joista isoin oli
12,7 x 56,5 metriä. Tässä levyparakissa oli
peräti 26 huonetta. Muut säilyneet levyparakit olivat kooltaan 12,7 x 30 metriä (huoneluku 14) ja 6 x 14 metriä (huoneluku 4).
Rakennukset olivat sodan jälkeen jonkin aikaa Suomen Punaisen Ristin käytössä.627

Saksalainen yksikkö Kommandeur d. KorpsNachschubtrupp 433 (kenttäpostinumero
34001) vuokrasi 1.6.1942 alkaen Niemelän
perikunnalta silloisen Kemintien (nykyinen
Pappilantie) eteläpuolelta 3,1 km:n kohdalta 400 neliömetrin alueen.628 Pappilantie
75:n kohdalla sijaitsevassa Niemelän talossa
oli jatkosodan loppupuolella 1944 saksalaisten sidontapaikka ja toinen asuinrakennus
hevostallina.629
Pappilantie 75:n itäpuoleisella alueella on
kahden rakennuksen perustat. Nämä voivat
olla Niemelän tuhoutuneiden talojen jäänteitä, mutta Niemelän talon itäpuolella oli
myös saksalaisten vuokraama alue. Saksalainen yksikkö AVA 517 (Armee Verpflegungs
Amt 517) vuokrasi 10.11.1943 Kallioniemen perikunnan maa-alueita 29 179 neliömetriä Kemintien varrelta, Niemelän talon
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maankaatopaikka. Mitään jäänteitä saksalaisten toiminnasta ei ole enää näkyvissä,
mutta alueelle kulku ja tasaus lienevät jäänteitä saksalaisten toiminnasta. Alueen takana
olevassa metsikössä on joitakin kaivantoja ja
hieman metalliromua, jotka voivat olla saksalaisten toiminnan jäänteitä.634
Niskanperän alueella saksalaisilla yksiköillä oli varastoja Niskanperän tienhaarassa. Mäntyniemen riihessä saksalaisilla oli
hevostalli ja siellä muutamia sotavankeja
töissä. Saksalaiset myös palkkasivat suomalaisia töihin ja ostivat heiltä halkoja ja
muuta puutavaraa.635
Saksalainen
sotilastiedusteluyksikkö
Abwehr-Trupp 164 (kenttäpostinumero
17668) vuokrasi kesäkuussa 1944 3 750 neliömetrin (50 x 75 metriä) maa-alueen Kalle
Niskan mailta Niskanperältä kahden tai
kolmen pienen parakin rakentamista varten.
Tämä alue sijaitsi Kemintien (vähän ennen 8
km:n kohtaa Rovaniemeltä laskien) Niskanperälle erkanevan tien (ilmeisesti nykyisen
Niskanperäntien) alkupäässä, Kemintieltä
katsoen tien oikealla puolella alkaen noin
50 metriä teiden risteyksestä.636
Kesällä 1944 saksalaiset ryhtyivät rakentamaan uutta radioasemaa Kuolavaaraan.
Tätä työtä varten alueen omistajan rakennuksiin majoittui parikymmentä sotilasta.
Työ loppui samana päivänä, kun Suomi teki
Neuvostoliiton kanssa erillisrauhan.637 Lapin sodan aikana saksalaisilla oli väliaikaiset
taisteluasemat Kuolajoen sillan korvassa.
Kemintien ja Imarintien välisellä kaistaleella on luonnonkivivarustuksia ja kaivantoja, jotka näyttäisivät olevan jonkinlainen
puolustuslinja Kemintien suuntaan, kokonaispituus noin 55 metriä. Se on todennäköisesti Lapin sodan ajoilta. Linjan vieressä
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itäpuoliselta alueelta parakkileirin rakentamista varten.630 Saksalaisilla oli varastoja
Yliniemelän tilan Pukeman niittypalstalla.
Tämän lähellä oli Niemelän mailla metsäinen kumpu, jossa myös oli saksalaisten
varastoja.631 Lähistöllä on vanhoja teitä,
joita käytetään nykyisin latupohjina ja
juoksureitteinä.
Vuoristoarmeijan päämaja Leitstelle Rovaniemi des XIX. (Gebirgs) AK vuokrasi
elokuussa 1943 Vilho Möllärin maita (1
825 neliömetriä) ja Kallioniemen perikunnan maita (2 000 neliömetriä) Kemijoen
rannasta Saastamoisen ja Hirttiön talon välillä olevalta aidoitetulta alueelta uimapaikkaa varten.632

ALAKEMIJOEN SUUNTA
Alakorkalo, Niskanperä, Imari
Alakorkalon alueella, nykyisen Ala
korkalontie 32:n kohdalla sijaitsi saksa
laisten parakkialue. Saksalainen Luft
waffen huollon päämaja NachschubLeitstelle
der
Luftwaffe
Rovaniemi
vuokrasi Kemintien varrelta 4,5 km:n
kohdalta, tien pohjoispuolelta 6 280
neliömetriä (PLO /DDNVRQ metsämaata
1.6.1944 alkaen parakkien rakentamista
varten. Alueelle oli suunnitelman mukaan
tarkoitus rakentaa kolme autohallia ja
vartiomiesten parakki.633
Alue, joka on Alakorkalontien ja nykyisen Kemintien välissä, on nykyisin ollut
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on myös iso ehkä huoltoalueeksi tarkoitettu kaivanto. Alueella on hieman metalliromua.638 Imarin alueelle rakennettiin
saksalaisten junaliikennettä varten Imarin
junakohtauspaikka. Tämä sijaitsi keskellä
tietöntä metsää. Liikennepaikalla oli yksi
pitkähkö kohtausraide. Asemarakennuksena toimi parakki. Tämä sivuraide purettiin
vuonna 1951.639
Kemintien varrella olevan Mustonkummun alueella on joitakin kaivantoja ja
poteroita, jotka lienevät mahdollisesti saksalaisten Lapin sodan aikaisen Kemintien
puolustamista varten määrätyn yksikön
majoitustiloja. Majoitus on varmaankin ollut korsuissa tai teltoissa. Toinen mahdollisuus on, että siellä on ollut puusavottaleiri.
Alue on voinut olla myös suomalaisen Lapin sodan aikaisen yksikön majoituspaikka.
Alueella ei ole havaittavissa romuja tai rakennusten jäänteitä. Alueella on polkuja ja
teitä, joista osia on jo kasvanut täysin umpeen tai hävinnyt ojituksen vuoksi.640

hehtaarin alueelta. Vuonna 1942 Hirvaalle
alettiin rakentaa isompaa parakkikylää.642
Saksalaisten suuri huoltokeskus sijaitsi
Hirvaalla Alakemijoen suojeluskunnan talolla, jonka saksalaiset lähtiessään polttivat.
Nykyisin samalla paikalla sijaitsee Hirvaan
Sisun talo. Tämän talon ja Metsäoppilaitoksen välisellä alueelta Heerin huoltoyksikkö
Armee-Verpflegungsamt 517 (kenttäpostinumero 43605) vuokrasi 1.11.1943 alkaen
Peterin perillisten mailta yhteensä 49 980,5
neliömetrin suuruisen alueen parakkien ja
rehukatosten valmistamista varten. Talon
läheisyyteen rakennettiin varasto- ja parakkialue, tykkien huoltorakennuksia ja elintarvikevarastoja. Heinä-, olki- ja kauravarastoja
rakennettiin eläinten rehua varten. Peterin
mailta vuokrattiin myös 970 neliömetrin
alue Kemintien pohjoispuolelta parakkien
ja rehukatosten rakentamista varten.643
Ilmeisesti osittain juuri tälle Peterin
maalle rakennettiin saksalaisten käyttöön
Hirvaan pysäkiltä kenttärata, joka haarautui edelleen kahdeksi pussiraiteeksi ulottuen
nykyisen Kemintien poikki. Raiteen samoin
kuin parakkikylän rakentamisesta vastasi
Höckertin Seuraajat Oy, joka palkkasi töihin suomalaisia työntekijöitä. Tämän radan
varteen rakennettiin toistakymmentä noin
20 metriä pitkää varasto- ja asuntoparakkia
ja suuret olkivarastot. Alueella oli saksalaisilla myös oma makkaratehdas, kasvihuone
ja pieni vankileiri. Sähköä alueelle saatiin
dieselaggregaatista. Tämä konehuone on
tiettävästi vieläkin pystyssä.644
Hirvaalla sijaitsi myös Wehrmachtin pioneeriyksikön (Armee-Pionier-Park) varikko.
Kemintien ja Kemijoen välisellä alueella

Hirvas
Hirvas sijaitsee Kemintien varressa Rovaniemen keskustasta etelään. Kylä alkaa noin
11 kilometriä Rovaniemen keskustasta ja
eteläraja on siitä noin 11 kilometrin päässä.
Ensimmäiset saksalaiset joukot Hirvaalla
kesällä 1941 olivat Maalarin pellolle saapuneet 150 hevosmiehen hevosjoukot. Aluksi
isoimmat joukot asuivat Suojalassa, Ylä- ja
Ala-Peterissä, Rantalassa ja Klemetillä lähinnä yksityisessä majoituksessa.641 Peterin
perillisten maita oli vuokrattu saksalaisille
jo 1.10.1941 alkaen 60 000 neliömetrin
suuruinen alue. Maa-aluetta käytettiin majoitusparakkien ja huoltoteiden rakentamiseen. Metsää oli vuokra-alueelta raivattu 3,4
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lastauspaikkana ja varastoalueena. Aluetta
kutsuttiin täälläkin Pikku-Berliiniksi.
Saksalaisten varastot rakennettiin soramäen päälle, jonne johtava raide erkani ratapihan eteläpään kolmosraiteesta. Soramäen
päällä raide haarautui kahdeksi pussiraiteeksi. Totontien ja rautatien välisellä harjulla on säilynyt laajan laiturirakennelman
seinäperustukset. Rakennelman alue oli 21
x 33 metriä. Lisäksi sen länsipuolella on
toisen siihen liittyvän muurin perustukset.
Tämän rakennuksen ympärillä on yli 100
metriä pitkät sivukaivannot, joissa on ollut
nuo mainitut pussiraiteet.649
Kesäkuun 19. päivä 1941 suomalaisen päämajan liikennetoimisto vuokrasi
Maria Peterin mailta 73 687 neliömetrin
suuruisen alueen rakennustarkoituksiin.
Myöhemmin (1.7.1943) sama alue siirtyi Luftwaffen käyttöön. Ns. Jaakopin au-

olevalla Metsäkoululla oli suuri sairaalaosasto. Hirvaalla oli lisäksi sotavankileiri,
jonka vankeja käytettiin alueella työvoimana.645 Hirvaan koulun pohjoispuolen alueelta löytyy joitakin poteroita ja mahdollisia
pesäkekaivantoja.646
Jouttikankaan, Häkinvaaran ja Kalliovaaran alueilla on runsaasti erilaisia isoja ja
pieniä kaivantoja, jotka voivat olla saksalaisten sodanaikaisia tilapäisiä marssijoukkojen
lepäämis- ja huoltokeskuksia (telttaleirejä)
sekä niitä suojaavia taistelupesäkkeitä ja poteroita.647 Näistä alueista ei voi varmuudella
sanoa yhtään mitään. Ne voivat olla myös
sodanjälkeisiä kaivantoja johonkin tarkoitukseen. Arkistolähteistä ei löydy mitään
näihin liittyvää.
Hirvaan alueella Ylä-Peterin mailla tuholta säilyi viisi saksalaisten rakennusta,
jotka on myöhemmin purettu. Rovaniemeltä tullessa, tien oikealla puolella oli
asuntoparakki, jonka koko oli 12 x 21
metriä ja jossa oli kahdeksan huonetta. Samalla puolella oli myös sauna, jonka koko
oli 5 x 10 metriä. Tien vasemmalla puolella
oli viisi pientä huonetta sisältävä asuinrakennus, jonka koko oli 5 x 14 metriä sekä
kasvihuone, jonka koko oli 3,2 x 8 metriä.
Näiden lisäksi säilyi sauna, jonka koko oli 6
x 7 metriä ja talli, jonka koko oli 5,2 x 8,4
metriä.648

Muurola
Muurolan keskustan alueella oOL saksalaisilla
jatkosodan aikana paljon rakennuksia ja
kaivantoja. :HKUPDFKW rakensi ison
huoltoalueen parakkeineen rautatieaseman
ja parantolan välimaastoon. Asema toimi

Saksalaisten pussiraiteiden laiturirakennelma
Muurolassa. Kuva: Kalevi Mikkonen.
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kealla, nykyisen Jaakopintien alkupuolella
oli saksalaisilla telttakylä, jonka ympäriltä
vuokrattiin 2 500 neliömetrin suuruinen
alue elokuussa 1943 Luftwaffen varastoleiriä varten. Kemintien toiselta puolen, e.m.
leirin eteläpuolelta he vuokrasivat elokuussa 1943 Kommandierender General
der deutschen Luftwaffe in Finnlandin eli
Saksan Luftwaffen Rovaniemen esikunnan
nimissä Perä-Pohjolan Maanviljelyseuralta
Kemintien ja nykyisen urheilukentän väliseltä alueelta 12 000 neliömetrin alueen.
Ilmeisesti myös tämän alueen viereinen, nykyisen urheilukentän kohdalla ja sen pohjoispuolella oleva 31 977 neliömetrin alue
oli heidän hallussaan. Tämän alueen pohjoispäädyn vierestä Kemintien varresta alkoi
Luftwaffen huollon päämajan NachschubLeitstelle der Luftwaffe Rovaniemen Kemi
Oy:ltä vuokraama 10 700 neliömetrin alue
Luftwaffen kuorma-autovarikkoa varten
(K.f.z.-Beständelager).650
Kemintien ja rautatien väliseltä alueelta
suurin piirtein nykyisen Mäkipuistontien
alkupäästä vuokrasi saksalainen 20. Vuoristoarmeijan kuljetusyksikkö (Gebirgs-AOK
20 Transportoffizier 11 Rovaniemi-Finnland) (kenttäpostinumero 42853) huhtikuussa 1944 Toivo Seppäsen mailta
(silloisen tienmittaustavan mukaan Kemintie 24 km:n kohdalta) 2,5 hehtaarin alueen
moottoriajoneuvojen sijoittamiseksi.651 Totonmäellä sijaitsi lentokoneiden huoltohalli
ja varastoja.652
Lisäksi Muurolan sairaala, joka tuhottiin
sodan loppuvaiheessa, on ollut osittain saksalaisten käytössä. Elokuussa 1942 sairaalan johtokunta päätti vuokrata parantolan
saksalaisille majoitus-, komento- ja sotasairaalatiloiksi. Vanhan parantolan iso jääkellari jäi nykyisen ns. saksalaiskellarin sisään.

Saksalaiset laajensivat kellarin nykyiseen
kokoonsa. Parantola oli vuokrattuna saksalaisille 9.8.1942–19.9.1944.653 Parantolassa
oli suuri kenttäsairaala ½ Feldlazarett (mot.)
617/Chir. Abt. (½ Kenttäsairaala 617/motorisoitu/ Kirurginen osasto) samoin kuin
sairaalatarvikkeiden varastoja ja muita
varastoja.654
Saksalaisten perääntyminen Muurolan
alueelta alkoi syyskuun lopussa ja ensimmäiset tuhotyöt alkoivat 30.9.1944, jolloin
saksalaiset teurastivat sikoja ja lampaita.
Lokakuun 6. päivään mennessä saksalaiset
tuhosivat Muurolan kylän aluetta räjäyttämällä rakennuksia ja miinoittamalla teitä
ja siltoja. Saksalaiset tuhosivat lähtiessään
myös parantolan räjäyttämällä raunioiksi
päärakennuksen. Lääkärin asunto ja ulkorakennukset (lääkärin tuparakennus ja
maakellari), henkilökunnan asuinrakennus, työpajarakennus, kaksi jääkellaria, pari
vajaa, suuri saksalaisten rakentama (laajennettu vanha kellari) kellari sekä saunarakennus ja pumppuhuonerakennus järven
rannassa säilyivät.655
Räjäytyksessä oli tuhoutunut parantolarakennuksen nelikerroksinen keskiosa ja siihen liittyvä koko läntinen osa. Itäsiipi, joka
sisälsi toimistotilat, jäi pystyyn, mutta sekin purettiin uuden parantolan tieltä. Myös
vanhan parantolan korkea punatiilinen savupiippu jäi pystyyn nykyisen pajarakennuksen ja sairaalan päärakennuksen väliselle
alueelle. Sekin purettiin ennen uuden parantolarakennuksen rakentamista. Jääkellari säilyi päärakennuksen räjäytyksessä.
Samoin säilyi vanhaan ylilääkäri Gripenbergin asuntorakennukseen liittyvä pienehkö
maakellari.656
Muurolan Kuusivaarassa noin 25 km:n
kohdalla Rovaniemeltä oli sotavankileiri.
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Kuusivaarassa saksalaiset ovat kertomusten
mukaan ampuneet heinäkuussa 1944 sotavankeja soramonttuun.657
Myös Muurolan kylän keskustassa hyppyrimäen seudulla oli suomalaisten ylläpitämä vankileiri venäläisiä sotavankeja
varten. Leiri oli Kemissä toimineen Sotavankileiri n:ro 9:n sivutoimipiste. Leiriä ympäröi piikkilanka-aita ja sen keskellä oli pieni
vartiotorni. Leirissä oli 30–60 vankia ajankohdasta riippuen. Sotavankeja luovutettiin
myös siviilitöihin ja heitä työskenteli mm.
kunnalliskodissa. Leirin yhteydessä oli myös
pieni vankien hautausmaa. Vankiparakki
säilyi ehjänä Muurolaa tuhottaessa ja sodan
jälkeen se kunnostettiin ja siellä järjestettiin
tansseja. Paikka nimettiin Moskovaksi.658
Muurolan keskustan alueella on vielä
runsaasti jäänteitä saksalaisajasta siellä
täällä. Muutamia rakennuksen perustuk657
658

sia ja tuhottuja betoniröykkiöitä on jäänyt
jäljelle, mm. Totontien alkupään länsipuolella on ison betoniperustaisen rakennuksen
paikka, kooltaan noin 12 x 40 metriä. Alueella on runsaasti betonirakenteita ja romua.
Erilaisia kaivantoja ja poteroita löytyy runsaasti Muurolan keskustan ja Totonvaaran
alueelta.659

Westerlund 2008.
Susanna Runtti, Muurolan historia. Rovaniemi 1991.
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Omat kenttätutkimukset. KM.

Jaatila

YLÄKEMIJOEN SUUNTA

Jaatilan Jakokunta vuokrasi 15.7.1943 alkaen Muurolan maantien varrelta 1 508
neliömetrin alueen rakennustarkoituksiin
saksalaisten Kommandierender General der
deutschen Luftwaffe in Finnlandille. Sinne
rakennettiin ainakin yksi majoitusparakki,
sauna, puuvaja ja vartiotupia.660 Lapin sodan aikana saksalaiset ottivat Jaatilan koulun haltuunsa ja heillä oli siellä suomalaisia
vankeja.661

Pullinranta/Karvonranta
Sodan aikana maalaiskunnan alueella sijainneen Pullinrannan alueella on ollut
Luftwaffen vuosina 1942–1943 rakentama
parakkialue, jossa on ollut kaksi lihansäilytyskylmiötä lähellä Jäämerentietä (nykyisen
Karvonranta 30–32:n kohdalla). Kylmiöt ja
muut rakennukset säilyivät tuholta, mutta
ne purettiin ilmeisesti joskus 1950-luvun aikana. Suutarinkorvan sillan lähellä on ollut
Luftwaffen ilmavalvontatorni, josta ei enää
ole mitään jäljellä. Joitakin mahdollisia sotaajan romuja sieltä löytyy, mutta muuten alue
on pitkälti ollut ilmeisesti peltona sodan
jälkeen. Sata metriä Venetieltä länteen Kemijoen rantatörmällä on yksi rakennuksen
raunio ja saksalaisten tekemä varsin hyvin
säilynyt betoninen pumppuaseman jäänne.
Pumppuaseman sisään mentiin yläkautta
sisäseinään kiinnitettyjen metallitikkaiden avulla. Noin 2,5 metrin syvyydessä oli
pumppauslaitteet. Pumppuasema oli tehty,
jotta sieltä voitiin johtaa vesijohtoa pitkin jäähdytysvettä lihansäilytyskylmiöihin.

660

Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
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Kari Virolainen, Elinikäinen taakka. Ikääntyneiden
lappilaisten muistot vuorovaikutussuhteistaan jatkosodan ajan Saksan armeijan sotilaisiin ja neuvostoliittolaisiin sotavankeihin. Rovaniemi 1999.

Saksalaisten pumppuaseman jäännökset
Pullinrannalla.
Kuva: Kalevi Mikkonen.
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Alueella on ollut saksalaisilla lihajäähdyttämöiden lisäksi useita miehistö- ja varastoparakkeja, vajoja sekä tallirakennuksia.662
Suutarinkorvan sillan suojaksi oli sillan
päätyihin sijoitettu Luftwaffen ilmatorjuntayksikön ilmatorjuntapattereita molemmin
puolin siltaa. Sillan itäpuolella Karvonrannalla oli saksalaisilla parakkeja, tähystystorni, valonheitin sekä ilmatorjunta-asemat
kevyemmille ilmatorjuntatykeille. Aluksi
saksalaiset asuivat vaneriparakeissa, mutta
myöhemmin he rakensivat paremmat parakit osittain törmäpeltojen sisään. Sillan
alapuoliset rakennelmat sijaitsivat Benjam
Karvon ja yläpuoliset Olli Karvon mailla.663
Pallarintien pohjoispuolella Kemijoen
rannalla, nykyisen Rannanmukan tien
alueella sijaitsi saksalaisten iso vihannesten viljelyalue (1 830 neliömetriä) Mikko
Kulppilalta vuokratulla alueella. Sopimus oli tehty 8.6.1943 saksalaisen yksikön, jonka kenttäpostinumero oli 11096,
kanssa. Yksikkö oli todennäköisesti sairaankuljetusyksikön esikunta Stab Krankentransport-Abteilung 706 (mot.), joka toimi
Rovaniemen alueella.664

Rakenteilla oleva ilmatorjuntatorni Suutarinkorvan sillan eteläpään lähellä 21.10.1942.
Kuva: SA-kuva.

käytettiin työssä leirin ulkopuolisissa kohteissa. Noin 4,7 kilometrin kohdalla tien
oikealla puolella Jani Aholan ja Hannu Ylimommon mailta 1.9.1943 vuokratulla 40 x
50 metrin alueella (2 000 neliömetriä) sijaitsi sotavankileirin perunakellari. Hannu
Ylimommolta ja Jani Aholalta vuokratuilla
alueilla molemmin puolin Koskenkyläntietä
300 metrin matkalla sijaitsi ilmeisesti e.m.
yksikön vuokraamia alueita, jotka olivat
vankileiri- ja muussa käytössä.665
Rovaniemen suunnasta 4,5 kilometrin
kohdalla tien oikealla puolella olevalla lähes 30 000 neliömetrin alueella oli myös
heiltä 19.5.1944 vuokrattu alue, jolle oli
tarkoitettu rakennettavan kuorma-autojen
suojakatoksia. Niitä ei ehkä ehditty juurikaan rakentaa ennen Lapin sodan alkua.
Vähän edempänä 4,7 kilometrin kohdalla
tien samalla puolen oli Hannu Ylimommolta 14.4.1944 vuokrattu 2 500 neliö-

Koskenkylä
Koskenkylässä oli melko suuri piikkilangoin ympäröity Heerin sotavankiyksikkö
II:n vankileiri ja vankileirisairaala (Kriegsgefangenen Lager u. Krankenrevier des
Kriegsgefangenen-Bereichs II), jonka kenttäpostinumero oli 27773. Leiri sijaitsi Pallarinrannan alueella Rovaniemen suunnasta
Koskenkyläntien vasemmalla puolella Mommon talon lähellä noin 4,5–4,7 kilometrin
kohdalla Rovaniemen keskustasta. Siellä oli
venäläisiä ja ukrainalaisia sotavankeja. Heitä
662

Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten
rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta
1941–1944. RKA. SA-kuva-arkisto. Omat kenttätutkimukset. KM.
663
Alakulppi 2004.
664
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Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
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metrin alue, jonne oli tarkoitus rakentaa
majoitustiloja.666
Perääntyessään syksyllä 1944 saksalaiset jättivät jälkeensä vähintään toistasataa
huonokuntoista sotavankia. Rovaniemen
Pallarin alueen vankileiriin heitä jätettiin
kymmeniä. Silloin leirillä oli ainoastaan sairaalaparakki jäljellä, kaikki muut parakit oli
tuhottu. T.W. Paavonkallio kertoi, että Pallarin leirillä saksalaisten poistuttua venäläiset ja ukrainalaiset vangit olivat valinneet
itselleen johtajan keskuudestaan ja jääneet
odottamaan suomalaisten tuloa. Suomalaiset muonittivat vangit ja kertomuksesta
päätellen ainakaan kaikki vangit eivät olleet
kovin sairaita.667
Kestinvaaran länsipuolella, nykyisen
kuntopolun alkupään vieressä, Ville Ojaniemen mailta huhtikuussa 1944 vuokrattu
alue on ollut ilmeisesti saksalaisten ilmatorjuntajoukkojen kuljetusautojen sijoituspaikka. Yksikkö oli kaiketi Stab gemischte
Flak-Abteilung 425 (v) (kenttäpostinumero L 51145). Paikalla oli entuudestaan
hiekanottopaikka, jonka ympäristöön alue
sijoitettiin. Vuokratun alueen mitat olivat
150 x 150 metriä, eli yhteensä 2,25 hehtaaria. Alueelta löytyy kaivantoja ja poteroita.
Tästä 155 metriä eteenpäin olevassa tienristeyksessä pyörätien ja Koskenkyläntien välisellä alueella on kaivanto, joka on ehkä ollut
Lapin sodan aikainen vartiopiste.668
Luftwaffen huollon päämaja NachschubLeitstelle der Luftwaffe Rovaniemi vuokrasi
maaliskuussa 1944 Kestinvaaran alueelta
Elina Koukan mailta 21 045 neliömetrin
alueen parakkien rakentamista varten. Alue
sijaitsi Rovaniemen suunnasta katsoen noin
0,5 kilometriä kuntopolun kohdalta eteenpäin. Tien oikealta puolelta Eelis Mäntyniemen mailta he vuokrasivat heinäkuussa

1944 27 378 neliömetrin alueen parakkien
rakentamista varten.669
On mahdollista, että näille alueille ei ehditty rakentaa kovin paljoa ennen Lapin sodan alkua, koskapa sieltä löytyy varsin vähän
jäänteitä rakennuksista. Alueella on saksalaisten huoltotieverkostoa ja korsu-, poteroja taistelupesäkekaivantoja sekä ainakin yksi
varma rakennuksen paikka ja pari mahdollista rakennuksen kohtaa sekä romua.670
Koskenkylän koulun alueella oli saksalaisilla useita rakennuksia, mutta niiden jäänteet ovat suureksi osaksi hävinneet koulun
ja viereisen urheilukentän rakentamisen yhteydessä. Koulusta ja kentästä alaspäin viettävällä rinteellä useissa kohdissa on runsaasti
metalliromua, mm. sänkyjä, tynnyreitä ja
purkkeja. Koulun vieressä, idän puoleisella
kankaalla ja etelärinteen alaosassa on ainakin neljän saksalaisten rakennuksen jäänteet
ja S-muotoisen nurmettuneen sirpalesuojan
jäänteet. Sirpalesuojan pituus on yhteensä
14 metriä, sivut ovat 5 + 5 + 4 metriä.
Alueella on myös metalliromua ja maataloustyökaluja, joista osa varmaankin kuului alueella olleen sodanjälkeisen maatalon
irtaimistoon.671
Koskenkyläntien ja Kurjenojan välisellä
alueella, noin välillä 600–1000 metriä Koskenkylän koulusta kaakkoon, oli saksalaisilla
laajahko tukikohta-alue, muita rakennuksia
ja taisteluhautoja. Aluetta on viime vuosina
rakennettu runsaasti, joten suurin osa saksalaisten aikoinaan vuokraamasta alueesta
on jo nykyisen infrastruktuurin ja talojen
peittämä. Joitakin talojen raunioita ja rakennusten, korsujen tai telttojen paikkoja
sekä useita taisteluhautakaivantoja ja muita
kaivantoja alueelta vielä löytyy, mm. läheltä
Koskenkyläntien reunaa.672 Koskenkylässä
nykyisen Kurjenojantien varrella lähellä
Koskenkyläntietä oli saksalaisilla Heerin
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Armee-Bekleidungs-Amtin (ABA) vaateja varustekorjaamo, jossa työskenteli 40–50
Koskenkylän ja Oikaraisen alueen naispuolista työntekijää, jotka saivat tästä työstä suomalaiseen palkkatasoon verrattuna erittäin
hyvää palkkaa. Kilpailu näistä työpaikoista
oli kova, joten pääasiassa nuori työntekijä,
joka sinne pääsi, oli onnekas. Työtä johti
Werkmeister, suomalaisten ”verkmaisteriksi”
nimittämä saksalainen sotilashenkilö. Lisäksi
siellä työskenteli muutama saksalainen ammattivaatturi. Varustekorjaamossa paikattiin
Pohjois-Suomessa olevien joukkojen rikkinäisiä varusteita.673
Koskenkyläntien 634 kohdalla rinteen
alaosassa on rakennuksen rauniot, jossa
on tiiliseinää jonkin verran pystyssä. Rakennuksen pinta-ala on 5 x 7 metriä. Samaan rinteeseen on kaivettu rakennuksen
tai teltan/korsun paikka, pinta-alaltaan 4 x
6 metriä. Lähistöllä ylempänä rinteessä on
metalliromun kappaleita. Rakennuksen vieressä on saksalaisten tekemä huoltotie, josta
erkanee tie myös eteläsuuntaan kohti Kurjenojaa. Tämä sivutie on keskiosalta peltojen
katkaisema, mutta on jälleen näkyvissä lähempänä Kurjenojaa. Saksalaisten käyttämä
ja tekemä huoltotieverkosto on monin osin
vielä näkyvissä ja käytössäkin.674

asunnoissa hyvää vuokraa vastaan. Joukkojen mukana oli paljon moottoriajoneuvoja,
hevosia, muuleja, erilaista sotakalustoa ja
huollon kenttäkeittiöitä, muonaa ja kuormaeläinten rehuja. Joukkoja majoitettiin
myös Oikaraisella yksityisten taloissa ja mökeissä, joten paikalliset asukkaat saivat lisätuloja saksalaisten majoittamisesta ja heidän
käytössään olleiden hevosten ja muulien tallipaikoista ja niiden syöttämisestä. Silloin oli
navetoilla, riihillä ja ladoilla käypää arvoa.675
Kesäkuun 3. päivänä 1942 Oikaraisen
kylään sijoitettiin kevyt Syöksyvenekomennuskunta 901 (Das leichte Sturmboot-Kommando 901), jonka 600 miestä
majoittui Suojeluskuntatalon ympäristöön
pystytettyyn telttakylään, joka myöhemmin
muuttui parakkikyläksi. Komennuskunnan
johto majoittui Jokkavaaran reunalla olevaan Aholan taloon alivuokralaiseksi. Heidän harjoitusalueensa sijaitsi Kemijoella
Tuominiemen kohdalla. Joella nelimetriset, sadalla hevosvoimalla ja pitkävartisilla
potkureilla varustetut syöksyveneet miehistöineen harjoittelivat tositoimia varten.
Syöksyveneet olivat lankuista tehtyjä raskaita veneitä, joissa oli 2,5 metrin pituisen
varren päässä oleva moottori. Saksalaisilla
oli moottoreissa käytössä äänenvaimentimet, jotta moottorien aiheuttama ääni ei
olisi ollut kovin suuri. Kaikkiaan veneitä
oli heillä käytössään parikymmentä. Usein
niitä säilytettiin Aholan talon rannassa.
Veneitä oli hyvin hankala siirrellä kuivalla
maalla. Kenraalieversti Dietl seurasi joskus
joen törmältä upseereidensa kanssa vesistöharjoituksia. Myöhemmin komennuskunta
siirrettiin taistelutehtäviin Alakurtin alueelle
ja Petsamoon.676
Jokkavaaran rinteille saksalaiset rakensivat vuodesta 1942 alkaen parakkikylän,
jossa oli ainakin kymmenkunta majoitusparakkia ja ympäristöön lukuisia kaivantoja

Oikarainen
Oikaraiselle on matkaa Rovaniemen keskustasta 20 km Kemijokea ylävirtaan. Kylä sijaitsee molemmilla puolin jokea.
Saksalaiset marssittivat joukkojaan Oikaraisen kautta Kuusamon, Kiestingin ja
Uhtuan suunnalle. Pääosin marssimiset
tapahtuivat talviaikaan 1942, jolloin voitiin käyttää jäätietä Kemijoen ylittämiseen.
Joukot marssivat 20–30 km:n päivävauhtia ja heitä majoitettiin Yläkemijoen kylien
673
Ibid. Hannes Viiri, Saksalaiset Yläkemijoen kyläkuvassa. Totto XVI. Rovaniemi 2002. Junila 2000.
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puolustus- ja harjoitustarkoituksiin. Alueen
pääasiallinen käyttäjä oli Armee-PionierSchule Oikarainen (kenttäpostinumero
15509, Stab Armee-Pionier-Schule 19219).
Alueella on rakennusten jäänteiden lisäksi
sirpalesuojia, runsaasti poteroita ja pesäkkeitä, jotka ovat olleet todennäköisesti harjoituskäytössä. Sodanjälkeinen soranotto on
tuhonnut ison osan varuskunnan alueesta.677
Jokkavaaran pirtin eli silloisen suojeluskunnan talon ympäristöstä ja Jokkavaaran
pohjoisrinteeltä saksalaiset vuokrasivat lisäalueita elokuussa 1943 Jokkavaaran pirtin
(4 500 neliömetriä), Hyvösen perikunnan
(3 000 neliömetriä) ja Vuopalan perikunnan
(8 500 neliömetriä) sekä 1.10.1943 alkaen
Hilda Hyvösen mailta 4 200 neliömetriä
parakkileirin rakentamiseksi. Jokkavaaran
pirtin kohdalta ylempää vaaran rinteestä
saksalaiset vuokrasivat Hyvösen perikunnan maita 39 750 neliömetrin suuruisen
alueen.678
Jokkavaarassa saksalaisilla oli laajoja
alueita käytössään. Erityisesti pioneerien
aliupseerikoulu
Armee-Pionier-Schule
Oikarainen toimi alueella useita vuosia
käyttäen sitä harjoittelupaikkanaan. Pioneerikoulussa nuorille sotilaille opetettiin
monenlaisia sotataidon oppeja. Heillä oli
käytössään kaksi panssarivaunua lähinnä
opetustarkoituksia varten. Pioneerikoulun
ja Syöksyvenekomennuskunnan lisäksi siellä
oli pysyvämmin auto-osasto ja ilmavoimien
lentäjien majoituspaikka. Yläkemijoen suojeluskunnan Oikaraisen kyläosaston suojeluskuntatalo oli saksalaisten käytössä.679
Upseerit asuivat vuokralla alueen maataloissa. Mm. Hyvösen talossa oli saksalaisille
upseereille vuokrattu huoneita. Eräässä parakissa järjestettiin juhlia, iltamia ja eloku-

vaesityksiä, joihin myös kyläläisiä kutsuttiin
joskus mukaan. Saksalaisilla oli myös oma
pr-kampanjansa, jonka tarkoituksena oli
tutustuttaa kyläläiset ja sotilaat niin, että
yhteistyö sujuisi paremmin. Saksalaiset järjestivät vierailunsa kyläläisten koteihin siten,
että heidät oli jaettu ryhmiin, jotka kävivät
kukin heille määrätyissä taloissa vierailuilla,
jottei varsin niukoissa oloissa eläville asukkaille tullut ylimääräistä rasitusta heidän takiaan. Kyläläisten ja sotilaiden välille syntyi
ystävyyssuhteita ja sodan aikana välit säilyivät hyvinä.680
Nykyisen Ahonvieri -nimisen tien kohdalta, Koskenkyläntien toiselta puolen, lähtee vanha Jokantie kääntyen eteläsuuntaan
Jokkavaaran itärinteen läpi. Tämän tien varrelta saksalaiset vuokrasivat syyskuussa 1943
Eelis Ylianttilan maita (yhteensä 17 255 neliömetriä), Olli Karvon (10 100 neliömetriä)
ja Paavo Karvon maita (3 400 neliömetriä)
varastoparakkien ja suojien pystyttämistä
varten. Jokantien varressa olivat saksalaisten
auto- ja panssariparakit. Siinä olevat kaivannot olivat polttoaineen säilytystä varten. Ne
olivat noin metrin syvyisiä ja levyisiä pitkiä
”ojia”, joihin bensiinitynnyrit työnnettiin.681
Alueella on alkuperäisiä huoltoteitä ja
rakennuksen jäänteet. Alueelle kaivetut soranottopaikat ovat osittain tuhonneet jäänteitä. Osa kaivannoista voi olla suomalaisen
suojeluskunnan kaivantoja sotaa edeltävältä
ajalta, mutta suurin osa lienee Armee-Pionier-Schule Oikaraisen jättämiä.682
Saksalaiset järjestivät ainakin kesällä
1942 yleisurheilukisoja, joista on joku valokuva säilynyt. Yhdessä kuvassa on kuvattuna kuulantyöntökisaa. Jokkavaaran
suojeluskuntatalon vieressä järjestettiin
Kameraden Sportfest -urheilutapahtuma
21.–22.8.1942.683
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Fiina Nivanteen omistaman Kraatarin tilan
mailta saksalaiset vuokrasivat elokuussa 1943
Kemijoen etelärannan ja maantien väliltä 5
400 neliömetrin alueen telttaleirin pystyttämistä ja urheilukenttää varten. Urheilukenttä oli merkitty aivan Kemijoen rannalle.
Tämä alue oli jotakuinkin samalla kohdalla
kuin ylempänä tien varressa oleva Jokkavaaran pirtti.684
Tämän alueen vierestä Kemijoen etelärannalta saksalaiset vuokrasivat samaan
aikaan Hyvösen perikunnan maita 3 150
neliömetrin suuruisen alueen harjoituskentäksi. Edelleen tämän saman alueen täydennykseksi saksalaiset vuokrasivat Herman
Kuvajan mailta 2 800 neliömetrin suuruisen alueen jokirannasta syöksyveneiden
sijoitusta varten ja syyskuussa 1943 750 neliömetrin alueen saunan pystyttämistä varten. Samalta alueelta saksalaiset vuokrasivat
1.7.1943 alkaen Fiina Nivanteen mailta
2 000 neliömetrin alueen täydennykseksi
parakkileirin pystytystä varten.685
Suurin piirtein nykyisen Tuomikummun
tien päästä Kemijoen etäpuolen rantakaistaleelta saksalaiset vuokrasivat 1.7.1943 alkaen
kesäasunnon pystyttämistä varten 2 000 neliömetrin suuruisen alueen Kristian Rannan
mailta. Tämä Tuominiemen suvannossa sijaitseva Niittylammen ranta lienee sama
paikka, jonne pioneerit rakensivat kenraalieversti Dietlille hirsimökin. Siellä hän kävi
adjutanttinsa kanssa rentoutumassa kesäisin. Tuominiemessä oli myös uimapaikka ja
hiekkaranta. Lisäksi pieni auto-osasto sijaitsi
Tuominiemen kärjessä (nykyisen Lossinkorvantien) eräässä talossa. Talon pihalla oli
suuri parakkimainen autokatos.686
Jokkalan kohdalla Jokkavaaran itärinteen
alueelta saksalaiset vuokrasivat elokuussa
1943 Yläkemijoen Suojeluskunnalta 15 000

neliömetrin (50 x 300 metriä) suuruisen
alueen ampumarataa varten. Ampumarataan liittyen Ylianttilan Ahola -nimisen tilan
mailta Jokkavaaran itärinteeltä he vuokrasivat 23 250 neliömetrin alueen. Alueella oli
jo entuudestaan suojeluskunnan ampumarata, jonka saksalaiset kunnostivat ja laajensivat. 687 Alueen kohdalla on nykyisin
samanmuotoinen, mutta huomattavasti
isompi hiekkakuoppa. Alueella on runsaasti
vanhoja huoltoteitä ja myöhempiä sorankuljetusta varten tehtyjä teitä. Lisäksi siellä
on kaivantoja, poteroita, pesäkkeitä ja taisteluhauta. Alue on ollut Armee-PionierSchule Oikaraisen harjoittelukäytössä.688
Jokirannasta ja ketoniityltä saksalaiset
vuokrasivat Eelis Ylianttilan mailta harjoituskentäksi ja varastointipaikaksi yhteensä
7 500 neliömetrin suuruisen alueen ja Ylianttilan Ahola -nimisen tilan mailta toukokuussa 1944 vielä 2 924 neliömetrin
suuruisen niittyalueen kasvimaata varten.689
Jokanlammen ympäristössä on myös ampumapoteroja sekä taistelupesäkkeitä. Nämä
ovat olleet mahdollisesti Armee-PionierSchule Oikaraisen harjoituskäytössä olleita
alueita.690
Kemijoen ylitys Oikaraisen kohdalla tapahtui pienehköllä moottorilla varustetulla
teräksisellä lossilla. Saksalaisten joukkojen
huolto sodan aikana vaati jatkuvaa yhteyttä
sekä talvella että kesällä, joten lossi oli heille
jatkuva hidaste ja sinne muodostui usein
pitkiä jonoja. Saksan sotaonnen käännyttyä
joukkojen virta Kuusamon suunnalta takaisinpäin alkoi tulla ajankohtaiseksi vuoden
1944 aikana.691
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Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA.
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Omat kenttätutkimukset. KM.
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Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
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Keväällä ja kesällä 1944 saksalaiset pioneerit
rakensivat puusta pukkisillan Kemijoen yli
Oikaraisen lossin viereen. Silta oli alun perinkin tarkoitettu vain väliaikaiseksi, koska
se ei olisi kuitenkaan kestänyt keväistä jäiden lähtöä. Silta oli kuusi tai seitsemän
metriä leveä ja sen tukipilarit juntattiin
massiivisella 500 kilon painoisella juntalla
joen pohjaan. Tukipilarit ulottuivat suurin piirtein tulvaveden aikaiselle korkeudelle, ja niiden päälle olisi voinut rakentaa
uuden sillan tarvittaessa. Sillan alaosaan
jätettiin kaksi viidentoista metrin pituista
uittoväylää, jota kautta tukit voitiin uittaa
ja joista myös päästiin veneillä sillan alitse.
Väylien kohdalta silta vahvistettiin seitsemän tai kahdeksan metrin pituisilla ja 70
senttimetrin levyisillä teräspalkeilla. Nämä
teräspalkit löydettiin Oikaraisen uuden sillan rakennustöiden yhteydessä vuonna 2010
tehdyissä ruoppauksissa. Silta oli valmiina
kesäkuun alkupuolella ja käytettävissä vain
muutaman kuukauden. Lokakuussa Oikaraisen alueelta lähtiessään he räjäyttivät
sillan räjäytyspanoksilla tai ehkä 500 kilon
lentopommeilla.692
Saksalaiset aikoivat rakentaa paremman
teräsbetonisen sillan Jokkarannalta Tapion
ja Pauli Tervon talojen välistä vastarannalle,
jossa tuolloin oli Kalle Ylioikaraisen pihaalue. Paikalle tuotiin valukourut ja kapearaiteisia vaunuilla oli tarkoitus kuljettaa soraa
kiskojen päällä Jokkavaarasta myötämäkeen.
Sillan rakentaminen oli tarkoitus tehdä vankityövoiman avulla ja heidän majoittamisekseen saksalaiset pystyttivät Jokkalan maalle
kymmeniä vaneritelttoja asunnoiksi. Tämä
projekti jäi kesken ja saksalaiset räjäyttivät
kaikki varusteet, vaneriteltat ja samalla koko
kylän ennen lähtöään. Oikaraisen Tikkasenkarin lähettyvillä Lavajängän vieressä oli
suuri ammusvarasto, jonka he lähtiessään
räjäyttivät. Tämän seurauksena ammuksia,

692

miinoja ja muita räjähteitä levisi satojen
metrien alueelle.693
Jokkavaaran lähellä Siirtolantien alueella
lienee saksalaisilla ollut jonkinlainen huoltoalue tai tukikohta, jonka jäänteitä on vielä
vähän näkyvissä. Myös jonkin verran metalliromua on siellä täällä.694

Oikaraisenvaara
Kuusamontien vieressä lähellä Permantokoskentien risteystä, noin 18 km:n päässä Rovaniemen keskustasta, saksalaiset vuokrasivat
syyskuussa 1943 M. Ylioikaraisen mailta
Oikaraisenvaaran etelärinteeltä 50 000 neliömetrin (200 x 250 metriä) suuruisen alueen ”harjoitusasemien rakentamiseksi”.695
Saksalaisten rakentama taisteluhauta/
puolustuslinja on 65 metriä pitkä ja luoteiskaakko -suunnassa. Linjan leveys on ollut
1,5–2 metriä ja syvyys 1–1,5 metriä. Sen
kaakkoispäässä on kaksi betonista valettua
konekivääribunkkeria, joiden ulkomitat
ovat noin 2 x 2 metriä. Bunkkerin sisäosa
on noin 1,5 x 1,5 metriä, betoniringin leveys noin 80 cm ja bunkkerin syvyys vajaat
kaksi metriä. Linjan päässä on vahvasti rakennettu korsu, jonka sisäosa on noin 3 x 3
metriä. Korsun rakenteet on tehty hirsistä.
Vähän ennen taisteluhaudan keskikohtaa
on toisen puukorsun jäännökset. Sen sisus
on ollut noin 1,5 x 2 metriä, mutta se on
hajonnut. Bunkkerit oli varustettu raskailla
konekivääreillä. Ampuja seisoi betoniaseman sisällä korokkeella ja konekivääri pyöri
laakereilla. Taisteluhaudan puuosat on viety
sodan jälkeen polttopuuksi.696
693

Viiri 2002. Hannes Viiri, Oikaraisen ylikulkuongelmat ratkeamassa. Kolmas siltahanke toteutumassa.
saNO Se (Oikaraisen kylälehti) 2/2009.
694
Omat kenttätutkimukset. KM.
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Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
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Kuusamontien ja Permantokoskentien reunan lähellä olevassa rinteessä on pieni, ilmeisesti sisäosaltaan noin 2 x 2 metrin kokoisen
korsun paikka. Siinä on vielä hieman puuosia tallella. Alun perin korsu on voinut olla
isompikin, mutta hiekka ja multa on valunut reunoilta sen sisään. Rinteessä on myös
ampumapoteroita.697
Näiden asemien suunnittelu määrättiin
uuden Ski-Brigade Finnlandin nimellä perustetun yksikön komentajan, entisen Vuoristoarmeijan operaatiopäällikön, eversti
Hans Steetsin vastuulle. Asemat rakensi saksalaisten pioneeriyksikkö (Armee-PionierPark) tuliasemille annettujen yleisohjeiden
mukaisesti.698
Oikaraisenvaaran puolustuslinja oli osa
Rovaniemen ympäristöön rakennettua
Ringwall -puolustusketjua. Ketju rakennettiin loppukesällä ja alkusyksystä 1944
osana Operaatio Birke -suunnitelmaa suojaamaan saksalaisten vetäytymistä kohti
Pohjois-Norjaa ja Ivaloa. Puolustuslinjat rakennettiin Rovaniemeltä Ranualle,
Posiolle ja Kemijärvelle johtavien teiden
varsille.

Oikaraisenvaaran tuliasemien tarkoitus oli
suojata Kuusamontietä ja tarvittaessa viivyttää vihollisen etenemistä. Alueen puut
puolustuslinjan edestä oli kaadettu isolta
alueelta, jotta vaaralta oli suora näkyvyys
parin sadan metrin päähän joelle asti. Konekiväärien kantama ulottui helposti joen
kohdalla olevalle sillalle saakka. Taisteluasemien eteen rakennettiin kolmiotukien
ympärille viritettyjä piikkilankaesteitä malliltaan ”Lappland-Zaun”. Piikkilankojen
jäänteitä on vieläkin näkyvissä puolustuslinjan alapuolen rinteessä. Sivustat suojattiin miinakentillä.699 M. Ylioikaraisen
mailta vuokrattiin elokuussa 1943 myös 30 x
150 metrin (4 500 m2) suuruinen alue aivan
rantakaistaleelta harjoituskentäksi.700
Kuusamontien varrella on myös kaksi
taistelupesäkettä ja ilmeisesti kaksiosainen
korsukaivanto tien pohjoispuolella noin 600
metriä ennen Permantokosken risteystä.701
Nämä liittyvät myös samaan Kuusamontien
puolustusketjuun kuin taisteluhautakin.

Oikaraisenvaaran taisteluhaudan betonisen konekivääriaseman paikka.
Kuva: Kalevi Mikkonen.
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Saarinen 2014. Airio 2014.
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Ryssänlampi

Vanttauskoski

Ryssänlampi sijaitsee noin 25 km Rovaniemeltä itään korven keskellä Saha-Mustastaseljästä Ryssänlammelle kulkevan matalan
harjun laella, hiekkatien ja Inuma-aavan välisessä maastossa. Alueella oli saksalaisten vankileiri venäläisille vangeille. Alueella oli useita
kämppiä, mutta jälkiä on vain yhdestä kämpästä. Vankileirin kämppä on hiekkatien
lounaispuolella aivan tien ojan tuntumassa.
Kämpän koko oli 3 x 2,5 metriä. Pitkä sivu
kulkee idästä länteen. Kämpän kaakkoiskulmassa on lieden kiviraunio. Muita kämppiä ei
enää ole havaittavissa.702

Vanttauskoskelta noin viisi kilometriä pohjoiseen Vanttausjärventien varrella Alajärvenkankaalla oli saksalaisilla parakkileiri.705

Pekkala
Pekkalan kylä sijaitsee Kuusamontien varrella noin 60 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Jatkosodan alkaessa tulivat
saksalaiset sotilaat Pekkalaan. Kylän elämä
vilkastui huomattavasti. Saksalaiset vuokrasivat taloja ja rakensivat parakkeja. Esikunta
heillä oli kylän ainoassa kivitalossa eli Rinteen talossa. Saksalaisilla oli joen rannassa
syöksyveneitä, joilla sotilaat harjoittelivat
joen ylitystä. Heillä oli työporukkana puolalaisia vankeja, jotka saivat kulkea ilman vartijoitakin kylällä. Saksalaiset söivät pääosin
säilykkeitä. Heillä oli varastoissaan myös
runsaasti konjakkia, brandyä ja olutta.706
Alkukesästä 1944 Pekkalan talon kankaalle tuotiin venäläisiä sotavankeja, jotka
aluksi rakensivat itselleen parakin, joka
ympäröitiin piikkilangalla. Sen jälkeen he
aloittivat pukkisillan rakentamisen Pekkalan lossin viereen Kemijoen ylitse Kaihuavaaran kohdalle. Koneet hakkasivat pitkiä
tukkeja Kemijoen pohjaan ja kirvesmiehet
rakensivat siltaristikot. Uittoa varten keskelle jätettiin leveämpi aukko. Sillan kansi
oli tehty lankuista. Sillan leveys oli mitoitettu saksalaisten sotilasajoneuvojen mukaan. Silta valmistui syyskuussa. Saksalaiset
pitivät sillan vihkiäiset Pekkalan kansakoulun pihalla, johon oli laitettu tanssilava ja
tuotu paljon pöytiä ja tuoleja. Kyläläiset toivotettiin tervetulleeksi juhlaan. Kaikki haettiin kauempaakin autolla juhlaan ja juhlan
päätyttyä vietiin myös takaisin koteihin.
Juhlassa tarjoiltiin ruokaa, kahvia, viiniä ja

Leirikari
Leirikeskus Leirikari sijaitsee Kemijoen rannalla,
Kuusamontien varressa 37 km Rovaniemeltä.
Leirikarin kohdalta noin 900 metriä eteenpäin
(kohti Kuusamoa) Kuusamontien ja Ruuttiaavan välisellä alueella on ollut saksalaisten varikkoalue, josta on jäänyt jäljelle paljon sotaromua.
Läheisen suon laidassa oli vielä 1960-luvun alkupuolella tuhoutunut panssarivaunu, joka oli
silloin puoliksi hautautunut suohon.703

Viirinkylä
Viirinkylä sijaitsee 45 km Rovaniemen keskustasta Kuusamontietä itään. Kylän alueella oli
saksalaisten ylläpitämä venäläisten sotavankien
vankileiri Viirin päässä noin viiden kilometrin
päässä kylästä. Saksalaisilla oli kylän alueella
myös tilapäinen leiri lähinnä joukkojen siirtoja
varten.704 Kun joukkoja siirrettiin mm. Kiestingin taisteluihin, yksi marssin välietappi majoituksineen oli Viirinkylässä.
702

Metsähallituksen inventointiraportti 2009–2015.
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(Internetsivu).

705

Haastattelutietoja. KM.
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Autti

muita virvokkeita. Orkesteri soitti ja myös
tanssit järjestettiin. Silta ehti olla käytössä
vain muutaman viikon, kunnes saksalaiset
räjäyttivät sillan lähtiessään alueelta lokakuun aikana.707

Auttin kylä sijaitsee 80 km:n päässä Rovaniemen keskustasta, ja 60 km:n päässä Posion ja Kemijärven keskustoista. Autti oli
jatkosodan alkaessa saksalaisjoukkojen läpikulkupaikka. Saksalaisjoukkojen levähdyspaikkana oli Auttin kansakoulu ja aina kun
uusi joukko tuli koululle, koululaiset saivat
vapaata. Saksalaisten ja siviilien välit olivat
hyvät. Paikalliset asukkaat ja saksalaiset kävivät keskenään kauppaa. Saksalaisilla oli varastoissaan ruokaa, kuten hunajaa, sokeria,
leipää ja kahvia, joita suomalaisilla ei juuri
ollut. Auttin kylässä oli saksalaisten sotasairaala, jossa hoidettiin myös kyläläisiä.709
Saksalaiset
rakennuttivat
Brückenkopf-Stellung Rovaniemi -puolustuslinjaa Rovaniemen suojaksi vuoden 1944
elo-syyskuussa. Yksi osa tätä myöhemmin
Ringwall-nimellä tunnettua linjaa oli Auttijoen molemmin puolin tehdyt puolustus-

Pajakkalammit
Pajakkalampien sijainti on noin 60 km Rovaniemeltä Kuusamontietä ja sen jälkeen
noin 10 km Pekkalantietä, josta löytyy vankileirille ja metsätyöalueelle menevä hevospolku. Siellä oli venäläisten sotavankien
vankileiri. Leiri sijaitsee Pajakkalampien
länsi- ja pohjoispuolisella kivisellä mäntykankaalla ja osittain Pajakkalampia ympäröivällä suolla, jossa kasvaa koivuja. Vankeja
käytettiin metsänhakkuutöissä. Leirin ympärille oli rakennettu piikkilanka-aita. Alueelta on vielä löydettävissä leirin jäänteitä,
mm. viisi vankikämppärakennusta.708
707
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Metsähallituksen inventointiraportti 2009–2015.
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Teija Norvanto, Autti. Elämää tällä vuosisadalla.
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Auttijoen
Ringwall-linjan
taisteluasema.
Kuva: Kalevi
Mikkonen.

167

asemat.710 Puolustuslinjan jäänteitä löytyy
runsaasti Auttijoen rannoilta, etenkin Auttijoen länsipuolelta Posiolle johtavan maantien molemmin puolin. Metsähallituksen
kulttuuriperintökohteiden inventointiprojektissa löydettiin erilaisia juoksuhautoja,
taistelupesäkkeitä, ampumapoteroita, tykkiasema ja korsun jäännöksiä. Omassa kenttätutkimuksessa löysin vielä muutaman
kohteen lisää, joten yhteensä niitä löytyi
55.711
Alueelta löytyy ainakin 24 ampumapoteroa, 12 V:n muotoista taistelupesäkettä,
seitsemän taisteluhautaa, linjan suojatie,
neljä rakennuksen paikkaa, kolme kranaatinheitinpaikkaa, panssariestekiviä ja yksi iso
tykin paikka. Tykkiaseman alapuolella rinteen alaosassa on taisteluhauta, joka puuttui
Metsähallituksen tekemästä kartasta. Metsähallituksen kartoituksessa mukana olleen yliluutnantti evp. Markku Ylivaaran
mukaan saksalaisten linnoitustyöt alueella
ja useat rakenteista jäivät keskeneräisiksi.
Esimerkiksi lähellä Kuusamoon johtavaa
maantietä sijaitseva suojatie ei valmistunut,
samoin näyttäisivät puuttuvan taistelupesäkkeiden väliset taisteluhaudat.712
Linnoitusasema on tehty strategisesti erinomaiselle paikalle idästä Kuusamosta kohti
Rovaniemeä johtavan tien molemmin puolin. Paikoin hyvin jyrkkäreunainen Auttijoki muodostaa luonnollisen suojan itä-länsi
suuntaiselle etenemiselle ja joen korkea länsiranta on ollut hyvä alue puolustusvarustusten
rakentamiselle. Rakenteiden tekemistä on
huomattavasti helpottanut alueen hiekkainen maaperä, johon on ollut helppo kaivaa
taisteluhautoja ja -pesäkkeitä. Vaikka raken-

teet ovat täyttyneet osittain hiekalla ja puuosat ovat suurimmaksi lähes täysin lahonneet,
ovat rakenteet silti yhä hyvin havaittavissa.713
Jatkosodan aikainen kohde on myös pysäköintialueelta lähtevän talvitien päässä
sijaitseva venäläisen sotavangin hauta. Kyläläisten kertoman mukaan tämä toverinsa
kanssa karkumatkalla ollut vanki linnoittautui silloisen könkään rannalla sijainneeseen
kämppään, johon suojeluskuntalaiset tulitaistelussa hänet ampuivat.714

Autiovaaran taisteluasema
Auttikönkään pohjoispuolella olevan Autiovaaran itään päin laskevassa kivisessä
rinteessä on kuusi tuliasemaa, joiden ampumasuunta on itään päin. Kaksi näistä on
isompia kaivantoja. Toinen on noin vajaan
metrin levyinen, metrin syvyinen ja 5,5
metriä pitkä suuren kiven taakse kaivettu
juoksuhauta. Siinä on kaksi erillistä tuliasemaa. Isompi on pohjois-eteläsuunnassa
oleva 5 x 9 metrin ja metrin syvyinen kaivanto, jossa on kolme tuliasemaa itään päin
ja kulkuramppi länteen. Seinät on kivetty ja
idän, pohjoisen ja etelän puolella on puolen
metrin korkuinen kivivalli. Muut tuliasemat
ovat pienempiä 0,5 metristä 2,7 metriin kaivettuja poteroita.715
Tuliasemat ovat osa saksalaisten syksyllä
1944 Rovaniemen alueen suojaksi kaivamia
Ringwall -linnoitusasemia mahdollista venäläisten hyökkäystä vastaan. Samanlaisia kaivantoja löytyy myös Rovaniemen keskustaa
ympäröiviltä alueilta ja Auttijoen varrelta.
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Kaalikangas

OUNASJOEN SUUNTA

Pirttikosken ja Suorsan välillä olevalla Kaalikankaan itärinteellä, Autiovaaran koillispuolella, on taisteluasemia. Kaivanto on
11 metriä pitkä pohjois-eteläsuunnassa, leveys on neljä metriä ja syvyys noin metrin.
Kaivanto mutkittelee kuin juoksuhauta ja
siinä on kuusi mutkaa. Kaivannon lähettyvillä on kaksi poteroa, joista toinen on
V-muotoinen.716
Nämäkin taisteluasemat ovat saksalaisten
syksyllä 1944 kaivamia Ringwall -linnoitusasemia. Myös Kaalikankaan pohjoispuolella
olevalla Rintinvaaran alueella on mahdollisen korsun tai kämpän paikka717, samoin
kuin Surolammella718 ja Hevoskankaalla.719
716
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Ylikylä
Ylikylän alueella on Ylikyläntien (entinen
Kittiläntie) molemmin puolin, ja Ylikyläntien ja Kantatie 79:n välillä sekä myös
joissain kohdissa Kantatien länsipuolella
runsaasti saksalaisten rakennusten ja kaivantojen jälkiä. Ylikylän laajalla alueella on
kertomusten ja havaintojen sekä saksalaisten
karttamerkintöjen mukaan sijainnut mm.
asuntoparakkeja, varastoparakkeja, varastokatoksia, vajoja, saunoja, keittiöparakkeja,
vankiparakkeja, polttoainevarastoja, tilapäinen vankila, täisauna, ruokala tai/ja astiavarasto, ilmeisesti hevoskomppanian tiloja ja
hevos- sekä muulitalleja, autohalleja sekä
autokorjaamohalleja. Kaikki saksalaisten rakennukset ovat pääosin olleet levyparakkeja.
Lapin sodan tuhoista säästyi yhteensä 58
saksalaisten rakennusta Ylikylän alueella.
Osaan näistä oli asetettu räjähdyspanoksia,
mutta niitä ei kuitenkaan räjäytetty. Parakit

inventointiraportti 2009–2015.
inventointiraportti 2009–2015.
inventointiraportti 2009–2015.
inventointiraportti 2009–2015.

Ylikylän Kittiläntien, eli nykyisen
Kallentalontien
alueen saksalaisparakkien paikat.
Kartta: Rovaniemen kaupunginarkisto.
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Sotilaat auttoivat heinätöissä Hemmilän niityllä Ylikylässä. Kuva: Matti Väliahdetin valokuva-albumi.

olivat sodan jälkeen käytössä monia vuosia.
Niitä käytettiin aluksi asuntona tai varastona
ja melko pian ne lähes kaikki purettiin, jotta
jälleenrakennuksen niukkana aikana rakennuksista saatiin rakennustarvikkeita, kuten
nauloja, tiiliä ja rakennuslevyjä uusien talojen rakentamiseen. Sota-aikana Ylikylässä
oli vajaat 30 suomalaisten taloa, joista noin
puolet tuhottiin ja puolet säästyi joko osittain tai kokonaan vahingoittumattomina.
Saksalaisten entiselle päävaruskunta-alueelle
tehdään uutta omakotialuetta ja osa raunioista on jo jyrätty. Loputkin jäänteet poistuvat pian, sillä alue on jo paalutettu uusia
rakennuksia varten (2016).
Kommandierender General der deutschen Luftwaffe in Finnland (entinen
Luftgaustab) vuokrasi 8.11.1943 alkaen
rakennustarkoituksiin Fredrik Snellmanilta
Keskitalo-nimiseltä tilalta 4 000 neliömetriä Kittiläntien 3,5 km:n (Lager/Kittiläntie
3,5 km) kohdalta.720 Tässä nykyisen Kallentalontien (entisen Kittiläntien osa) vieressä
olevalla alueella oli ainakin kolme saksalaisten parakkia, joista kaksi 10,25 x 21,50
metrin parakkia säilyi ehjänä. Ne olivat levyparakkeja ja sodan jälkeen Lapin tie- ja

vesirakennuspiirin käytössä ennen niiden
purkamista.721
Luftgaustab Finnland vuokrasi 20.7.1942
Vieno Hemmilän Kittiläntien varrella sijaitsevalta alueelta 16 800 neliömetrin suuruisen alueen rakennustarkoituksiin.722 Tämä
alue lienee nykyisen Ylikyläntien ja Gardininkujan/Kivikankaan kohdalla molemmin
puolin Ylikyläntietä ollut alue, josta löytyi
useita rakennusten jäänteitä, kaivantoja,
kaivo sekä huoltoteiden jäänteitä.723 Tällä
alueella on ilmeisesti ollut mm. täisauna ja
hevos- ja muulitalleja. Leviätien kohdalta tai
sen vierestä on aikoinaan mennyt kärrytie
Ylitorniolle Vennivaaran kautta.724 Saksalaiset ovat käyttäneet tien alkuosaa huoltotienä. Heidän rakennuksiaan oli Kantatie
79:n toisella puolella myös. Sieltä löytyy
kaivantoja ja runsaasti astioiden sirpaleita.
Astioissa on leimana Rosenthal Bahnhof Selb
1943 tai H & Co. Selb Bavaria Germany
Heinrich. Aluetta on sodan jälkeen raivattu
ja tasoitettu ja Kantatie 79:n rakentaminen
on leikannut ison osan alueesta, joten suurin
721
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jääneitä parakkeja koskevat asiakirjat 1945. OMA.
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Ylikylästä löytynyt saksalaisen Rosenthalin
tehtaan lautanen vuodelta 1943.
Kuva: Kalevi Mikkonen.

osa mahdollisista rakennusten jäänteistä on hävinnyt jo aikoja sitten.725
Luftgaustab vuokrasi 24.7.1942
Juho Eemeli Hirttiön Ylitalon tilalta
21 300 neliömetrin suuruisen alueen. Luftgaustab vuokrasi 1.1.1943
alkaen myös Hirttiön Kotipalstanimiseltä tilalta 23 000 neliömetrin suuruisen alueen.726 Muutama
parakki säilyi tuholta. Heleniuksen kumikorjaamo vuokrasi
12,50 x 21 metrin ja 6,70 x 7
metrin saksalaiset asuinparakit,
jotka molemmat olivat levyparakkeja.
Isommassa parakissa oli jopa 12 huonetta.727
Näiden parakkien jäänteitä on vielä alueella.
Alue sijaitsi nykyisen kiertävän Lehtikarintien välisellä alueella.728
Kommandierender General der deutschen Luftwaffe in Finnland vuokrasi
1.11.1943 alkaen Heikki Ylikunnarin perikunnalta 14 300 neliömetrin suuruisen
maa-alueen Kittiläntien 5,2 km:n (Lager/
Kittiläntie 5,2 km) kohdalta molemmin
puolin silloista Kittiläntietä parakkileirin
rakentamiseksi. Alueelle rakennettiin majoitusparakkeja, varastoparakkeja, keittiöparakkeja, leirin päällikön toimistoparakki,
perunakellari, kuorma-autohalleja, autokatoksia, varastokatoksia, lautavajoja ja ainakin kaksi sotavankiparakkia. Parakit olivat
pääosin levyparakkeja. Sieltä löytyy myös
korsujen paikkoja, kahden taisteluhaudan
jäänteitä ja ampumapoteroita. Kaikkiaan rakennuksia tai katoksia säilyi yhteensä 46.729

Lähes kaikki alueen parakit säilyivät ehjänä ja niitä oli Lapin
Rajajääkärikomppanian ja Pohjolan Liikenteen käytössä sodan jälkeen ja sittemmin
ne purettiin jälleenrakennuksen tarpeisiin.
Alueelle jäi runsaasti raunioita ja erilaisia
kaivantoja sekä huoltoteiden jäänteitä. Nykyisin suurin osa on jo hävinnyt alueelle rakennetun uuden asuinalueen takia.
Ylikyläntie 78:n tontilla on punainen
harjakattoinen asuintalo, josta kerrotaan,
että talo rakennettiin alun perin saksalaisten korkea-arvoisten upseerien asuinpaikaksi. Varmuutta asiasta ei ole. Talossa on
olohuone, keittiö ja pieni maakuukamari.
Aiemmin siellä on ollut puilla lämmitettävä
takka lämmönlähteenä. Talon ulkoseinät on
laudoitettu ja julkisivuun on tehty laudoituksen päähän koristekuviointi. Perustus on
muurattu. Talo sijaitsi Heikki Ylikunnarin
perikunnan mailla, jotka olivat vuokrattuna
saksalaisille. Talon kuisti on ainakin rakennettu myöhemmältä ajalla ja taloa on remontoitu useaan otteeseen. Samalla alueella
oli myös kaksi muuta saksalaisten rakennusta, jotka säilyivät Lapin sodan tuhoista,
mutta purettiin myöhemmin. Niiden rauniot ovat edelleen viereisessä metsikössä. Jos
talo on saksalaisten rakentama, se on tehty
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vuonna 1943, jos suomalaisten, niin 1946.
Talon kauppakirjoissa vuodelta 1946 ei mainita mitään koko talosta eikä sen mahdollisesta historiasta.730
Luftwaffen huoltopäämaja NachschubLeitstelle der Luftwaffe Rovaniemi (kenttäpostinumero L 05563) vuokrasi 1.3.1944
parakkien rakentamiseen V. Hannin perikunnalta 39 000 neliömetrin suuruisen alueen Kittiläntien 6 km:n (Lager/Kittiläntie
6 km) kohdalta Rovaniemeltä katsoen tien
vasemmalta puolelta. Saman alueen vierestä
pohjoispuolelta sama yksikkö vuokrasi Olli
ja Hannes Ylihoikalta 18 000 neliömetrin
alueen, Juho Ylihoikalta myös 18 000 neliömetrin alueen ja Elli Piiraiselta 15 000
neliömetrin alueen eli yhteensä 90 000
neliömetrin alueen metsämaata.731 Alue sijoittuu suurin piirtein nykyisten Kanervarinteen ja Marianpolun tienoille.
Piiraisen ja Hoikan veljesten omistamalla
metsäalueella säästyi tuholta kolme parakkia. Ehkä saksalaiset eivät niitä enempää ehtineet edes rakentaa. Yksi sodasta säästynyt
rakennus oli 10,25 x 21,50 metrin kokoinen autokorjaamohalli, jossa oli betonista
tehty "rasvamonttu", jonka kaupunki on
sittemmin päällystänyt rautaritilöillä, jottei kukaan putoa sinne. Vastapäätä olevassa
Kantatie 79:n toisella puolella olevassa metsikössä löytyy lähes samanlainen jäänne,
joka myös oli autokorjaamohalli. Tämäkin
rakennus, jonka koko oli 10,25 x 21,50
metriä, säästyi sodassa. Kolmas säilynyt parakki, jonka koko oli 12,70 x 24,00 metriä,
sijaitsi nykyisen Marianpolun alkupäässä. Se
oli ollut asuntoparakki. Jossakin vaiheessa
sodan jälkeen ne on kaikki purettu.732

Ylikylästä Ounasjoen rannasta lähti erään
silloisen talon vierestä jotakuinkin nykyisen Apajatie 25–29:n kohdalta pukkisillat
Hiansaaren molemmin puolin Ounasjoen
yli Vitikanpäähän nykyisen Vitikanpääntien
päähän. Hiansaaren yli kulki lankkutie. Tie
jatkui sieltä lankkutienä kohti Saarenkylää
nykyisen Vitikanpääntien suuntaisesti. Saksalaiset rakensivat lankkutien alkuperäisen
kärrytien päälle ja käyttivät sitä joukkojen
ja materiaalien kuljetukseen vuonna 1944
peräytymisvaiheessa. Keväisin ja tulvien aikaan purettu ja myöhemmin uudestaan rakennettu silta oli jo 1930-luvulla tehty aina
kesäisin alueen asukkaiden eläin- ym. kuljetuksia varten. Saksalaiset tuhosivat sillat lähtiessään, mutta suomalaiset rakensivat sillat
nopeasti uudestaan. Tämä lankkutie siltoineen oli käytössä aina 1950-luvulle saakka.733
Seutulanharjun kohdalla Kittiläntien
länsipuolella saksalaisilla oli tilapäinen puolustuslinja perääntymisvaiheessa. Seutulanharjusta pohjoiseen päin Ylikylän alueen
vanhan Kittiläntien varrelta löytyy Lapin
sodan aikaisia joko saksalaisten tai suomalaisten tekemiä kaivantoja ja ampumapoteroita useasta kohdasta.734 Ollerontien
lähellä, nykyisen sähkölinjan ja puron vieressä oli saksalaisilla tai suomalaisilla Lapin sodan aikainen puolustuslinja. Sodan
jälkeen sieltä löytyi kasapäin ammuksia ja
muuta sotatavaraa, joita pikkupojat käyttivät leikeissään.735
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Ylikylän Marianpolun alueen tuholta säilyneet rakennukset.
Kartta: Oulun maakunta-arkisto.
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Nivankylä

lässä noin viikon ja huolsivat varusteitaan ja
kalustoaan. Yhtenä iltana he järjestivät soittoillan, kun mukana oli musiikkimiehiä. Sotilaat järjestivät soittajakulkueen läpi kylän
pallokentältä keskustaan. Iltaisin leirinuotiot loimusivat ja jotkut kävivät onkimassa
kaloja Ounasjoessa. Leirialueelle oli pystytetty salko, jossa oli tienviittoja ja etäisyyksiä
Saksassa oleviin kaupunkeihin.738
Pysyvästi sijoitettuja Organisaatio Todtin
OT-Einsatzstab Finnlandin (kenttäpostinumero 44803) joukkoja tuli kylälle marraskuussa 1941. Kuljetus tapahtui heidän
omilla linja-autoillaan. Saksalaisia majoitettiin aluksi Sinetän alueella oleviin yksityisiin
taloihin, koululle ja nuorisoseurantalolle.
Miehet olivat pukeutuneet ruskeisiin sotilaspukuihin ja heillä oli vasemmassa käsivarressa punainen nauha, jossa oli hakaristi
ja nauhan yläosassa oli noin kahden sentin levyinen harmaa nauha, jossa merkintä
Org. Todt. Miesten vaatetus oli lähinnä
kesävaatetusta eikä henkilökohtaisia aseita
näyttänyt olevan. Sinetän koululla heidät
majoitettiin luokkiin, jossa ei ollut sänkyjä
vaan ainoastaan patjapussit. Seuraavana
päivänä saapui huoltokalusto ja mm. pihalle pystytettävä kenttäkeittiö ja sille katos.
Koulun (25 miestä) ja nuorisoseurantalon
(noin 30 miestä) lisäksi majoitettiin upseereita ja miehistöä Uulanmyllylle, Luiron,
Remsun, Piipposen, Poikelan, Tarsarannan,
Haavikon, Syväjärven ja Koivurannan taloihin. Kansanedustaja Janne Koivurannan talon takana oleva navettarakennus oli myös
kunnostettu saksalaisten käyttöön. Päivisin
OT:n miehet kävivät Rovaniemellä töissä.
Vapaa-aikoinaan he pelasivat jalkapalloa ja
korttia. Sinetässä järjestettiin myös hiihtokilpailuja, joihin osallistui paikallisten lisäksi saksalaisia sotilaita.739

Nivankylä sijaitsee 10 km:n päässä Rovaniemen keskustasta ylävirtaan molemmin puolin Ounasjokea noin 10 km:n säteellä.
Jo vuoden 1941 keväällä tulivat ensimmäiset saksalaiset sotilaat, joista osa majoittui väliaikaisesti Nivankylän taloihin.
Saksalaisten tulo kylän alueelle lisäsi asukkaiden turvallisuuden tunnetta, koska
useimmat kyläläiset tunsivat Neuvostoliiton
olevan suuri uhka. Nivankylän alueella ei
saksalaisilla ollut varsinaista parakkialuetta,
vaan sotilaita oli majoitettuna yksityisasuntoihin.736 Ilmeisesti myös koulun alueelle ja
koulurakennukseen majoitettiin saksalaisia
sotilaita ainakin jonkin aikaa ja etenkin perääntymisvaiheen aikana.
Lähtiessään saksalaiset tuhosivat varastonsa ja polttivat 19 Nivankylän rakennusta.
He myös räjäyttivät siltarumpuja ja miinoittivat tietä. Saksalaisilta jäi sotamateriaalia
suuret määrät varsinkin Nivankylän koulun lähelle tien vastakkaiselle puolelle. Koulun itäpuolella olevan risteyksen vieressä oli
myös useita tykistön asemia ja taisteluhautakaivantoja.737 Näitä asemia oli vielä pitkään
näkyvissä tienristeyksen lähellä, mutta ne
ovat nykyisin kadonneet tie- ja putkitöiden
takia.

Sinettä
Sinetän kylä sijaitsee 20 km Rovaniemen
keskustasta luoteeseen Ounasjoen ja Sinettäjoen yhtymäkohdassa.
Ensimmäiset saksalaiset läpikulkumatkalla olevat joukot saapuivat Sinettään kesäkuun alkupäivinä 1941. Joukot leiriytyivät
telttoihin senaikaiselle pallokentälle, joka
sijaitsi noin kaksi kilometriä Sinetän keskustasta Kittilään päin. Tämän osaston vahvuus
oli arviolta 200 miestä. Joukot viipyivät ky736
737
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OT:n miehet majoittuivat koululla siihen
asti, kun he saivat oman parakkileirin valmiiksi. Sinetän koulu oli saksalaisten käytössä loppukesästä 1941 aina 23.9.1942
asti, jolloin koulu otettiin siviilikäyttöön ja
koulunkäynti alkoi uudestaan.740 Koululla
oli suojeluskunnan kanslia ja saksalaisen
joukko-osaston komendantin toimisto.
Useimmissa muissa kiinteistöissä majoitus jatkui koko sodan ajan syksyyn 1944 asti.
Miehistö ei kuitenkaan ollut koko ajan sama,
vaan vaihtuvuus oli suurta. Kittiläntien ja
Lamminvaaran välisellä Saunakankaan alueella oli Organisaatio Todtin yksiköllä OTEinsatzstab Finnlandilla varuskunta-alue,
joka sijaitsi nykyisen asuntoalueen kohdalla
silloisilla Tarsarannan mailla ja ehkä muidenkin, kuten Rovaniemen maalaiskunnan
mailla molemmin puolin silloista Kittiläntietä. Yksi sopimus alueen vuokraamisesta
on säilynyt. Huhtikuun lopulla vuonna
1943 OT teki vuokrasopimuksen Antti Tarsarannan kanssa 1,5 hehtaarin maa-alueen
(puolet metsää ja puolet niittyä) vuokraamisesta parakkileiriä varten. Alueella on ollut kuitenkin jo aiemmin vuokrattuja maita
saksalaisten käytössä.741
OT:n joukoissa oli pakolliseen työvelvollisuuteen määrättyjä valloitettujen alueiden
tai liittolaismaiden työntekijöitä. Heille oli
järjestetty erillinen majoitus mm. maakellareihin, joihin oli laitettu kamiina lämmikkeeksi. Kellareita rakennettiin isommiksi,
jolloin sinne saatiin mahtumaan kaksikerroksiset puusängyt.742
Aikalaisten kertoman mukaan Saksan
sotaväen mukana olleissa työvelvollisissa
ja sotavangeissa oli ranskalaisia, puolalaisia, belgialaisia, hollantilaisia, tsekkejä, slovakkeja, serbejä ja tanskalaisia, jotka ilman

maksua auttoivat paikallisia asukkaita heinätöissä, teurastamalla sikoja ja kuljettamalla
autoillaan. Tarvitsemistaan tuotteista, kuten
lihasta, voista ja perunoista saksalaiset maksoivat hyvin. Saksalaiset maksoivat vuokraamistaan maa-aloista merkittäviä korvauksia.
Yhden hehtaarin vuosivuokra saattoi olla
70 000–80 000 markkaa.743
Tarsarannan kankaan leirialueelle tien
länsipuolelle korkeammalle maaston kohdalle valmistuivat ensiksi upseerien parakit.
Niihin tehtiin polku, jonka reunat kivettiin
nyrkin kokoisilla kivillä. Tien varrella oli
aseistettu vartija koko ajan. Lipputangossa
liehui natsi-Saksan hakaristilippu. Ruokalaparakki, jossa oli myös erillinen keittiö,
valmistui ensimmäisten parakkien joukossa.
Ruokatavaravarasto sijaitsi kahdessa maakellarissa. Varastossa oli liha- ja kalasäilykkeitä,
juustoa, voita, makkaroita, leipiä, laatikoittain vihanneksia ja kaalia, viiniä hyllyillä ja
koreissa sekä karamellia ja suklaata. Saksalaiset myös kasvattivat sikoja ruuan tähteillä.
Tuoretta lihaa he saivat teurastamalla sikoja
silloin tällöin. Suomalaiset opettivat heitä tekemään myös palvilihaa. Työpalvelujoukot
ja pakkotyöläiset söivät samassa paikassa.
OT:n komentajalle Frontführer Alois Eisenreichille rakennettiin oma parakki läheiseen
rinteeseen. Hänellä oli siellä pieni toimisto
ja keittiönurkkaus. Isokokoinen Hitler-viiksillä varustettu Eisenreich oli kova kurinpitäjä eikä sietänyt vastaansanomisia.744
Maastossa oleville vetisille paikoille saksalaisten tukikohdan majoitusparakkien välille
tehtiin lankuista 1,5 metriä leveät jalkakäytävät yhdyskäytäviksi. Pelkät pitkospuut eivät
kelvanneet vaan ne piti laudoilla päällystää.
Lähellä olevalle lähteelle tehtiin myös lankkupolku. Myös itse lähde oli reunustettu lankuilla. Sieltä haettiin puhdasta hyvää vettä
keittiölle ja parakeille. Keittiön sivulla oli
betonista tehty sammutusvesiallas, joka oli
pinta-alaltaan 2 x 5 metriä ja syvyydeltään
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panssarivaunua.749 Sinne jäi myös autonromuja ja muuta tuhottua materiaalia.750
Lisäksi Sinetän aluetta miinoitettiin. Törmäsen mäen alle oli molemmin puolin tietä
laitettu yhteensä 12 kpl 250 kg:n lentopommeja tien ja siltarummun räjäytystä varten.
Sinettäjoen sillan kohta oli miinoitettu tien
molemmin puolin, samoin Koivuojan sillan
varsi. Koivurannan suoran päähän Remsun
niitylle oli tehty kymmenkunta kranaatinheittimen kuoppaa ja taisteluasemia. Kranaatinheittimien ammuksia ja kasapanoksia
löytyi sodan jälkeen runsaasti. Ounasjoen
puoleisella laidalla oli myös taisteluhautoja.
Tien molemmin puolin oli poteroita.751
Sinetän alueella säilyi Lapin sodan tuhoilta ainakin neljä saksalaisten varastoparakkia, joista kolme oli kooltaan 8 x 15
metriä ja yksi 6 x 30 metriä.752

kaksi metriä. Lisäksi alueella oli tietysti jätekaivo ja myös halkotarha polttopuita varten.
Osia näistä rakennelmista ja ruokatavaran
säilyttämiseen tarkoitetut maakellarit ovat
säilyneet. Alueella oli myös saksalaisten
elokuvateatteri, jonka esityksiä saivat myös
suomalaiset käydä katsomassa.745
Varsinaisen armeijan joukkoja tuli Sinettään lisää ja heille rakennettiin uusia parakkeja. Nykyisen Sinetän koulun alueelle
rakennettiin maantien suuntaisena kolme
asuinparakkia ja kaksi varastoparakkia nykyisen koulun kohdalle. Hieman kauempana olevan harjun päälle rakennettiin vielä
lisää asuinparakkeja. Maantieltä johti sinne
kivetty polku. Rinteeseen tehtiin myös pari
maakellaria varastoiksi. Niissä säilytettiin ainakin kaasunaamareita ja lääkepulloja, joita
löytyi paikalta sodan jälkeen. Saksalaisilla
joukoilla oli myös muuleja ja hevosia mukanaan. Nämä joukot eivät kuitenkaan kovin kauan aikaa Sinetässä oleskelleet, sillä
ne siirrettiin sieltä jonnekin muualle. Sinettäläiset yrittäjät tekivät saksalaisille rekiä ja
veneitä ja toimittavat lankkuja ja puutavaraa mm. kapulasiltoja varten. Naisille löytyi
työtä pyykinpesijöinä, siivouksessa ja huoltotehtävissä.746 Alueen reunoilla on vielä
muutamia kaivantoja ja hieman metalli- ja
muuta romua siellä täällä jäänteenä sotaajasta sekä ilmeisesti saksalaisten käyttämiä
huoltoteitä.747
Suomen tehtyä rauhan Neuvostoliiton
kanssa Sinetän alueelle saapui pioneerijoukkoja valmistelemaan siltojen räjäytyksiä.748
Koivuojan pohjoislaidalla hakattiin kymmeniä metrejä leveä ampumalinja, joka ulottui
Ounasjoesta Pikkupessauslammen kautta
Pessausjärveen. Saksalaisten perääntyessä
kiireellä Sinetän alueelta kaksi kolmasosaa
Sinetän taloista säästyi tuholta. Kittiläntien varteen jäi kolme tuhottua saksalaisten

Tapionkylä
Tapionkylä sijaitsee 28 km Rovaniemen keskustasta Kittiläntietä ajettaessa molemmin
puolin Ounasjokea. Tarkkoja tietoja saksalaisten toiminnasta Tapionkylän alueella ei
ole, mutta heitä oli majoitettuna ainakin Tapionkylän koululla.
Heinäkuussa 1945 Tapionkylässä tapahtui valtava räjähdys Oravijoen Tapion jyrhämässä. Pikkupojat olivat löytäneet tykin
ammuksia, jotka olivat tulleet rantatörmällä
näkyville veden laskettua. Pojat olivat alkaneet purkamaan niitä ja saaneet jo kaksi ammusta purettua, kunnes kolmatta ammusta
kirveellä purkaessaan se räjähti ja kolme poikaa menetti räjähdyksessä henkensä. Neljäs
poika oli sihinää kuullessaan ehtinyt juosta
syrjemmälle ja haavoittui sirpaleista. Rantatörmällä oli kasoittain saksalaisten perään749
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Meltaus

tyessään jättämiä tykinammuksia, jotka
Suomen armeijan joukot tapahtuman jälkeen siirsivät pois.753

Meltauksen kylä sijaitsee Rovaniemen pohjoispuolella, Ounasjoen ja Kantatie 79:n
varrella, 60 kilometrin etäisyydellä Rovaniemen keskustasta. Sodan aikana Meltauksessa ei ollut merkittävää saksalaistoimintaa,
alueella oli vain muutaman miehen puhelinryhmä. Saksalaiset joukot vetäytyivät
Kittiläntietä syksyllä 1945 kohti pohjoista,
ja tuhosivat muistitiedon mukaan Meltauksen länsirannalla, Kittiläntien varrella olleet
rakennukset, ainoastaan Keski-Saukkolan
rantasauna säilyi tuholta. Varsin harvaan
asuttu itäranta, johon yhteys oli tällöin vain
Markkasuvannon lossin kautta, säästyi pääosin tuholta.755

Marraskoski
Marraskosken kylä sijaitsee 35 km Rovaniemen keskustasta Kittiläntietä pohjoiseen.
Kylä on levittäytynyt laajalle alueelle kahden
puolen Ounasjokea.
Marraskosken Kummun tilalla oli saksalaisten esikunta ja varikko. Varikon toiminnan jäljiltä alueelle jäi runsaasti kiväärin
patruunoita, joita löytyi vielä 1950–1960
-luvuilla.
Sodan aikana kylältä tuhottiin kaikkiaan
89 rakennusta, joista 46 oli asuinrakennusta.

Törmänki
Patokoski
Törmänki sijaitsee 70 km Rovaniemen keskustasta luoteeseen, Meltauksesta Pelloon
kulkevan kantatien 935 varressa. Pellon
kunnan rajalle on matkaa pari kilometriä.
Saksalaiset tunkeutuivat kylään Lapin sodan
aikana, mutta tuhot jäivät vähäisiksi kylän
syrjäisen sijainnin takia. Vain pari taloa poltettiin ja silta räjäytettiin.

Patokoski on vanha asutuspaikka Ounasjoen varressa 50 km pohjoiseen Rovaniemen
keskustasta. Patokoskelle oli sijoitettuna
saksalainen autokorjaamo, jolla oli käytössä suojeluskuntatalo Suojalan tiloja sekä
Iisakki Tarkiaisen rakennuksia. Kaukopartiomiesten, joita oli useita kansallisuuksia,
lepopaikkana oli Eemeli Ankkurin entinen
talo. Uudenvuodenpäivänä 1942 Patokosken keskikylän kohdalla Ounasjoen jäälle
teki saksalainen lentokone pakkolaskun.
Eksyksissä olleet lentäjät luulivat laskeutuneensa Neuvostoliiton puolelle. Kone
purettiin osiksi ja osat siirrettiin hevoskyydillä tienvarteen, josta ne vietiin autoilla
Rovaniemelle.754
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SAARENKYLÄ JA SEN
LÄHIALUEET

tiin asemiin kesällä 1941. Saksalaisilla oli
3–4 isoa 88 millin tykkiä, pari kevyttä ITtykkiä, suuri valonheitin ja mahdollisesti
tulenjohtotutka. Tykeillä oli ainakin kolme
betonista tehtyä alustaa (noin 2 x 4,5 metriä, joilla oli noin yhden metrin vahvuiset
perustukset), jotka olivat vielä 1970 - 1980
-luvuilla näkyvissä. Toinen saksalainen
patteri sijoitettiin Saarenkylän Ylipäähän,
Mommon pelloille, ja myös Suutarinkorvan
sillan Saarenkylän puoleisella ns. Suutarintörmällä oli IT-tykkejä.758
Luftwaffen ilmatorjuntayksikkö Stab
Flak-Abteilung 425 (v) vuokrasi 1.6.1943
alkaen Antti Aakkosen 700 neliömetrin
maa-alueen sotilaallisiin tarkoituksiin. Alue
sijaitsi suurin piirtein nykyisen Lankkutien
ja Halvarinrannan risteyksen lähellä. Tämän
alueen pohjoispuolella alueen läpi menevän
silloisen tien toisella puolella oli myös saksalaisten, ilmeisesti saman yksikön, vuokraama 1 750 neliömetrin suuruinen alue.759
Mahdollisesti tähän alueeseen liittyvä on lähistöllä ollut S-muotoinen noin seitsemän
metriä pitkä ja metrin levyinen juoksuhauta
tai sirpalesuoja, joka peitettiin 1980-luvun
lopulla.760
Luftwaffen ilmatorjuntayksikkö Stab gemischte Flak-Abteilung 425 (v) vuokrasi
7.4.1944 alkaen Lankkutien varrelta 2 500
neliömetrin alueen kuljetusautohallia varten.761 Myös suomalaisilla oli oma ilmatorjuntapatteri Saarenkylän Kankaanharjulla
lähellä rautatietä.
Kaikkiaan saksalaisia oli alueella noin
100. He olivat majoitettuna nykyisten Jakotien ja Nahkurintien välisellä alueella
eri maanomistajilta vuokratuilla mailla.

Saarenkylä
Saarenkylän alue sijaitsee aivan Rovaniemen keskustan tuntumassa Ounasjoen ja
Kemijoen pohjoispuolisella alueella. Kesästä
1941 alkaen saksalaisten kolonnia kulki Saarenkylän kautta Sallaan ja Petsamoon. Kolonnat majoittuivat kylän taloihin yön tai
parin ajaksi. Pian Saarenkylään tuli myös
pysyviä joukko-osastoja ja yksiköitä. Kylän
maiden vuokraamisessa saksalaisille asiamiehenä toimi Eenokki Piippola. Saksalaiset
vuokrasivat kiinteistöjä ja rakensivat parakkeja sekä muita varustuksia. Saksalaiset
maksoivat maanomistajille hyvää vuokraa
ja korvauksia maankäytöstä.756 Luftwaffen
ilmatorjuntayksikkö Stab Flak-Abteilung
425 (v) (kenttäpostinumero L 51145) vuokrasi 15.2.1943 alkaen nykyisen Lankkutien
varrelta Saarenputaan ja Kemijoen väliseltä
alueelta laajoja maa-alueita ilmatorjuntayksikköjä ja parakkileiriä varten M.A. Pöykön
perikunnan, Iida Ahosen, Juho Suonperän,
Janne Onnelan, Yrjö Karvon, Uuno Myllärin, H.A. Alasuutarin, Antti Aakkosen ja
Kalle Pallarin mailta ja alempaa Lankkutien
varrelta Juho K. Kulpin mailta 25.11.1943
alkaen.757 Nämä sopimukset olivat todennäköisesti jatkoa jo aiemmin solmituille
sopimuksille.
Saksalaisilla oli parakkeja Pöykkö-Halvarin eli ns. Halvarinrannan peltotörmällä
ja ilmatorjuntatykkejä Pöykkö-Halvarin
mailla nykyisen Lankkutien varrella Halvarinrannan kohdalla ja nykyisen Kourinkujan/Lankkutien risteyksen länsipuolella.
Ensimmäiset 88 millimetrin IT-tykit laitet-
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IT-osaston esikunta sijaitsi Pallarin talossa.
Piha-alueilla saksalaiset pitivät sulkeisharjoituksia. Saksalaisilla oli alueella myös IT-rykmentin läheisyydessä hyvin suojattu keittiö
varuskuntaa varten. Keittiö sijaitsi nykyisen
Lankkutie 11:n kohdalla. Alueella oli myös
pitkään 1980-luvulle saakka parakin raunio.762 Raunio näkyy myös vuoden 1946
ilmakuvassa. Parakin koko oli ilmakuvan
perusteella 8 x 12 metriä, ja se sijaitsi saksalaisten vuokraamalla alueella. Siellä oli myös
asemapaikkoja kuljetusautoille.763
Halvarinrannan eteläpuolella olevasta
ojasta, joka ulottuu Nahkurintielle asti, on
löytynyt runsaasti tykinammuksia ja muuta
metalliromua. Myös pihojen ja peltojen alla
on metallinilmaisulaitteen mukaan vieläkin
metalliromua, mahdollisesti ammuksia parin metrin syvyydessä. Alueelle on 1970 1980 -luvuilla kasattu runsaasti maa-ainesta
peittämään sodan aikaisen pinnan. Mannisen pihan alueelta on löytynyt myös muuta
sodanaikaista metalliromua ja mm. Mauserkiväärin piippu ja ilmeisesti konekiväärin
piippu sekä hylsyjä.764

Saksalais-suomalaisen sääasema Wetterdienststation 607:n miehistöä Saarenkylässä Kemijoen rannalla. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

Muita saksalaisten hallussa
olevia alueita Saarenkylässä
Saarenkylän puoleisessa ns. lossinrannassa
saksalaisilla oli täisauna (Entlausungs-Anstalt). Sen miehistö asui Alasuutarin pirtissä.
Yksi miehistöön kuuluva oli katolinen pappi,
joka piti pirtissä hartaustilaisuuksia.765
Luftwaffen Wettererkundungsstaffel
(Wekusta 5) -yksikön sääasema nimeltään
Wetterdienststation 607 (saksalaiset puhuvat myös suomalaisesta sääasemasta) sijaitsi
valokuvan perusteella Kemijoen rannassa,

nykyisen Suutarintien ja Kemijoen välisellä
alueella. Tarkkaa kohtaa on vaikea määrittää,
mutta ilmeisesti se oli lähellä Alasuutarin
maita tai sen alueella. Asemalla työskenteli
parisenkymmentä henkilöä: suomalaisia ja
saksalaisia upseereita ja miehistöä, lottia ja
muutama saksalainen nainen. Aseman yhteydessä oli myös ruokala. Ruokalan ruoka
tuotiin saksalaisten varastoista.766
Vaskurintiellä lähellä nuorisoseuran taloa oli saksalaisilla maakeittiö Hiukan talon
mailla. Siellä olivat heidän soppatykkinsä.767
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Saksalaisten
20 mm:n IT-tykki.
Kuva: SA-kuva.

Luftwaffen ilmatorjuntayksikkö Stab FlakAbteilung 425 (v) vuokrasi 1.4.1942 alkaen
1 075 neliömetrin alueen Suutarinkorvan
sillasta 300 metriä koilliseen Kemijoen rannalla olevalta Maria Ylisuutarin maalta, ns.
Suutarintörmältä, jonne tiettävästi laitettiin IT-tykkejä suojaamaan siltaa. Luftwaffella oli Saarenkylän Ylipäässä 800 metriä
koilliseen Suutarinkorvan sillasta vuokrattuna Kemijoen rannasta 1,5 hehtaarin rantakaistale Alakulpin mailta Lammassaarta
vastapäätä. Alue oli tarkoitettu majoitusrakennuksille. Alueen vuokrasi Kommandierender General der deutschen Luftwaffe in
Finnland eli Saksan Luftwaffen Rovaniemen
alueen ylimmän johdon yksikkö.768
Mahdollisesti Luftwaffen ilmatorjuntayksikkö Stab Flak-Abteilung 425 (v) vuokrasi
vuonna 1943 sotilaallisiin tarkoituksiin Takaputaan 1 332 neliömetrin suuruisen alueen. Alue sijaitsee suurin piirtein nykyisen
Sepäntien alueella 80 metriä Napapiirintiestä (silloisesta Jäämerentiestä) länteen.769
Saksalaisilla oli venäläisten vankien vankileiri Saarenkylän alueella Lankkutien
varrella, nykyisen Patteritien kohdalla,

Lankkutien itäpuolella. Monet vangeista,
vaikka elivätkin jossain määrin kehnoissa
ja ankarissa oloissa, eivät aikalaisten kertomusten mukaan silti olisi halunneet palata takaisin Neuvostoliittoon. Leirillä oli
vankiparakkeja ja vartijoilla oma parakki.
Piikkilanka-aita oli leirin ympärillä. Luottovankeja oli Saarenkylän tiloilla töissä. Ainakin 13 venäläistä vankia oli maataloissa
työmiehinä. He mm. pilkkoivat polttopuita
siten, että metrin pölkyt pilkottiin kolmeen
osaan. Luottovankien sallittiin kulkea joillakin alueilla vapaasti. Kyläläiset saattoivat
teettää heillä töitä. Monet ostivat heidän tekemiään sormuksia, korulippaita tai muita
puuesineitä ja käsitöitä. Kerran kolme vankia karkasi leiriltä ja heidät saatiin kiinni ja
ammuttiin toisten vankien silmien edessä.770
Saksalaiset tarvitsivat vankien lisäksi
myös palkattua suomalaista työvoimaa. Monet saarenkyläläiset olivat saksalaisten töissä
mm. siivoojina, pyykinpesijöinä tai tavaraa
kuljettamassa. Saksalaisille ajettiin hevoskärryillä vettä, polttopuuta ja muutakin tavaraa. Saksalaiset käyttivät puun ohella koksia
ja kivihiiltä lämmitykseen. Muutenkin vuorovaikutus saarenkyläläisten ja saksalaisten
välillä oli varsin vilkasta ja pääosin ystävällis-
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mielistä. Saksalaiset auttoivat ensiapu-, lääkintä- ja onnettomuustapauksissa parhaansa
mukaan ja myös eläinlääkintäpalveluja oli
kyläläisille tarjolla.771 Maalaiskunnan sosiaalilautakunnan ja saksalaisten joukkojen
yhteistyönä vähävaraisille perheille tarjottiin
ruokailumahdollisuus saksalaisten keittiöllä.772 Saksalaisia asui myös vuokralla Saarenkylän taloissa. Saksalainen teurastaja teurasti
paikallisten asukkaiden elikkoja tarvittaessa. Saksalaiset ostivat maitoa Saarenkylän
tiloilta.773
Nykyisellä Rinteenmäen asuma-alueella
nykyisen Käpäläpolun pohjoispuolella olevassa metsikössä oli saksalaisilla, todennäköisesti Luftwaffella, rakennuksia ja muita
kaivantoja sekä huoltoteitä, joiden jälkiä
on vielä maastossa havaittavissa. Metsikkö
on tätä kirjoitettaessa vielä rakentamatta,
mutta ympäröiville alueille on rakennettu
uusia rivitaloja ja teitä, joten muilta osin
alueelta ei ole enää mitään saksalaisten rakennelmia löydettävissä. Sieltä löytyy kahden parakin jäänteet, joista toisen koko on
ollut noin 6,5 x 19 metriä. Alueella on ollut
myös kaivantoja, joista ei ole enää juuri mitään näkyvissä.774
Entisen Jäämerentien (nykyinen Rinteenmäki -niminen tie) 6 km:n kohdalta
Rovaniemen keskustasta tien vasemmalta
puolelta Luftgaustab Finnland eli Nachschub-Leitstelle der Luftwaffe Rovaniemi
(kenttäpostinumero L 05563) vuokrasi
1.8.1942 Santeri Törmäsen mailta 9 500
neliömetrin suuruisen alueen, 1.9.1942 alkaen Aapo ja Maija Ylisuutarin mailta 3 300
neliömetrin suuruisen alueen ja Matti Hiukan mailta 16 900 neliömetrin suuruisen
alueen. Sama yksikkö vuokrasi Juho K. Kulpin mailta 1.12.1942 alkaen 17 400 neliö-

metrin suuruisen alueen ja Eelis Alakulpin
mailta 1.2.1943 alkaen 15 000 neliömetrin
suuruisen alueen, Mikko Alakulpin mailta
16 800 neliömetrin suuruisen alueen, Mikko
Kulppilan ja Reino Alakulpin mailta 15 200
neliömetrin suuruisen alueen sekä Rovaniemen kauppalan mailta 16 300 neliömetrin
suuruisen alueen rakennustoimintaa varten.
Tämä Luftwaffen leirialue oli nimeltään Lager Kolonnenhof Eismeerstraße 6 km.775
Nämä alueet sijaitsevat Ruohopolun,
Heinäpolun ja Hirsirinteen välisellä alueella.
Saksalaisilta jäi tuolle alueelle eli Saarenkylän Hirsirinteelle useita parakkeja, joita he
eivät lähtiessään tuhonneet. Ne olivat osittain käytössä sodan jälkeen. Alue on sodan
jälkeen rakennettu täyteen omakotitaloja,
joten sieltä ei ole enää mitään näkyviä jäänteitä löydettävissä. Joitakin betonijäänteitä
voi olla omakotitalojen piha-alueilla. Mahdollisesti myös viereisellä nykyisen Rinteenmäen ja Jahtipolun alueella on voinut olla
joitakin saksalaisten rakennuksia.776
Entisen Jäämerentien 6,5 km:n kohdalta
(nykyinen Palorinteen alue) Luftwaffen yksikkö Nachschub-Leitstelle der Luftwaffe
Rovaniemi vuokrasi 1.8.1942 alkaen alueita
molemmin puolin Jäämerentietä ainakin
Uuno Ikäheimosen ja Holopaisen mailta
parakkien rakentamista varten. Heiltä vuokrattu alue oli 10 825 neliömetriä.777
Rinteenmäen Mastopolun koillispään
alueella on molemmin puolin tietä vielä jäljellä kaksi isohkoa kaivantoa, jotka todennäköisesti ovat saksalaisten tekemiä sekä kaksi
poterokaivantoa. Isoilla kaivantoalueilla on
voinut olla esim. telttamajoitusta tai parakkeja. Mitään jäänteitä sieltä ei enää ole löydettävissä, paitsi ehkä metallinetsimellä.778
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Saksalaisilla, todennäköisesti Luftwaffella, on
ollut vuokrattuna maa-alue suurin piirtein
nykyisten Norvatien ja Syväsentien välisellä
alueella Ritarinteen alkupään pohjoispuolella. Maa-alue on pääasiassa peltoaluetta
ja sen laidoilla on metsikköä. Lähes kaikki
merkit saksalaisten rakennelmista ovat hävinneet pellon raivauksessa. Alueen reunalta
löytyi kolme mahdollista asemakaivantoa ja
keskialueelta romua.779
Tämän Ritarinteen tien alueen toisella puolella on myös ollut Luftwaffelle
15.7.1943 alkaen Viljo Niemen mailta
vuokrattu 500 neliömetrin alue ja Rovaniemen maalaiskunnalta vuokrattu alue,
joka oli suuruudeltaan noin 15 500 neliömetriä. Nämä alueet oli varattu puhelin- ja
lennätinverkoston antennien pystyttämistä
varten. Alueella on lisäksi ollut neljä rakennusta näihin liittyen. Sopimuksen tehnyt
yksikkö oli Kommandierender General der
deutschen Luftwaffe in Finnland.780 Tämä
alue on rakennettu täyteen omakotitaloja,
joten sieltä ei enää ole mitään löydettävissä.
Saarenkylän kansakoululla oli koko sotaajan majoitettuna suomalaisia, ruotsalaisia
ja lopulta saksalaisia sotilaita. Eniten koulu
kärsi vaurioita saksalaisten kauttakulkujoukkojen majoituksista. Jotakin puutostautia
potevat hevoset, muulit ja aasit söivät koulun aidan ja istutuspuutkin. Majoitusten väliaikoina koulu oli välillä opetuskäytössäkin.
Koululle rakennettiin keväällä 1942 kunnollinen sirpalesuoja. Sen rakentamiseen ja kaivaustöihin käytettiin venäläisiä sotavankeja.
Aluksi vankien majoituksessa oli vaikeuksia,
mutta lopulta saatiin kunnan huostassa ollut
entinen ns. Posion torppa Myllymäeltä vankien ja vartijoiden asunnoksi. Työn johto oli
suomalaisten kirvesmiesten käsissä. Loka-

kuun puolivälissä 1944 saksalaiset tuhosivat
koulun ennen lähtöään perusteellisesti.781
Saarenkylän Ylipään nykyisen Ohrapellontien ja rautatien välisellä alueella on ollut
peltomaata, jota saksalaiset vuokrasivat ja
rakensivat alueelle huoltoteitä ja rakennuksia. Sieltä löytyy rakennusten, pesäkkeiden
ja erilaisten kaivantojen, kuten korsujen tai
telttapaikkojen jälkiä ja metalliromua.782
Sodan loppuvaiheessa vuonna 1944
saksalaiset rakensivat peräytymistien Saarenkylään. Tämä entinen kylätie alkoi Färinrannasta Rovaniemen Osuuskaupan
myymälän kohdalta. Tie kääntyi nykyiselle
Sahatielle ja seurasi vanhaa kärry- tai kylätietä Piirittävaaran tienhaaraan, josta se
jatkui Vitikanpäähän. Tie kulki nykyisen
Vitikanpääntien suuntaisesti Vitikanpään
päähän, josta kahden lyhyehkön pukkisillan ja saarien kautta päästiin Ounasjoen yli
Ylikylän puolelle noin nykyisen Apajatien
25–29:n kohdalle, jossa saksalaisilla oli vartiotupa. Saksalaiset käyttivät sitä joukkojen ja materiaalien kuljetukseen. Samalle
paikalle oli tehty silta jo 1930-luvulla aina
kesäisin alueen asukkaiden eläinten, heinänkorjuukaluston ja ruokatarvikkeiden kuljetuksia varten. Silta purettiin osittain aina
tulvan ja jäiden lähdön aikaan ja rakennettiin uudestaan sen jälkeen.783
Saksalaiset vahvistivat kylätietä peräytymisliikennettä ajatellen laittamalla pehmeiden maastokohtien ylityksiin 1,5 x 1,5
metrin kokoisia lankkulevyjä, jotka olivat
2/5 tuuman lankuista puutapeilla kaksinkertaiseksi naulattuja. Kaksi levyä laitettiin
aina rinnakkain, jotta lankkutielle saatiin
riittävästi leveyttä autoja varten. Lankkutie oli siten kolmen metrin levyinen. Ohituskohdilla laitettiin kolme lankkulevyä
vierekkäin. Myös Hiansaaren ylittänyt tie781
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osuus oli lähes kokonaan katettu näillä levyillä. Pukkisiltojen kansirakenne tehtiin
niin, että poikittaisen lankutuksen päällä
oli pituussuuntainen lankutus ajoraiteiden
osalta. Raideleveys oli silloisten ajoneuvojen
mukainen.784
Lankkutien ja sillan rakensivat ilmeisesti
Organisaatio Todtin työyksiköt, koska saksalaiset sotilaat kutsuivat sitä muisteluissaan
nimellä OT-Kriegsbrücke. Saksalaiset ehtivät tuhota pukkisillat lähtiessään, mutta
suomalaiset korjasivat ne käyttökuntoon
1.11.1944 mennessä. Lankkutie oli sodan
jälkeen siltojen tuhoamisen vuoksi varsin
kovassa käytössä 1950-luvulle saakka. Nykyinen Lankkutie on saanut nimensä tämän saksalaisten tekemän peräytymistien
mukaan.785
Saksalaiset pioneerit miinoittivat vahvasti
mm. lentopommeilla Putaan sillan, jota Vaskurin sillaksi sanotaan. Pommit oli tarkoitus
räjäyttää sähkölaukaisimella, jota varten oli
laitettu pitkät langat. Lähellä kalassa olleet
pojat Toivo Manninen (s. 1927) ja Kauko
Aakkonen (s. 1929) huomasivat tämän. Pojat soutivat veneellä katsomaan, mitä sinne
oli laitettu ja kävivät hakemassa kotoa sivuleikkurit. Sen jälkeen he katkaisivat langat ja
arvokas historiallinen silta jäi tuhoamatta.786
Saarenkylässä oli sota-aikana ehkä PohjoisSuomen suurin koivupilkettä valmistava pilketehdas. Tehtaan rakennuttivat Arvi Kuusela
ja Albert Narkaus. Tuotannosta puolet meni
saksalaisten käyttöön ja puolet yksityisille.
Saksalaiset tuhosivat tehtaan syksyllä 1944.787

Helmikuun lopulla vuonna 1941 alettiin
saksalaisten toivomuksesta rakentaa Hirsirinteen ja Nivavaaran rautatiepysäkin välistä
maantietä. Nivavaaran maantie rakennettiin
TVH:n työmaana. Työmaalla oli kova kiire,
sillä polttoainevarastot oli tarkoitus rakentaa
uuden tien varteen sekä nykyisen Nivavaaran koulun ja rautatien väliselle alueelle eli
ns. Eeliksen aukiolle.788
Nivavaaran asemarakennus valmistui jo
vuonna 1929 ja itse asema otettiin käyttöön
joulukuussa vuonna 1932. Aseman alue oli
pieni ja siellä tehtiin jo syksystä 1941 alkaen
isoja laajennustöitä ja aseman viereiset alueet aina nykyiselle Napapiirin koulun alueelle asti otettiin saksalaisten käyttöön mm.
varastojen rakentamiseksi. Saksalaisilla oli
alueella laajalti alueita lentokentän varastoalueena ja rautatien lastausalueena käytössä.
Nivavaaran rautatieasema toimi lentokentän purkauspaikkana. Saksalaiset kuljettivat polttoainetta Pohjanlahden satamista
rautateitse Nivavaaran asemalle, jossa lasti
siirrettiin läheisille polttoainevarastoille.789
Nivavaaran alue oli Luftwaffen käytössä lähes koko jatkosodan ajan. Luftwaffen esikuntayksikkö Nachschub-Leitstelle der
Luftwaffe Rovaniemi (kenttäpostinumero
L05563) hallinnoi aluetta.790
Luftgaustab Finnland vuokrasi 1.10.1941
alkaen Nivavaaran aseman ja rautatien
pohjoispuolelta Eemeli Karisen, Matti
Vuorman perikunnan, Matti Halvarin perikunnan ja Eelis Halvarin maita yhteensä
69 800 neliömetrin suuruisen alueen. Nivavaaran aseman läheisyydestä Flakbrigade
XIII (kenttäpostinumero L 50366 ”St”)

784

Ibid.
Arkistotietoja. KM. Niemi 1998.
786
Toivo Manninen, Kivisilta - museosilta. Kirjassa:
Saarenkylän historia 1998. Toivo Mannisen haastattelu vuodelta 1993. Kirjassa: Erkki Lilja, Lapin tiemuseokohteiden ja -esineiden viides ulottuvuus.
Hämeenlinna 2008.
787
Osmo Salla ja Pentti Niemi, Saarenkylän pilketehdas. Kirjassa: Saarenkylän historia 1998.
785

788

Janne Luusua, Nivavaaran maantien, ”pysäkkitien”
rakentaminen vuonna 1941. Kirjassa: Saarenkylän historia 1998.
789
Omat kenttätutkimukset. KM. Haastattelutietoja
KM.
790
Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA.

183

Nivavaaran aseman
konekivääribunkkeri. Kuva: Kalevi
Mikkonen.

vuokrasi 1.11.1941 alkaen I.H. Kunnarin
mailta 7 840 neliömetrin suuruisen alueen
rakennustarkoituksiin. Nivavaaran aseman
läheltä, saksalaisten varastoalueelta Luftwaffen huollon päämaja Nachschub-Leitstelle
der Luftwaffe Rovaniemi vuokrasi 1.1.1942
alkaen Kalle Keskipoikelan omistaman varastorakennuksen käyttöönsä. Fliegerhorstkommandantur vuokrasi 1.11.1942 alkaen
Pekka Keskipoikelan maita (Poikela 8 -tilan
alue) Nivavaarasta 8 120 neliömetrin suuruisen alueen rakennustarkoituksiin.791
Vanhan rautatieaseman edessä radan
toisella puolella on betoninen konekivääribunkkeri, noin 8 x 11 metriä, korkeus
noin 2,5 metriä. Bunkkeri on hyvin säilynyt ja täysin ehjä. Sisäänkäynti bunkkeriin
on aseman puoleiselta sivulta (pohjoispuolelta). Bunkkeriin mennään portaat alaspäin
ja sieltä kahteen sisähuoneeseen. Sisällä on
oviaukot kahteen pienempään tilaan, jossa
on sivuhuoneet konekivääriasemineen. Pidempi sivutila on ilman kattoa, joten se lienee siltä osin keskeneräinen. Bunkkerissa
on kolme ampuma-aukkoa, joista on voitu
valvoa bunkkerin lännen ja etelänpuoleisia

alueita. Nivavaaran rautatieasema ja asemarakennus olivat saksalaisten käytössä jatkosodan aikana.792
Bunkkerin ympäristössä rautatien ja Riihitien välisessä maastossa on ainakin parisenkymmentä ampumapoteroa tai hieman
isompaa taistelupesäkettä. Taistelupesäkkeiden ja joidenkin poteroiden ympärillä
on maavallit. Alueella on myös joitakin rakennusten jäänteitä. Saksalaisten tekemä
poluiksi muuttunut Nivavaaran rautatieaseman radan eteläpuolinen huoltotieverkosto
risteilee myös aivan rautatien tuntumassa
olevalla alueella.793
Radan pohjoispuoliselta alueelta löytyy
kahden polttoainevaraston massiiviset kaadetut jäänteet. Alueella sijaitsi Tanklager der
Luftwaffe, jossa oli kaksi isoa Luftwaffen polttoainevarastoa, autovarikko ja korjauspaja.
Kaksi suurta teräsrakenteista polttoainesäiliötä
oli suojattu betonirakentein. Polttoainetta kuljetettiin päivittäin säiliövaunulla. Säiliöiltä oli
rakennettu puolen kilometrin etäisyydelle
putkiyhteys. Siellä polttoaine siirrettiin säiliöautoihin ja kuljetettiin ympäri Lappia.
792
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Luftwaffen polttoainevarastot (Tanklager der Luftwaffe) Nivavaaran alueella. Kartta: Kalevi Mikkonen.
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Rovaniemen lentokenttä sijaitsi maanteitä
pitkin noin viiden kilometrin päässä Nivavaaran asemalta ja sinne oli maantieyhteys
Jäämerentien kautta.794
Lännen puoleisesta polttoainevarastosta
on säilynyt yksi pystyssä oleva seinä ja runsaasti isoja seinien betonilaattoja. Tämän varaston alkuperäinen koko on ollut noin  x
 metriä. Seinät ovat lehtitietojen mukaan
olleet pystyssä vielä ainakin 1970-luvulla.
Maalaiskunta kaatoi rakenteet turvallisuus
syistä. Idän puoleisen ison polttoainevaras
ton jäänteet ovat edellisen lähellä. Siellä on
myös kaadettuja isoja betonilaattoja ja
runsaasti perustusten jäänteitä. Varastoa
ympäröineen seinärakennelman tekemiseen
on käytetty järkälemäisLä betonilaattRMD.
Tämän varaston alkuperäinen koko lie

nee ollut noin 37x 4 metriä. Vuoden 1966
kartassa polttoainesäiliöiden tarkat paikat
on merkitty ja niiden seinät näyttävät
olleen silloin vielä pääosin pystyssä, koska
niiden äärirajat on pystytty piirtämään.795
Nivavaaran
polttoainevarastolle
jäi
saksalaisilta iso määrä polttoainetta
tuhoamatta. Suomen armeija takavarikoi
kaasuöljyn,
mutta
sitä
ei
saatu
kauppalan käyttöön. Puolustusvoimien
sotasaalisosaston kanssa käytiin asiasta
neuvotteluja,
mutta
rauhanehtojen
mukaan saksalaisten jättämät tarvikkeet
kuuluivat Neuvostoliitolle, joten asia jäi
siihen.796
Radan pohjoispuoliselta alueelta radan
läheltä löytyy myös useita rakennusten jään795
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Myllymäentien konekivääribunkkeri Nivavaarassa.
Kuva: Kalevi Mikkonen.

teitä, vanhojen huoltoteiden poluiksi muuttuneita väyliä, taisteluhautakaivanto ja muita
kaivantoja. Taisteluhauta lienee tehty Lapin
sodan puolustustarkoituksiin.797 Myös Resiinatie 5:n tontilla on ollut sota-aikana jokin
saksalaisten rakennus, mahdollisesti pesula.
Paikalla oli ennen uuden asuntoalueen rakentamista savupiipun jäännökset ja tunkio.
Tunkiosta löytyi lautasen palanen, jonka
pohjaan on leimattu hakaristi ja valmistajan
merkintä Rosenthal, sekä bakeliittinen rasia,
johon on merkitty vuosiluku 1939. Lisäksi
ympäristöstä löytyi runsaasti saksalaista
piikkilankaa. Tontin takana on myös rakennuksen betonipohjan jäänteitä.798
Vaaran yläosassa oli ilmatorjuntapesäkkeet suurin piirtein nykyisen koulun kohdalla lentokentän suojana. Alueella toimi
ainakin Flakbrigade XIII (vuonna 1942),
joka vuonna 1943 oli nimellä Flakbrigade
13 (mot.) (kenttäpostinumero L 50366).
Porissa toiminut Luftwaffen lentokenttävarikkoyksikkö Feldluftpark 3/XI (FLP 3/XI
Pori), joka oli perustettu 17.7.1941, muutti
Nivavaaraan heinäkuussa 1944.799

Nivavaaran alueelle on 1970-luvulta alkaen
rakennettu runsaasti koulu-, asuin- ja teollisuusalueita, jotka ovat suurelta osin peittäneet alleen näillä paikoilla olleet saksalaisten
rakennelmat ja kaivannot. Nykyisin koulun
ympäristön alueella on vielä jonkin verran
rakennusten jäänteitä, useita kaivantoja ja
metalliromua metsäalueilla. Nykyisen Myllymäentien varressa on molemmin puolin
tietä myös joitakin rakennusten ja asemien
jäänteitä sekä ampumapoteroita.800
Nykyisen Kairankujan ja Myllymäentien
välisellä alueella oli saksalaisten, kaiketi Luftwaffen, rakentama parakkialue, koska sieltä
löytyy parin rakennuksen jäänteet, kaivantoja sekä yksi ehjä betonista valettu bunkkeri erään talon takapihalta. Tämä bunkkeri
on nykyisin vain osittain maan päällä ja sen
sisäänkäynti ja näkyvissä oleva sisus on täytetty maalla ja kivillä. Vain pieni osa bunkkerin katto-osaa on näkyvissä. Muu osa
bunkkerista on ilmeisesti hyvin säilyneenä
maan alla. Alueelle on rakennettu iso asuinalue, joka on hävittänyt lähes kaiken saksalaisten rakennustoiminnan jäänteet.801
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vät jäänteet ovat tämän kentän ulkopuolella
ulottuen aina nykyisen Santa Parkin paikoitusalueelle asti. Tietyöt ja paikoitusalueen
rakentaminen ovat hävittäneet lähes kaikki
sen alueen jäänteet.

Syväsenvaaran itä- ja pohjoislaidoilla on
rakennusten jäänteitä, kaivantoja, metalliromua ja ilmeisesti jonkinlaisia kivistä tehtyjä suojarakennelmia sekä huoltoteiden
jäänteitä, joista osa on nykyisin kuntopolkukäytössä. Syväsenvaarasta on sota-aikana
mennyt huoltotie Nivavaaran saksalaisalueelle ja ehkä myös lentokentän alueelle,
mutta ne ovat pääosin hävinneet sodanjälkeisen ajan tie- ja asuinaluerakentamisen seurauksena. Syväsenvaaran rinteiltä
löytyy lisäksi lukuisia taistelupesäke- ja
ampumapoterokaivantoja. Alue on todennäköisesti ollut Luftwaffen käytössä, koska
Syväsenvaaran laella oli valomajakka ohjaamassa pimeän ajan lentoja Rovaniemen
lentokentälle.802
Oiva Konttijärvi kävi eräänä sota-ajan
talvena hiihtoretkellä Syväsenvaarassa. Hän
kertoi: ”Syväsenvaarassa oli saksalaisilla lentomajakka, joka antoi kirkasta, vilkkuvaa
valoa. Se näkyi hyvin kauppalaankin. Menimme sinne kerran hiihtäen. Lentomajakan vieressä oli verkkoaidalla ympäröity
pieni parakki, jonka koko oli ehkä noin 5 x
5 metriä. Parakissa oli vartiomies, ja hänen
koiransa oli pihalla. Koira tietysti haukkui ja
vartiomies saapui paikalle pitäen kivääriään
olalla piippu maahan osoittaen. Kävellessään
hän samalla laukaisi kiväärin kerran ampuen maahan ja koira hiljeni. Olimme janoissamme ja pyysimme häneltä vettä. Sotilas
tarjosikin meille juotavaa. Olimme maastosta
keränneet venäläisten pudottamia lentolehtisiä, jotka olivat antautumiskaavakkeita. Näytimme niitä sotilaalle, joka vain tuhahtaen
sanoi, että paskaa.” 803
Alueella on ollut sodan jälkeen myös urheilukenttä ja poroerotuspaikka. Niiden
kohdalla on ilmeisesti sijainnut saksalaisten
tämän alueen keskusalue. Nykyisin näky-

Lentokentän ja sen
ympäristön alueet
Jatkosodan alkaessa kesäkuussa 1941, Suomen puolustusministeriö ja Saksan Luftgaustab Finnland804 tekivät sopimuksen
vasta valmistuneen Rovaniemen lentokentän luovuttamisesta Saksan sotavoimien
käyttöön 1.7.1941 alkaen. Jo sitä ennen
vuoden 1940 loppupuolella Luftwaffe oli
perustanut Rovaniemelle viestiaseman.
Sopimukset allekirjoitettiin vasta huhtikuussa 1943, mutta ehdot määräytyivät
takautuvasti. Jo hyvissä ajoin ennen operaatio Barbarossan alkua Luftwaffella oli
yhteyshenkilöitä Rovaniemen lennonjohdossa. Rovaniemen lentokentälle sijoitettiin Kommando Flughafenbereich 27/III
Rovaniemi, joka oli vastuussa Rovaniemen
lentokentästä.805 Lentokentän alueelta oli
hyvät huoltoyhteydet sekä Nivavaaran polttoainevarastolle että Napapiirin useille varuskunta- ja varastoalueille.
Saksalaiset aloittivat kenttäalueen laajentamisen (yhteensä 1 165 ha). Kenttää
ympäröivän maa-alueen lukuisilta maanomistajilta vuokrattiin hyvää korvausta
vastaan maa-alueita. Saksalaiset alkoivat
välittömästi sora- ja hiekkapintaisten kiitoteiden laajentamisen ja rakentamaan sinne
kaikkia tarvitsemiaan tiloja ja laitteita. Näihin töihin osallistui iso joukko lähinnä Saarenkylän väkeä, sekä miehiä että naisia, jotka
eivät olleet rintamapalveluksessa. Suomalai804
Luftgaustab Finnland muutettiin 2.11.1943
alkaenZLTJLÚLTJ,PNNFOEJFSFOEFS(FOFSBMEFS
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set olivat pääasiassa metsänraivauksessa ja
maansiirtotöissä, mutta suomalaiset rakennusmiehet myös pystyttivät kentän ensimmäisen parakkileirin kaikkien liikenevien
saksalaisten avustuksella. Kenttä varustettiin 1 300 metriä pitkällä pääkiitoradalla ja
toisella 850 metrin kiitoradalla. Vaikka kuvien perusteella kiitoteitä oli useita, yleensä
vain koillis-lounas –suuntaista kiitorataa
käytettiin.806

Suomen tie- ja vesirakennushallitus apunaan
joukko muita urakoitsijoita. Koko sodan
ajan lentokentällä toimi myös saksalaisten
kanssa sopimussuhteessa oleva Höckertin
Seuraajat Oy, jolla oli kentän lähellä omia
varastojaan ja niissä suomalaisia työntekijöitä varastomiehinä ja lämmittäjinä.807
Lentokentällä oli entuudestaan lennonjohdon rakennus ja tuulipussi. Kentän henkilökunnalle rakennettiin sekä asuntoja että
talousrakennuksia ja myös kanttiini, joka oli aluksi tavallinen
parakkirakennus, jonka edustalle oli tehty koivuhalkoaidalla
ympäröity pieni terassi. Lentotiedusteluyksikön johtajan
Konrad Knaben mukaan lentotiedusteluryhmälle rakennettiin muutaman kuukauden
jälkeen omat talous- ja oleskeluparakit, joihin kuului neljän majoitustuvan lisäksi suuri keittiö,
ruokasali, jossa oli tilaa kaikille
ja kamiinalla lämmitettävä viihtyisä oleskeluhuone (eli kasino,
kuten saksalaiset sanoivat) lentävää henkilökuntaa varten.808
Luftwaffen kasino avattiin toukokuussa 1942, jolloin paikalla oli myös
suomalainen yhteysupseeri everstiluutnantti
Into Ahonen. Kasinoon, jossa oli oma osastonsa aliupseereille, oli Ahosen mukaan
käytetty rahaa ennennäkemättömällä tavalla. Siellä oli pehmustettuja huonekaluja,
kiillotettuja pöytiä ja täydellisiä astiastoja.809 Kasinolla vietettiin joskus juhlatilaisuuksia, joihin kutsuttiin myös kauppalan
johtavia siviilihenkilöitä. Lentokentästä
lounaaseen oli rakennettu eliittijoukkojen
Stuka-laivueelle (Stukagruppe) majoitustilat, jossa oli talousrakennus keittiöineen ja
ruokasaleineen. Asuntojen ja talousrakennusten hankinnat olivat pääasiassa Saksasta

Saksalaisen rakennuksen seinämuuri Keminkorkialla. Kuva: Kalevi Mikkonen.

Kiitoteiden laajennuksen lisäksi kentän
ympäristöön rakennettiin jatkosodan aikana asunto-, talous- ja varastoparakkeja,
rullausteitä, lentokonehalleja, päältä ja
edestä avoimia lentokonesuojia, sirpalesuojia, ilmatorjuntatykkien asemia ja muita
taisteluasemia ja huoltorakennuksia. Isoin
lentokonehalli oli kooltaan 26 x 40 metriä
eli 1 040 neliömetriä. Lentokonehallien normikoko oli konetyypistä riippuen arviolta
15–22 x 17 metriä. Kentän ympäristöön
rakennettiin runsaasti ammus- ja pommivarastoja. Alkuvaiheessa saksalaisten parakkikylän rakentamisessa pääurakoitsijana toimi
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tuotuja, mutta myös suomalaisia Arabian
astiastoja oli käytössä, mikä on vieläkin todettavissa, sillä rakennusten jäännöksistä on
yhä löydettävissä myös Arabian leimoilla varustettujen esineiden palasia. Erityisesti saksalaisen 1914–1939 CM-HR Hutschenreuther
Hohenberg Germany 1941 -leimalla varustettuja laadukkaiden astioiden palasia löytyy
raunioista.810
Suomalaisten Yhteysesikunta Roin edustajien käydessä lentokentällä saksalaisten
vieraana 13.1.1943 lentokonehalleja laskettiin vuonna 1943 olevan ainakin 31
kappaletta. Suurin osa halleista oli yhdelle
koneelle tarkoitettuja. Ne olivat parakkimaisia ja lämmitettäviä. Silloin oli lentokentän
ympäristössä 120 asuin- ja toimistoparakkia
sekä 24 suurempaa vaja- ja varastorakennusta. Muonavarastossa oli varattuna neljän
viikon muona 2 000 henkilölle. Ruokasalissa oli varattu paikka 400 henkilölle kerrallaan ja keittiössä oli kahdeksan 300 litran
pataa ruuan valmistusta varten. Saunarakennus oli 10 x 20 metriä, ja siellä oli upseereille varattu erillinen kylpyhuone. Saunassa
oli iso pukuhuone, pesu- ja eteishuoneita,
kiukaanlämmittämishuone ja varsinainen
saunahuone.811
Hallialueen lähellä oli korjauspaja ja
korjauspajan työläisten oma ruokala- ja
kanttiinirakennus, jonka seinillä oli maalauksia, mietelauseita ja muuta saksalaisille
tyypillistä sisustusta.812 Alueella oli myös
Fliegerhorst-sotilaskoti. Lentokentän ja varuskunta-alueen ympärillä ei ollut piikkilanka-aitaa ainakaan koko matkalla. Teillä
oli toki vartiopisteet ja puomit. Sekä metsäalueilla että lentokentälle johtavan tien
varressa oli asemakaivantoja ja poteroita,
joita on vieläkin havaittavissa. Alueella nuorena poikana vierailleen Oiva Konttijärven

mukaan vartiointi ei kuitenkaan ollut kovin tiukkaa ennen vuotta 1944, koska pojat
pääsivät varsin vapaasti jopa itse lentokenttäalueelle. Vuonna 1944 puomit ja aseistetut
vartijat olivat paikoillaan, eikä pojilla enää
ollut mahdollisuutta päästä kentälle. Lentokentän toiminta oli vahvimmillaan vuosina
1942–1943, jolloin lähes kaikki kentän infrastruktuuri oli rakennettu tai rakenteilla.813
Itse lentokenttäalueella, Keminkorkialta
aina Napapiirin kohdalle saakka, Pikku-Keminkorkialla ja lentokentän pohjois- ja länsipuolella oli varsin laajalla alueella ainakin
yli 200 erilaista rakennusta. Keminkorkian
alueella on säilynyt valtaisa määrä asuin-,
toimisto- ja varastorakennusten jäänteitä
(98), korsuja, kaivoja, ammusvarasto, sirpalesuojakaivantoja, tuliasemia ja poteroita,
vieläkin pääosin käyttökelpoinen huoltotieverkosto sekä astioiden jäännöksiä ja metalliromua. Pikku-Keminkorkian alueella
on säilynyt runsaasti kaivantoja, taistelupesäkkeitä, poteroita, romua, parinkymmenen rakennuksen jäänteitä, IT-pesäkkeiden
jäänteitä ja ilmeisesti parkkialueen paikka.
Siellä on myös suomalaisten sodan jälkeen
rakentamia IT-pesäkkeitä, joista osa on todennäköisesti tehty saksalaisten vastaavien
IT-pesäkkeiden paikalle.814
Lentokentän itäisessä nurkkauksessa on
säilynyt joitakin rakennusten jäänteitä, ilmeisesti isohko palovesisäiliön jäänne, taisteluhauta ja muita kaivantoja. Lentokentän
länsipuolella Maunun Matin alueella oli
Luftwaffen henkilöstön parakkeja, lentokonehalleja, korjaamoja, sirpalesuojia, tiedustelulaivueen varastoja ja tykkiasemia.
Alueella on runsaasti parakkien ja erilaisten
kaivantojen jäänteitä sekä romua saksalaisten ajalta ja myös tuoreempia kaivantoja
seassa. Lentokentän laajennus ja uudet rakennukset ovat suurelta osin hävittäneet
saksalaisajan rakennukset. Alue on sotilas-

810

Ibid. Omat kenttätutkimukset. KM.
Yhteysesikunta Roi:n edustajien (Harry Wihtol,
Alfred Wegelius) vierailu Rovaniemen lentokentällä
13.1.1943. Raportti eversti Willamolle 14.1.1943. KA.
812
Uola 2010.
811

813

Alakulppi 2004. Oiva Konttijärven haastattelu
22.3.2016. Omat kenttätutkimukset. KM.
814
Omat kenttätutkimukset. KM.
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aluetta ja sinne pääsy on luvanvaraista. Lentokentän pohjoispäässä oli myös runsaasti
rakennuksia ja kaivantoja. Niiden jälkiä löytyy nykyisen lentokentän aidan molemmilta
puolilta. Sielläkin osa saksalaisten käyttämästä alueesta on jo hävinnyt lentokentän
laajenemistöiden ja uusien lentokenttähallien tieltä. Tätä ns. Takakappaleen alueen
saksalaisleiriä käsitellään myöhemmässä
osiossa.815
Yhteysesikunta Roin raportin mukaan
rakennuksiin voitiin sijoittaa jopa 3 000
miestä. Koko lentokentän alueella oli 15
km rullausteitä. Kenttää ympäröiville metsäalueille oli varastoitu noin kaksi miljoonaa
tonnia pommeja. Jossakin paikassa oli suuri
joukko käyttökelvottomia kuorma-autoja.
Raportin mukaan saksalaisilla oli lentokenttäalueella käytettävissä vuoden 1943 alussa
815

500 sotavankia, 30–40 hollantilaista työpalvelumiestä ja palkattuna 70 suomalaista
Tie- ja vesirakennushallituksen miestä.816
Lentokentän alueella silloisen lentokentän
vierestä kulkeneen Norvajärventien varressa oli pieni kahden tai kolmen parakin
piikkilanka-aidalla ympyröity vankileiri.817
Toinen lentokentän lähellä oleva sotavankileiri sijaitsi lentokentältä noin 1 km pohjoiseen silloisen Norvajärventien (nykyinen
Salmenojantie) varressa. Vankileirissä oli
karttapiirroksen mukaan neljä parakkia ja
käymälä.818 Lentokentän pääpolttoainevarasto oli sijoitettu Nivavaaraan vajaan viiden
kilometrin päähän lentokentästä.
816

Yhteysesikunta Roi 14.1.1943,"
Oiva Konttijärven haastattelu 23.3.2016.
818
Rovaniemen lentokentän puolustussuunnitelma
(karttapiirros). Rovaniemi Fliegerhorst. Plan zur Horstverteidigung vuodelta 1942. LMM. Omat kenttätutkimukset. KM.
817

Ibid.

Saksalaisen rakennuksen jäÊnteet Keminkorkialla. Kuva: Kalevi Mikkonen.

192

Dontoklar ja Nivea -hammastahnaputkiloita ja muuta roinaa Keminkorkialla. Kuva: Kalevi Mikkonen.

Yllättävää kyllä myös Ruotsin sotilasasiamies vieraili Rovaniemen lentokentällä
11.11.1943 ja teki havainnostaan salaisen
raportin. Siinä kerrottiin seuraavaa:
”Kiitorata oli päällystetty vihreiksi maalatuilla puulankuilla. Puupäällys tukeutui
teräsnauloilla lankkuihin, jotka olivat 1,2
metriä pitkiä, 10 senttiä leveitä ja 7 senttiä
paksuja. Mitoitukseltaan siis aika lähellä nykyisiä kakkosneloslautoja. Tämmöisistä puulaatoista koostuva rullausbaana on helppo
korjata ja siirtää. Kentän reunoilla näkyi suomalaisten rakentamia noin 30–45 metrisiä
lentokonehalleja, jotka ovat puukehyksisiä ja
tiilivuorattuja. Hallin seinissä oli suuret levyt.
Halleja käytetään pääasiassa lentokoneiden
huoltamiseen. Lentokonehalleissa näkyi tätijunkersseja eli Junkers 52 -koneita ja Junkers
88 -syöksypommittajia eli Stukia. Lisäksi halleissa säilytetään Messerschmittejä ja hitaita
Fieseler Storch -yhteys- ja tiedustelukoneita,
joita suomalaiset rintamajoukot kutsuvat haikaroiksi tai loitosiiviksi.

Kentän ympärillä on runsaasti myös parakkeja, joissa on asuntoja, korjaamoja ja työpajoja sekä sotilaskoteja. Sähkövoimalaitos
tuottaa virtaa ja kaksi dieselvoimakonetta
antaa lämpöä työntekijöille, jotka häärivät
halleissa. Pienempi lämpövoimakone on liikuteltava, jolloin sitä saattaa siirtää työpisteestä toiseen. Kaksi liikkuvaa korjausyksikköä
sijaitsee hallien läheisyydessä. Näitä yksiköitä
käytetään ajoneuvojen huoltoon ja hinaamiseen. Kentän reunoilla saattoi havaita myös
valkoiseksi maalattuja ajoneuvoja tulevaa talvikäyttöä varten.” 819
Ruotsalaisen sotilasasiamiehen mainitsemia lankkuteitä käytettiin vain lentokentän
rullausteillä ja koneiden paikoitusalueilla, ei
itse kiitoradalla. Kiitorata oli kuivina kesäaikoina erittäin pölyinen ja aiheutti joskus
ongelmia koneiden moottoreille.820 Näitä
819

Ruotsalaisen sotilasasiamiehen raportin käännös
löytyy kirjasta: Erkkilä ja Iivari 2015.
820
Oiva Konttijärven haastattelu 22.3.2016.
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Fieseler FJ156 Storch (Haikara) -yhteyskone. Kuva: SA-kuva.

lentokentän lankkulaattoja käytettiin sodan jälkeen huonokuntoisten maanteiden
kunnostuksessa.
Lentokenttä oli koko sodan ajan yksinomaan saksalaisten käytössä. Kentällä oli
Luftflotte 5:n lento-, ilmatorjunta- ilmavalvontajoukkojen päätukikohta.821 Luftflotte

5:n lentoyksiköt olivat Fliegerführer Nordin
alaisuudessa. Ensimmäiset Saksan Luftwaffen lentokoneet, jotka kuuluivat yliluutnantti Konrad Knaben johtamaan Lapin
kaukotiedusteluosastoon (Aufklärungskette
(F)/Lappland), saapuivat Suomeen Norjan
Kirkkoniemestä ja Banakista 17.–18. kesäkuuta vuonna 1941. Osastoon kuului kolme
Dornier Do 17 -pommikonetta, yksi Junkers Ju-52 -kuljetuskone, yksi Focke Wulff
Weihen -kone ja kolme Fieseler Storch -yhteyskonetta. Dornier-koneisiin oli asennettu
kameralaitteet ilmatiedustelua varten. Seuraavana päivänä saapui Messerschmitt Me
109 E -laivue ja osa kapteeni Arnulf Blasigin johtamasta Junkers Ju 87 (Stuka) -syöksypommittajalaivueesta IV.(St.)/LG 1 (IV.
(Stuka) Gruppe/ Lehrgeschwader 1).822
Myöhemmin Rovaniemen kentälle tuli
lisää laivueen osastoja. Sodan alkaessa Neuvostoliittoa vastaan Rovaniemen kentällä
ei ollut vielä kovin paljon koneita, mutta
Neuvostoliiton ilmahyökkäysten jälkeen
sinne siirrettiin lisää hävittäjiä. Neuvostolii-

821

Lentokentällä toimivat ainakin seuraavat joukkoosastot (myös lukuisia muita osastoja ja yksiköitä tai
niiden osia oli ajoittain vahvuudessa, mm. rakennusja huoltoyksiköitä):
Aufklärungskette (F) Lappland
I. / Sturzkampfgeschwader 5
IV. / Lehrgeschwader 1
IV. / Sturzkampfgeschwader LG1
1. / (H) Aufklärungsgruppe 32 (syyskuu–lokakuu
1944)
I. (Zerstörer)/Jagdgeschwader 77 (lokakuu 1941–
tammikuu 1942)
Ergänzungsstaffel I/Stukageschwader 5 (vuosina
1942–1943)
9./Sturzkampfgeschwader 151 (toukokuu-lokakuu
1943)
Nachtslachtgruppe 8 (tammikuu 1944–lokakuu
1944)
Flak-Regiment 46
Flak-Regiment 181
Flak-Brigade XIII
Fliegerzielstaffel 51 (kesäkuu–elokuu 1944)
Flugbereitschaft Luftgaukommando Finnland (lokakuu 1942–lokakuu 1943) sitten
Flugbereitschaft d. Kommandierender General
der deutschen Luftwaffe in Finnland (lokakuu
1943–syyskuu1944).

822

Knabe 1983. Hannu Valtonen, Luftwaffen
QPIKPJOFO TJWVTUB 4BLTBO JMNBWPJNBU 4VPNFTTB
KB 1PIKPJT/PSKBTTB    5JLLBLPTLJ 
"MBLVMQQJ  0NBU BSLJTUPUVULJNVLTFU ,.  *7
4U -(  OJNFUUJJO  BMLBFO VVEFMMFFO KB
TFO OJNFLTJ UVMJ *4U(  *4UVLBHFTDIXBEFS   KB
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ton koneet pommittivat lentokentän aluetta
25.6.1941, jonka jäljiltä lentokentän lännen puoleisella reunalla on vieläkin näkyvissä lukuisia pommikuoppia. Myöhemmin
avattiin kuljetuskoneille säännöllinen reittiliikenneyhteys Osloon ja tarpeen mukaan
Berliiniin. Transport Staffel/Fliegerführer
Nord (Tr.St./Fl.Führer NO) ja Kurierkette
AOK Lappland toimivat jatkosodan aikana
Rovaniemeltä. Kurierkette AOK Lappland
lakkautettiin vuonna 1943 ja sen koneet
siirrettiin Luftgaustab Finnlandille.823
Syöksypommittajien tehoon
oltiin yleensä varsin tyytyväisiä,
joskin niiden vaikutus kantalinnoitettuihin asemiin jäi vähäiseksi. Me (Messerschmitt) 109
kuitenkin oli ylivoimainen pohjoisrintaman vanhentuneisiin vihollishävittäjiin nähden. Nämä
kummatkin konemallit vanhenivat kuitenkin suhteellisen nopeasti. Me 109 E korvattiin jo
vuoden 1942 aikana 100 km/t
nopeammalla ja ketterämmällä
Me 109 F -mallilla ja seuraavana
vuonna otettiin käyttöön Me 109
G1- ja G2-tyypit. Uudenaikainen
FW (Focke Wulf ) 190 -hävittäjä
saatiin Pohjois-Suomeen maaliskuussa 1943. Tätä konetta käytettiin myös
rynnäkköhävittäjänä. Ju (Junkers) 87 -konetta käytettiin sodan loppuun saakka, mutta
vuonna 1944 sitä pidettiin jo liian hitaana ja
haavoittuvana. Ju 87:n rinnalle ja tilalle tuli
jo vuodesta 1942 lähtien pommituslentokone Ju 88, joka oli erinomainen yleiskone
ja jolle lankesivat mm. kaukotiedustelutehtävät. Ju 88 -koneesta rakennettiin lukuisia
versioita eri tehtävien suorittamista varten.
Lähitiedusteluun tarkoitetut vanhentuneet
ja hitaat FW 189 -koneet vaihdettiin vasta
kesällä 1944 kameroilla varustettuihin Me

109- ja FW 190-koneisiin. Yöhävittäjälaivue
saapui Pohjois-Suomeen kesällä 1943.824
Rovaniemellä toimi Stuka-laivueen yhteydessä myös Stuka-koulu825, eli täydennyslaivue, jonka nimi oli Erg.St.IV(St.)/LG1
(Ergänzungsstaffel IV/(Stuka)Gruppe/ Lehrgeschwader 1). Vuonna 1942 Rovaniemellä
oli pääosin Stuka-lentäjien koulutusta. Taistelulentojen painopiste oli siirtynyt lähempänä rintamaa oleville kentille. Rovaniemen
lentotukikohdan vahvuus ja lentokaluston
määrä vaihteli jatkuvasti tilanteen mukaan

Saksalainen pommikone Rovaniemen lentokentällä porotokan ympäröimänä. Kuva: Kaarlo Wegeliuksen valokuva-albumi/Lapin maakuntamuseo.

koko jatkosodan ajan, mutta se oli silti Luftwaffen tärkein tukikohta Lapin alueella.826
Kentällä tapahtui suuria vaurioita tuottaneita pakkolaskuja melko usein. Knabe
kertoi, että kerrankin eräs Dornier 17 ajoi
kentän päästä ulos. Siltä murtui oikea las824

Ahto 1974. Valtonen 1997.
Myös tämä Stuka-koulu nimettiin uudelleen
27.1.1942 alkaen, jolloin se oli Erg.St.I/St. G 5 (Ergänzungsstaffel I/Stukageschwader 5) ja lokakuussa 1943
Ergänzungsstaffel I/Sturzkampfgeschwader 5. Stukakoulu toimi Rovaniemellä vuosina 1942 ja 1943.
826
Valtonen 1997. Alakulppi 2004.
825

823

Alakulppi 2004. Alakulppi 2006. Omat kenttätutkimukset. KM.

195

kealla puolella. Kauempana näkyi varastoja ja
lähialueelle oli rakenteilla uusia rakennuksia.
Kiitotien toisella puolella oli 10–15 kpl Ju 87
Stuka-konetta rivissä. Pääsimme kävelemään
sinne kenenkään estämättä. Koneiden takana
oli iso pino pommeja.”
”Seuraavan kerran kävimme siellä maaliskuussa 1942. Oli kylmä tuuli ja hallintorakennuksesta oikealle noin sadan metrin
päässä oli parakkeja, joista yksi oli kanttiini.
Kanttiinissa oli töissä suomalainen nainen,
joka myi meille lämmintä juotavaa. Juoma oli
lähinnä sokerivettä. Seurasimme sitten isojen
Dornier-koneiden koekäyttöä ja moottorien
lämmitystä.”
”Keväämmällä vielä lumien aikaan olimme
katsomassa, kun laskujemme mukaan 34 kappaletta Stuka-koneita starttasi lennolleen.
Koneet liikkuivat kuin kalat vastavirtaan
ja lähtivät nousuun. Se oli mahtava näky.
Olimme kentällä koko päivän ja laskimme
kaikkien koneiden tulevan takaisin. Koneet
tulivat melko peräkkäin jokainen vuorollaan.
Useat koneet vaaputtivat siipiään ennen laskuaan. Yksi kone laskeutui ilmeisesti liian jyrkästi ja se osui kiitotien pintaan. Kuului kova
paukaus ja potkurin kappale lensi taivaalle.
Toinen kone tuli liian kovalla vauhdilla ja
törmäsi kiitotien päässä olevaan lumivalliin.
Kone meni lähes kokonaan lumihankeen,
mutta lentäjä ei ilmeisesti vahingoittunut.
Paikalle olleet suomalaiset rakennusmiehet
kuuluivat puhuvan keskenään, että lentäjäpojat olivat liian nuoria ja kokemattomia.”
”Myös lentokentän ilmatorjunnan toimintaa seurasin kerran. Erään jo pimeän aikaan
tapahtuneen ilmahyökkäyksen aikana en
mennyt pommisuojaan vaan katsoin kauppalasta kun lentokentän järeät saksalaiset tykit
ampuivat venäläiskoneita. Oli se melkoinen
ilotulitus, kun tykkien suuliekit näkyivät ja
räjähdykset leiskuivat taivaalla samalla kun
valonheittimien keilat loistivat pimeällä taivaalla.” 830

kuteline. Kone kallistui sen jälkeen tasonsa
varaan, jolloin sen moottori vaurioitui pahoin.827 Lentokentän ympäristöön tehtiin
myös useita pakkolaskuja, joissa koneet
tuhoutuivat niin pahoin, ettei niitä enää
pystytty korjaamaan. Näitä koneen raatoja
oli sodan jälkeen ja on vieläkin, tosin jäänteistä ”puhdistettuna” useissa paikoissa lentokentän ympärillä ja lähialueilla.828 Kaikki
vaurioituneet koneet, jotka vielä pystyttiin
korjaamaan, vietiin junalla Porin varikolle,
missä ne kunnostettiin.
Maaliskuusta 1942 lähtien oli myös
Rovaniemellä huoltohalli, joka korjasi
pienemmät vauriot. Moottorien vaihdot
lentokentän mekaanikot tekivät itse. Tämä
onnistui myös talviaikaan, sillä helmikuussa
1942 valmistui kuusi hallia Dornier 17 -koneille. Ne oli rakennettu juuri tämän konetyypin mittojen mukaan. Huhtikuussa
1942 lentotiedusteluryhmä siirtyi kuitenkin Junkers 88 -koneisiin, ja nämä koneet
eivät sitten enää mahtuneetkaan vasta valmistuneisiin halleihin. Siitä lähtien, kun
Dietl johti Lapin armeijaa, yhteyslaivueella
oli matkakoneena Heinkel 111. Mutta vuoden 1942 aikana Hitlerin määräyksestä korkeammat upseerit, armeijakomentajat ja
sitä ylemmät saivat lentää vain Junkers 52
-koneilla.829
Jatkosodan aikana monta kertaa lentokentällä käynyt silloin mm. lennokkikerhossa
toiminut Oiva Konttijärvi kertoi retkistään
seuraavaa: ”Ensimmäisen kerran kävimme
kaverini Touko Holopaisen kanssa lentokentällä eräänä kauniina kesäpäivänä vuonna
1941. Saarenkylästä menimme sinne kävellen. Vasta viimeisen nyppylän päältä avautui
näkymä lentokentälle. Lentokentän tie päättyi
lennonjohdon rakennuksen eteen. Sen katolla
oli antenneja. Tuulipussi oli rakennuksen oi827

Knabe 1983.
Hannu Valtonen, Hylkyretkiä Pohjolaan. Tikkakoski
2009. Oiva Konttijärven haastattelu 23.3.2016. Omat
kenttätutkimukset. KM.
829
Alakulppi 2004. Valtonen 1997.
828

830

Oiva Konttijärven haastattelut 3.3.2015, 22.3.2016
ja 23.3.2016.
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Suuresti kasvaneen sähköntarpeen takia
kauppalan ja saksalaisten kanssa tehdyn sopimuksen mukaan lentokentälle rakennettiin suurjännitelinja Saarenkylässä olevasta
kauppalan verkoston päätepisteestä. Linjan
pituus oli 5 390 metriä. Joulukuussa 1942
kauppalan sähkölaitos ilmoitti, että lentokentän johtoryhmä, jonka kulutukseksi oli
sovittu 10 kW, oli kuluttanut sähkövirtaa
yli 100 kW sovitun asemasta. Tämä johtui
siitä, että sähköjohtoihin oli tehty laittomia
liitäntöjä.831

köä. Jatkuvan sähkö- ja polttoainepulan takia lauhat säät olivat toivottavia.832
Etenkin erityisen kovana pakkastalvena
1942–1943 jouduttiin ajoittaisiin virtapiirien katkaisuihin kovan kulutuksen takia.
Yhteysesikunta Roi kuitenkin esti sähkön
katkaisemisen saksalaisilta. Asiasta oli vaikea
keskustella saksalaisten kanssa, mutta nämä
kuitenkin lupasivat poistaa laittomat viritykset.833 Myös lämmitykseen käytettävän
puutavaran tarve oli suuri ja puuta toimitettiin kentälle Poikajärven ja Norvajärven
metsänhakkuualueilta. Metsätöissä käytettiin venäläisiä sotavankeja ja heitä varten oli
vankileiri lentokentältä reilut 11 kilometriä
pohjoiseen olevan Poikajärven pohjoispuolen metsässä Vihvelijängän vieressä.834
Lentokentällä oli myös suuntima-asema
ja radioasema. Kesäkuussa 1942 suomalaiset
ilmatorjuntamiehet pääsivät tutustumaan
Rovaniemellä olleen saksalaisen ilmatorjuntarykmentin yöammuntalaitteeseen eli
”radiosuuntimeen” (Funkmessgerät), joka
myöhemmin opittiin tuntemaan nimellä
tutka. Laitteita oli kahta mallia. Toinen oli
ilmavalvontalaite, jonka mittausetäisyys oli
100–200 kilometriä ja toinen ilmatorjuntalaite, jonka mittausetäisyys oli 20–30 kilometriä. Näiden laitteiden avulla voitiin
havaita ”näkymättömät maalit” ja tehdä vaikutusammuntaa myös yöllä joka säässä.835
Saksalaisilla oli käytössään kaksi radiosuunnintyyppiä: ilmavalvonnassa Freya
-laite ja tulenjohdossa Würzburg D -laite.
Freya-tutkien avulla oli mahdollista saada
ennakkovaroitus lentokoneista jo 100 km:n
etäisyydeltä, mikä merkitsi noin 15 minuutin lentoaikaa. Tämän ansiosta voitiin hälyttää sekä ilmatorjunta- että lentoyksiköt
ja väestönsuojelu. Usein radiotiedustelu
pystyi havaitsemaan lentokoneet jo paljon

Saksalaisten kuuluisia Stuka eli Junkers 87 -syöksypommittajia. Kuva: SA-kuva.

Lentokentän käytössä oli oma 300 kW:n
sähkölaitos, josta luvattiin virtaa myös
kauppalan asunnoille tarvittaessa. Todellisuudessa sähkölaitos ei useinkaan ollut
käytössä dieselöljyn puutteen takia, ja kauppalan alueelta jouduttiin toimittamaan sähköä sinne. Lentokentän dieselöljyn tarve oli
15 000 litraa kuukaudessa, ja koska Rovaniemen sähkölaitos ei aina voinut toimittaa
sinne sähköä, asunnot, toimistot ja hallit
olivat usein kokonaan ilman valoja ja säh-

832

Ibid. Yhteysesikunta Roi 14.1.1943.,"
Jylhä ja Torkko 2014.
834
Omat kenttätutkimukset. KM. Haastattelutietoja.
KM.
833

835

Ahti Lappi, Saksalainen sotakalusto pelasti Helsingin. Sotaveteraani 1/2005 (23.2.2005).

831

Jylhä ja Torkko 2014.

197

Saksalainen 88 mm:n ilmatorjuntatykki
asemassa. Kuva: SA-kuva.

aiemminkin. Würzburg D -laitteella voitiin määrittää lentokoneiden sijainti, reitti,
lentokorkeus ja nopeus. Tulenjohtokone
Lambdan (keskuslaskin) avulla voitiin laskea
ampuma-arvot myös kaartaviin ja syöksyviin koneisiin. Lambda kuului Rovaniemen
lentokenttääkin puolustavien 88-millisten
RMB-pattereiden kalustoon.836
Flakgruppe Finnlandin837 sekä 88-miIlisiä että 37-millisiä ilmatorjuntatykkejä838 oli
Rovaniemen kentän ympäristössä useassa
paikassa. Ainakin Keminkorkian, Pikku-Keminkorkian ja Maunun Matin alueille niitä
oli sijoitettu pysyvästi ja myös konekivääripesäkkeitä oli sijoitettu moneen kohtaan
matalahyökkäysten torjuntaa varten.839 Oiva
Konttijärvi kävi Maunun Matin alueella sodan jälkeen ja löysi sieltä yhteensä kuusi
88 millimetrin ilmatorjuntatykin betonista
alustaa.840
Rovaniemellä toimivat Luftwaffen ilmatorjuntayksiköt II./Flak-Regiment 46
(mot.) joulukuusta 1941 kesäkuulle 1942,
Flak-Abteilung 467, jolla oli aluksi kaksi,
sittemmin yksi kevyt IT-yksikkö Rovaniemellä, Flak-Brigade XIII, joka muutti

nimensä kesästä 1943 alk. muotoon 13.
Flak-Brigade (mot.), joka tunnettiin myös
nimellä Flak-Brigade Finnland, toimi Rovaniemellä 1.6.1942 alkaen aina heinäkuun
lopulle 1944 asti ja 13. Flakbrigaden yksikkö Flak-Regiment 181 (mot.) Flakgruppe
Finnland vuodenvaihteesta 1942–43 syyskuulle 1944 asti. Flakgruppe Finnlandin
yksiköistä ainakin Stab schwere Flak-Abteilung 425, 12.3.1943 alkaen Stab gemischte
Flak-Abteilung 425 (v) (kenttäpostinumero
51145), toimi Rovaniemellä. Luftwaffe-Nachrichten-Regiment 56 (tunnettiin myös nimellä Luftnachrichten-Regiment 56) vastasi
tutka-asemista, tutkalaitteiden käytöstä, kokoamisesta ja huollosta. Rovaniemen kentän
tutka-aseman koodinimi oli Reiher.841
Lentokenttää ympäröivälle metsäalueelle
ja silloisen Poikajärven/Norvajärventien molemmin puolin sekä Mustonvaaran alueelle
saksalaiset rakensivat puolustus- ja tukikohtalinjoja, sikäli kuin työvoimaa riitti. Len-

836

Ibid.
Flak= Flugzeugabwehrkanone.
838
Raskaana kalustona olivat tunnetut 88 mm:n tykit,
joita kalustosta oli 36 %. Suurin osa oli meilläkin käytettyä 1930-luvun mallia, mutta vuoden 1943 lopulla
saatiin aseen viimeisintä versiota vuodelta 1941. Tätä
asetta asiantuntijat ovat pitäneet sodan parhaana
ilmatorjuntatykkinä. Elokuussa 1944 korvattiin osa
kiinteistä tykeistä moottoroiduilla. Kevyen ilmatorjuntatykistön pääkalustona oli 20 mm:n ilmatorjuntatykki (52 % kaikista tykeistä). Loput eli 12 % oli 37 mm:n
tykkejä. Ahto 1974.
839
Rovaniemen lentokentän puolustussuunnitelma (karttapiirros). Rovaniemi Fliegerhorst. Plan zur
Horstverteidigung vuodelta 1942. LMM. P. Rantamäki,
Rovaniemen lentotukikohdan rakenne 1.5.1946 otetun ilmavalokuvan perusteella. Kadetti P. Rantamäen
tutkielma. Liite 2. Ilmasotakoulu. Kadettikurssi 71.
Kauhava 30.4.1987. LMM.
840
Oiva Konttijärven haastattelu 23.3.2016.
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lisesti tykkipattereita varten. 845 Tämä saksalaisten linja, joka oli yhdistetty kiertävällä
huoltotiellä, on yhä selvästi näkyvissä maastossa.846 Nykyisin osa hiekkatieverkostosta
on edelleen käytössä ja hyvässä ajokunnossa
mm. kesämökkiteinä, mutta osa linjan tiestöstä on jo lähes kokonaan soistunut ja kasvanut umpeen.847
Mustonvaarasta löytyy kaivantoja ja
mahdollisia, ehkä keskeneräisiksi jääneitä,
rakennusten luonnonkivisokkeleita. Tätäkin aluetta on käytetty sodan jälkeen puolustusvoimien harjoituksissa ja sinne on
tehty uudempia tykkiasemia. Myös lentokentän ns. pelastustie on osaltaan peittänyt puolustuslinjan aluetta. Lisäksi sieltä
on kaivettu soraa, joten sekin on hieman
tuhonnut alueen alkuperäistä maisemaa.
Tämä puolustuslinja on jäänyt keskeneräiseksi suunnitelmaan verrattuna, koska sieltä
on löydettävissä vain varsin vähän saksalaisten kaivantoja. Linjan asemien välille
tarkoitettu huoltotie on kuitenkin ollut
koko matkalta valmis. Mustonvaaran itäpuolen suon viereinen tien pätkä on ehkä
ollut lankkutieosuus, samoin kuin Mustonvaaran länsipuolella ollut Mustonaavan
ylittävä osuus.848 Sodan jälkeen Mustonvaaran maastossa oli runsaasti varastojätettä ja
ammuksia. Siellä oli kertomusten mukaan
ainakin 20:n, 37:n ja 88 millin IT-tykkien ammuksia, joten saksalaisilla on ollut
siellä tykkiasemia jossakin vaiheessa sodan
aikana.849
Lentokentän alueen etelä- ja kaakkoispuolella Napapiirin ja Keminkorkian alueen
välissä saksalaisilla oli vielä Wald-Stellung

tokentän puolustussuunnitelman mukaan
Maunun Matin alueelle ja sen pohjoispuolelle rakennettiin Berg-Stellung, joka kaiketi
jäi hieman vajavaiseksi, vaikka sieltä löytyy joitakin puolustuskaivantoja vieläkin.
Poikajärven/Norvajärven tien länsipuolelle
noin yhden kilometrin matkalla lentokentän
päästä laskien vankileirille asti rakennettiin
See-Stellung. Tästä linjasta on myös jonkin
verran kaivantoja vielä löydettävissä, mutta
yhtenäistä linjaa näiden kahden e.m. linjan
välillä ei ole ainakaan enää havaittavissa.842
Tien toisella puolella oli puolustussuunnitelman mukaan Muni-Stellung myös
merkittynä noin yhden kilometrin matkalle. Tämäkään linja ei ollut ilmeisesti
kokonaan valmiiksi rakennettu, vaikka joitakin sen kaivantoja on löydettävissä. Molempien linjojen päässä olevan silloisen
vankileirin pohjoispuolelta löytyy lukuisia
pesäkekaivantoja, mutta koska alue on ollut
vuosikymmeniä puolustusvoimien harjoitusalueena, sinne on sekoittunut sekä vanhoja että uudempia kaivantoja sikin sokin.
Osa uudemmista kaivannoista on kuitenkin
mitä ilmeisimmin tehty vanhojen saksalaisten kaivantojen kohdille, joten jonkinlaisen
kuvan puolustuslinjasta saa nykyisinkin.843
Muni-Stellung jatkui lentokentän päästä
etelään melkein kokonaan nykyisen lentokenttäalueen aidan sisäpuolella kohti
Mustonvaaraa, jonne saksalaiset rakensivat
sydämen muotoisen lisäpuolustuslinjan vaaran alueelle. 844 Sodan jälkeen vuonna 1953
otetun ilmakuvan perusteella alueella on selkeä sydämen muotoinen tiejälki ja oletettujen taisteluasemien/sirpalesuojien jäänteiden
kohdilla on myös lyhyet kulkuväylät mahdol-
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Puolustusvoimien PE:n Topografinen osasto. Ilmakuvatoimisto. Sarja 5313. Kuvattu 29.6.1953. LMM.
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Maanmittaushallitus. Rovaniemi. Ulkoilukartta
1:25000. Kartoitus vv. 1954–56. Täydennetty tiestön
osalta 1965. Helsinki 1966. KM.
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Alakulppi 2006.

842

Rovaniemen lentokentän puolustussuunnitelma
(karttapiirros). Rovaniemi Fliegerhorst. Plan zur Horstverteidigung vuodelta 1942. LMM. Omat kenttätutkimukset. KM.
843
Ibid.
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P. Rantamäki, Rovaniemen lentotukikohdan rakenne 1.5.1946 otetun ilmavalokuvan perusteella. Kadetti P. Rantamäen tutkielma. Liite 2. Ilmasotakoulu.
Kadettikurssi 71. Kauhava 30.4.1987. LMM.
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Wald-Stellung -linjan korsun
jäänteet Keminkorkialla.
Kuva: Jukka Suvilehto, LMM.

ja sen jatkeena idän puolella Sumpf-Stellung heidän laajan lentokentän tukikohta-,
asunto-, toimisto- ja varastoalueensa suojana. Tämä puolustuslinja on näistä linjoista
parhaiten rakennettu, sillä se etenee yhtenäisenä linjana nykyisen pelastustien takana itäosalta tien ylittäen kohti lentokenttää. Tästä
linjasta löytyy runsaasti poterokaivantoja,
isompia taistelupesäkkeitä, korsujen jäännöksiä ja lähes umpeutuneita taistelukaivantoja säännöllisin, noin 50 metrin välein.
Aikanaan ne ovat tietysti olleet syvempiä ja

todennäköisesti paalutuksin ja ehkä hiekkasäkein suojattuja ja ilmeisesti alueella on
ollut myös piikkilanka-aitaa. Luonnonkiviä
on käytetty useissa kohdissa sopivilta osin
pesäkkeiden suojana ja sirpalesuojina.850
Saksalaiset lupasivat lentokentän rakennuksineen ja laitteineen Suomen käyttöön
850

Rovaniemen lentokentän puolustussuunnitelma
(karttapiirros). Rovaniemi Fliegerhorst. Plan zur Horstverteidigung vuodelta 1942. LMM. Omat kenttätutkimukset. KM.

Lähes umpeutunut Wald-Stellung
-asema Keminkorkialla. Kuva: Kalevi Mikkonen.

Wald-Stellung -linjan taistelupesäke
Keminkorkialla. Kuva: Kalevi Mikkonen.
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Tässä vuonna 1948 otetun kuvan taustalla näkyy saksalaisten tekemä lentokoneiden avoin sirpalesuoja.
Kuva: Oiva Konttijärven arkisto.

sodan loputtua, mutta sotilaallisen tilanteen muuttumisen vuoksi kaikki tuhottiin
syksyllä 1944. Saksalaiset aloittivat lentotukikohdan purkamisen ja rakenteiden
hävittämisen 30.9.1944. Viimeinen taistelulentoyksikkö 9./Jagdgeschwader 5 (9./
JG5) poistui kentältä 11.10.1944.851 Ainoa
rakennus, joka lentokentällä tai sen ympäristössä säilyi tuhoamiselta, oli lentokentän läpi menneen silloisen Norvajärventien
varrella sijainnut ilmeisesti saksalaisten akkukorjaamon rakennus. Rakennuksesta löytyi saksalaisten poistuttua iso kasa akkuja.
Sittemmin se oli jonkin aikaa Napapiirin
lennokkikerhon käytössä. Muita säilyneitä
rakennelmia olivat tämän rakennuksen
lähellä Norvajärventien toisella puolella
olevat saksalaisten lentokoneille tehdyt sirpalesuojat, joita oli 2–3 kappaletta. Nämä
avonaiset sirpalesuojat olivat noin 20 tai
30 metriä leveitä etupäästä auki olevia ehkä
noin kaksi metriä korkeita hirsikehiä, jotka
olivat täynnä kivenlohkareita. Hirsikehän
pystypuut olivat vahvaa tukkia ja vaakapuut

ohutta rankaa. Rautalankaa käytettiin puiden sidonnassa.852
Loka-marraskuussa 1944 suomalainen
linnoitus- ja rakennuspataljoona 232 raivasi ja kunnosti Rovaniemen lentokentän
käyttökuntoon. Saksalaiset olivat sijoittaneet kiitotielle 1000 kg:n miinapommeja,
mutta vain niiden sytytyspanos oli räjähtänyt jättäen pommit suutareiksi. Kenttä otettiin uudelleen käyttöön 2.11.1944. Kentän
ympäristön tukikohta-alue oli sodan jälkeen
miinoitettu ja siellä oli runsaasti räjähteitä ja
muuta tavaraa. Saksalaisilla oli käytössä ainakin 100 kg:n, 250 kg:n, 500 kg:n ja 1000
kg:n lentopommeja. Umpinaisia betonista
tehtyjä harjoituspommeja, joissa ei ollut
räjähdysainetta, käytettiin pommitusharjoituksissa. Näitä harjoituspommeja löytyy
lentokentän lähistöltä vieläkin. Saksalaisilta
jäi lentokentän alueelle myös parikymmentä
metriä korkea ja muutamia satoja metrejä
pitkä lämmitykseen käytetty hiilikasa.853
852
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Oiva Konttijärven haastattelu ja hänen tekemänsä
hirsikehien piirrokset 23.3.2016.
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Alakulppi 2006. Haastattelutietoja. KM. Oiva Konttijärven haastattelu 23.3.2016. Omat kenttätutkimukset. KM.

Alakulppi 2004.

201

Saksalaisten
harjoituspommin
jäänteet. Kuva:
Kalevi Mikkonen.

toukokuussa 1948.854 Raivauksista huolimatta maastoon jäi vielä paljon räjähteitä
ja aseitakin, joita jopa kaupungin alueelta
tulleet pikkupojat vielä 1960-luvun alkupuolella kävivät sieltä henkeä uhmaten keräämässä. Putkiruudit ja sytytysruudit otettiin
ammuksista ja niistä tehtyjä omia paukkuja
räjäyteltiin sitten sopivissa paikoissa.855

Kulkeminen lentokentän alueella oli tietysti
kielletty, mutta yhtä ja toista tavaraa sieltä
”jemmattiin” uudisrakentajien tarpeisiin.
Pioneerijoukot raivasivat aluetta ahkerasti
vuosina 1944–1946, ja kentän ympäristössä kerättiin ja räjäytettiin valtavat määrät
pommeja, ammuksia ja miinoja. Lentokenttää ympäröivässä miinoitetussa maastossa
raivosivat isot metsäpalot vuoden 1945 ja
1946 kesinä. Raivaus- ja sammutustöissä
sai surmansa tai loukkaantui useita ihmisiä. Lentokenttä avattiin uudelleen käyttöön

854

Saarenkylän historia 1998. TVH:n kirjelmä Armeijakunnan esikunnalle 20. joulukuuta 1946.
855
Aarne Mikkosen haastattelu 4.8.2014.

Ainoa lentokenttäalueen tuholta säilynyt rakennus oli saksalaisten akkuvarasto.
Kuva: Oiva Konttijärven arkisto.
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SALMENOJANTIEN
VARREN ALUEET

alkuperäisten saksalaisten kaivantojen havaitseminen on erittäin työlästä, osin mahdotonta. Osa tai lähes kaikki tämän alueen
kohteet ovat suomalaisten varusmiesten
tekemiä.858
Tällä alueella sijaitsi todennäköisesti
Luftwaffen tekemä lentokentän ja silloisen Norvajärventien Muni-Stellung -puolustuslinjan alkuosa, joka jatkui nykyisen
lentokentän aidan sisäpuolen alueelle asti.
Lentokentän pelastustiestä erkaneva sivutie
lienee myös alun perin saksalaisten tekemä.
Puolustuslinjan huoltotie on jatkunut eteenpäin vanhan Norvajärven-/Poikajärventien
suuntaisesti, mutta se on pääosin metsittynyt, eikä ole enää havaittavissa. Sen varrella merkityt sirpalesuojat eivät myöskään
ole enää näkyvissä aivan alkuosaa lukuun
ottamatta ja niitäkin on aika vaikea erottaa
maastosta ja uudemmista kaivannoista. Tie
on jatkunut siis myös toiseen suuntaan nykyisen lentokentän alueelle, jossa lentokentän raivaustyöt ovat osittain tuhonneet sen.
Lentokentän päätyalueella on saksalaisilla
ollut lentokonesuojia ja korjaamo/varastotiloja, mutta niistä ei enää ole mitään jäljellä.
Osa alueen tieverkostosta lienee lähestulkoon alkuperäisillä saksalaisten rakentamilla
kohdilla.859

Takakappaleen alue
Rovaniemen lentokentän pohjoispäässä
oleva ns. Takakappaleen alue (Salmenojantien eli silloisen Norvajärventien alkupäässä)
on jo pitkään ollut Suomen armeijan harjoitusalueena, joten siellä on suomalaisten
rakentamia tykkiasemia, sirpalesuojia, kaivantoja ja poteroita. Saksalaisten Luftwaffen
rakentama alue oli karttojen mukaan laajempi kuin nykyisin on enää havaittavissa.
Teiden rakentaminen ja lentokentän laajentaminen on hävittänyt paljon saksalaisten
rakennusten jäänteitä, mutta molemmin
puolin lentokentän aitaa niitä on vielä melko
runsaasti. Aidan ulkopuoliselta alueelta löytyy 14 rakennuksen jäänteet, mahdollisia
tykkiasemien jäänteitä ja iso kaivantoalue,
jossa on ainakin parin rakennuksen jäänteet ja runsaasti romua ja lasiesineitä. Lentokentän nykyisen aidan sisäpuolella on myös
säilynyt ainakin kahdeksan rakennuksen
jäänteitä, mahdollisesti lentokonesuojien
vallituksia, ampumapoteroita, kaivantoja ja
romua.856
Saksalaisilla oli täällä ns. järviasema- eli
See-Stellung -puolustuslinja, joka on mennyt vanhan Norvajärven-/Poikajärventien
(nykyinen Salmenojantie) länsipuolitse vankileirin alueelle asti. Puolustuslinjasta ei ole
enää havaittavissa kuin muutamia asemakaivantoja. On myös mahdollista, että puolustuslinjaa ei ole ehditty rakentaa valmiiksi
ennen sodan loppua.857
Salmenojantien alkupään Takakappaleen itäpuolen aluetta on myös käytetty
suomalaisten harjoitusalueena jo pitkään ja

Ammusvaraston alue
Salmenojantien alkupäästä noin 630 metrin
kohdalla länteen erkanevan sivutien ympäristössä ovat kohteet, jotka olivat Luftwaffen
hallinnassa olevia alueita. Alueella on ilmeisesti sijainnut lentokentän iso ammusvarasto
ja sieltä on aikaisemmin löytynyt runsaasti
ammuksia ja niiden jäänteitä. Suomen armeija on haravoinut aluetta miinaharavalla
viime vuosinakin. Sieltä löytyy myös taistelupesäkkeitä ja/tai korsun paikkoja, joista
osa voi kuulua myös See-Stellung -linjan va-
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vuodelta 1942. LMM. Ilmakuva Rovaniemen lentokentästä 13.6.1942. Ilmavoimien kuvakeskus. LMM.
857
Ibid.

858
859

203

Ibid.
Ibid.

rustuksiin. Alueella on runsaasti metallisilppua eri kohdissa laajallakin alueella. Alueen
kaivannot on kaivinkoneella osin tasoitettu,
osin kaivettu rikki ja lähes kaikki romumetalli viety pois vuoden 2015 aikana. Salmenojantien varressa ennen sivutien alkua
on kaivantoja ja taisteluhautojen jäänteitä,
jotka voivat olla saksalaisten tekemiä.860

röity piikkilanka-aidalla. Leirissä oli kartan
mukaan neljä vankiparakkia ja perällä ilmeisesti käymälärakennus. Leirin vieressä oli
tiesulku ja konekivääripesäke.861
Koska koko tämä alue on sodan jälkeen
ollut Suomen armeijan vakituisena harjoitusalueena, vankileiristä ei ole enää havaittavissa kuin pari piipun pohjaa. Kaikki
piikkilanka-aidat ja rakennelmat on purettu
kauan sitten. Pari piikkilanka-aidan jäännettä ja palanen paalua on kuitenkin löytynyt. Vankien hautausmaa on tien toisella
puolella noin 100 metrin päässä tieltä. Siellä
on avoimia hautoja, joista vainajien luut on
kaivettu pois ja viety Viirinkankaan neljännelle hautausmaalle. Alueelta löytyy myös
ortodoksien ristien jäännöksiä.862

Vankileirin alue
Salmenojantien alkupäästä noin 780 metrin
kohdalta aina 300 metriä eteenpäin sijaitsi
Luftwaffen lentokentän vankileirin alue.
Tien molemmin puolin on runsaasti kaivantoja, pesäkkeitä ja rakennusten jäänteitä.
Alueella on sijainnut venäläisten vankien
vankileiri. Saksalaisten tekemän karttapiirroksen perusteella vankileirin alue oli ympä860
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Omat kenttätutkimukset. KM. Rovaniemen lentokentän puolustussuunnitelma (karttapiirros). Rovaniemi Fliegerhorst. Plan zur Horstverteidigung vuodelta
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Vankileirin hautausmaan alueelta löytyi ortodoksiristien kappaleita. Kuva: Jukka Suvilehto, LMM.
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Luftwaffen lentokentän vankileirin
alue Salmenojantien varrella.
Kartta: Kalevi Mikkonen.

Vankileiri

Lentokentän
pelastustien
risteykseen
907 metriä

Salmenojantie, ent. Norvajärventie / Poikajärventie

Vankien
hautausmaa
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Vankileirin ympäristössä on löydettävissä
11 rakennuksen paikkaa, niiden betoni- ja
tiilijäänteitä, korsun kuoppa, muita kaivantoja, mahdollisia saksalaisten taisteluhautakaivantoja ja metalliromua. Tältä kohdalta
lähtivät myös molemmin puolin Salmenojantietä rakennetut puolustuslinjat eli
See-Stellung (länsipuoli) ja Muni-Stellung
(itäpuoli). Aluetta on sittemmin käytetty
ja käytetään edelleen armeijan harjoitusalueena, minkä takia siellä on runsaasti sodanjälkeisiä poteroita, kaivantoja ja pesäkkeitä,
osin ehkä samoilla kohdilla kuin saksalaisten tekemät. Myös uudet raivatut hiekkatiet
ovat osittain vanhojen kaivantojen ja rakennusten jäänteiden kohdilla.863

Vankileirialueen parakkirakennuksen jäänteet.
Kuva: Kalevi Mikkonen.

Parakkileirin alue III
Salmenojantien alkupäästä, noin 1200 metrin kohdalta länteen päin kääntyvän sivutien
varrella ja päätiestä eteenpäin noin 200 metriä molemmin puolin Salmenojantietä on
parakkialue, joka todennäköisesti oli myös
Luftwaffen käytössä. Alueella on huoltoteiden uria, ainakin kahdeksan rakennuksen

paikkaa, korsujen paikkoja, telttapaikkoja,
muita kaivantoja, taistelupesäkkeitä ja poteroita tien molemmilla puolilla. Salmenojantien itäpuolella on huoltotie, jonka
varrella on myös rakennusten ja kaivantojen
jäänteitä sekä romua.864 Tästä alueesta ei ole
arkistotietoja.
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Ibid.
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Saksalaisten parakin jäämistöä Salmenojantien leiriltä. Kuva: Kalevi Mikkonen.

Saksalaisten parakkien savupiippuja on
vielä pystyssä Salmenojantien varrella.
Kuva: Kalevi Mikkonen.

Parakkileirin alue IV
Salmenojantien alusta noin 1800 metrin
kohdalla kääntyy vanha saksalaisten tekemä
huoltotie luoteeseen päin. Sen varrella muutaman sadan metrin matkalla on seitsemän
rakennuksen paikkaa, korsu- tai telttapaikkoja, erilaisia kaivantoja ja metalliromua.
Tien alkupään kohdalla Salmenojantien
itäpuolella on tekolammen ympärillä myös
yksi rakennuksen paikka ja kaivantoja. Hieman ennen tätä risteystä tien molemmilla
puolilla on isohkoja kaivantoja. Tämä alue,
joka ulottuu vielä 200 metriä Salmenojantietä eteenpäin seuraavaan tienristeykseen,
lienee myös ollut Luftwaffen hallussa. Tuon
tienristeyksen reunoilla on myös parin rakennuksen ja kaivantojen jäänteitä sekä metalliromua.865 Alueesta ei ole arkistotietoja.

Salmenvaaran eteläpuolen
parakkileirin alue

Norvajärven ja
Poikavaaran alue

Viimeinen Salmenojantien leirialue alkaa
noin 2 300 metrin päästä Salmenojantien
alusta ja jatkuu reilut 300 metriä eteenpäin. Alueella on kuusi tai ehkä seitsemän
rakennuksen paikkaa, korsujen ja telttojen
paikkoja, kaivantoja, runsaasti ampumapoteroita, pesäkkeitä, metalliromua ja noin
39-metrinen taisteluhauta. Siellä on myös
tieverkosto, joka pääosin on alkujaan saksalaisten alueelle tekemä huoltotieverkosto.
Alueen reunalta löytyy runsaasti tuhottuja
tynnyreitä, joten leirissä on todennäköisesti
ollut polttoainevarasto. Alueelle on tehty
joitakin maansiirtotöitä ja rakennettu talo,
jotka ovat voineet tuhota osan saksalaisten
rakennuksien jäänteistä.866

Norvajärventien (nykyisen Norvatien) varrella Salmenvaaran länsilaidalla, Salmenojantien ja Norvatien risteyksestä noin 500
metriä eteenpäin, Norvatien itäpuolella on
sijainnut parakkialue, josta löytyy kolmen
parakin ja kolmen korsun jäänteet sekä alueen reunoilta asema- ja ampumapoterokaivantoja. Siellä on myös metalliromua, mm.
hetekoiden jäänteitä ja huoltoteitä. Parakit
ovat olleet maareunusten ympäröimiä ja niiden koko on ollut noin 10,5 x 19 metriä, 7,5
x 13,5 metriä ja 11 x 19 metriä reunukset
mukaan laskettuna. Tämä leiri on ehkä ollut
noin 200 metriä pohjoisempana Norvatien
ja Salmenvaaran luoteisrinteen välisellä suoalueella sijainneen Salmenvaaran valelentokentän huoltoalue. Valelentokenttä tehtiin

865
866
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pommitusten harhauttamiseksi. Sitä ei tiettävästi kuitenkaan koskaan pommitettu.867
Norvan Länsitietä kolme kilometriä
eteenpäin Järvisalon ja Koivukummun välisellä alueella on lehtitietojen mukaan ollut
saksalaisten rakentama rakennus nykyisen
Norvan länsitien talon nro 302 (Ikäheimonen) kohdalla. Vanha päärakennus rakennettiin vuonna 1962 saksalaisten tekemän
betoniperustuksen päälle. Saksalaisten rakennuksesta oli säilynyt myös savupiippu.
868
Vanha päärakennus on nyt jo purettu.
Nykyisin niistä ei ole mitään näkyvissä.
Saksalainen rakennus on voinut olla jonkin ylemmän upseerin kalastus- ja metsästyspaikka, koska alueelle ei sota-aikana
tiettävästi ollut tietä. Rakennustarvikkeet
on ilmeisesti tuotu veneellä Norvajärven
itäpuolelta.
Poikajärventien varressa on tienvarsikaivantoja, ehkä telttapaikkoja, muutama
mahdollinen taistelupesäke ja yhden rakennuksen jäänteet. Ne ovat todennäköisesti
myös saksalaisten tekemiä.869
Poikajärven pohjoispuolella olevalla
metsä- ja jänkäalueella on Vihviläjängän ja
Hiukanniitun vieressä sijainnut saksalaisten puusavottaleiri. Metsätöissä työskenteli
venäläisiä sotavankeja. Jängän vieressä oleva
vankileiri oli ympäröity piikkilangalla, joka
on sodan jälkeen kerätty useaksi isoksi kasaksi alueen reunoille. Leirin läpi kulkee
leiritie, joka on vielä polkuna näkyvissä.
Alueella on ollut useita parakkirakennuksia, keittiö, korsuja, kellareita, kaksi kaivoa
ja varastoja. Parakkien kivijalat on tehty
luonnonkivistä. Alueelta löytyy kahdeksan parakkirakennuksen paikkaa, kaivantoja, kamiinoita, vesipaljuja, piikkilankaa ja
muuta romua.870

Napapiirin Alue I
Tämä alue sijaitsee vanhan Jäämerentien
(nykyisen Pajakyläntien) ja nykyisen sähkölinjan välisellä alueella sekä Pajakyläntien
kaakkoispuolella hieman ennen varsinaista
Napapiirin pajakylää, Pajakyläntien alusta
noin 440–900 metrin kohdalla osittain tien
molemmilla puolilla.
Tällä alueella on tehty paljon ojituksia ja
Napapiirintien kaakkoispuolella on uusia
omakotitaloja, joiden alle on voinut jäädä
useampikin rakennuksen pohja. Vuoden
1953 ilmakuvan perusteella siellä on ollut
huoltoteitä ja ilmeisesti rakennustarkoituksiin
käytettyjä kuluneita maa-alueita.871 Nykyään
alueelta löytyy kaikkiaan kahdeksan asuin- ja
varastorakennuksen jäännettä. Yksi on pieni,
holvimainen maakerroksella peitetty betoninen varastorakennus. Sen oviaukkokäytävä
on puurakenteinen. Rakennus, jonka sisämitat ovat noin 2 x 2 metriä ja ulkomitat noin
4 x 5 metriä, on ehjä. Isoin rakennus alueella
on ollut pinta-alaltaan 6 x 20 metriä. Useimmilla rakennuksilla on maavallireunukset.872
Sieltä löytyy myös kaivo, korsujen tai telttojen paikkoja, rakennusten tiiliä, betonin
kappaleita, muurausjäänteitä ja metalliromua.
Alueella on myös Y-muotoinen isohko taisteluhautakaivanto, jossa on maavalleja ja 20
metriä pitkä kaivanto sekä kolme pitkää ja matalaa kaivantoa, joiden tarkoitusta on vaikea
tietää. Alueella on myös taistelukaivantoja ja
ampumapoteroita sekä vanhojen saksalaisten
huoltoteiden lähes umpeen kasvaneita pohjia.873 Alueen käytöstä ei ole arkistomateriaalia käytettävissä, mutta oletettavasti se on ollut
Luftwaffen aluetta ja liittynyt Napapiirin pajakylän kohdalla olleeseen leiriin.
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Napapiirin Alue II / Pajakylän alue
Napapiirin pajakylän alueella on runsaasti
saksalaisten tieverkoston jäänteitä, joista
osa on vieläkin käytössä mm. kuntoilureitteinä. Lisäksi alueella on monissa kohdissa
yksittäistä romua ja piikkilankaa. Pajakylän
kohdalla on ollut Jäämerentien (nyk. Sodankyläntien) eteläpuolella runsaasti saksalaisten Luftwaffen rakennuksien jäänteitä, jotka
on raivattu uudempien rakennusten tieltä
pois. Vuoden 1953 ilmakuvan perusteella
alueelle on mennyt kolme Jäämerentiestä erkanevaa sivutietä ja saksalaisten rakentama
alue on ulottunut aina Pikku-Olkkavaaran
alueelle saakka. Aluetta rakennetaan koko
ajan ja mökkirakennukset sekä parkkipaikat
laajenevat joka vuosi hävittäen sota-aikaiset
jäänteet. Pajakylän viereisellä kalliolla on sijainnut myös suomalaisten sodanjälkeinen
tutka-asema, jonka jäänteitä ja rakennusten
perustuksia on näkyvissä. 874
Alueella on ollut ainakin 50 saksalaisten
rakennusta, joista nykyisin on havaittavissa
enää ehkä kolmenkymmenen rakennuksen
jäänteet. Rakennusten maa- ja kivivalleja,
tiili- ja betonijäänteitä löytyy runsaasti, samoin metalli- ja lasiromua. Alueella on ollut asuin- ja varastoparakkeja, korjaamoita,
puuvajoja ja sauna. Isoin rakennus on ollut

Napapiirin alue oli Luftwaffen parakkileirialuetta.
Napapiiristä kertoi tämä tiekyltti. Kuva: SA-kuva.

kooltaan noin 10 x 30 metriä. Alueella on
kaksi isoa yli 20 metriä pitkää mutkittelevaa
sirpalesuojaa, joista on jäljellä enää maavallikaivannot. Kaikki puuosat on viety kaivannoista heti sodan jälkeen polttopuu- tai
rakennustarvikkeiksi. Rakennusten lisäksi
alueella on korsujen ja telttojen paikkoja,
vesikaivoja, taistelupesäkkeitä, ampumapoteroita ja muita kaivantoja.875 Iso osa rakennuksista, kaivannoista ja romujen paikoista
on jo hävinnyt lopullisesti. Alueen käytöstä
ei ole arkistomateriaalia käytettävissä, mutta
se on ollut Luftwaffen aluetta.
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Saksalaisten saunaparakin
jäännökset Napapiirin alueella.
Kuva: Kalevi Mikkonen.

Vuokratun alueen suuruus oli
yhteensä 38 000 neliömetriä.
Vuoden 1953 ilmakuvassa alueen huoltotieverkosto ja rakennetut alueet ovat vielä hyvin
näkyvissä. Alueella on runsaasti rakennusten ja kaivantojen jäänteitä sekä romua. Leiriä
kiertävä huoltotieverkosto on
suurimmaksi osaksi vielä nykyäänkin hyvin näkyvissä, mutta
joiltain osin se on lähes umpeen
kasvanut. Alueella on ainakin
15:en rakennuksen jäänteet
ja siellä on voinut olla pari rakennusta enemmän tai ne ovat
olleet avoimia tai katollisia sirpalesuojia tai autokatoksia. Isoin rakennus
on ollut noin 12 x 26 metriä. Joissakin rakennuksissa on ollut maavalleja, mutta ei
kaikissa. Suunnitelman mukaan alueella
on ollut majoitus- ja varastoparakkeja, toimistoparakki, keittiö- ja oleskeluparakki,
ruokakellari, kaksi työpajaparakkia, paja- ja
hitsausparakki, sauna, kaivo, aggregaattivarasto, käymälöitä ja lastaussilta. Alueelta
löytyy kaivantoja ja metalliromua.877
Saksalaisten alueesta tekemät suunnitelmakartat ovat olemassa, mutta niissä ei
mainita yksiköiden nimiä. Vanhan Jäämerentien poluksi umpeutunut pohja näkyy
nykyisen Nelostien ja parakkialueen välissä.

Napapiirin Alue III /
Lager Eismeerstraße 9,3–9,5 km
Tämä alue sijaitsee nykyisen Sodankyläntien eli Nelostien varrella Napapiirin majalta
noin 900 metriä itään tien etelän puoleisella
alueella. Sodanaikaisen Jäämerentien varrella, silloisen mittaustavan mukaan noin
9,3–9,5 km:n kohdalla Rovaniemeltä katsoen tien oikealla puolella, sijaitsi Hilja
Pallarin perikunnan ja Tuomas Kunnarin
mailla todennäköisesti saksalaisten Wehrmachtin yksikön Zentral-Ersatzteillager
9:n (kenttäpostinumero 07291) 1.10.1943
alkaen vuokraama parakkileirialue. Siellä
oli ehkä myös viereisen Speer Tanklagerin eli Organisaatio Todtin apuna toimineen N.S.K.K.:n eli Nationalsozialistisches
Kraftfahrerkorps -kuljetusjoukkojen polttoaineleirin huoltoalue. Saksalaiset rakensivat
päähuoltoreittiensä varteen varaosa-, polttoaine- ja varikkoleirejä joukkojen liikenteen
ja huollon turvaamiseksi. Tämä alue on varmaankin ollut yksi näistä.876
876
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Zentral-Ersatzteillager 9

N.S.K.K. Speer Tanklager (Organisation Todt)
Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps

(kenttäpostinumero 07291)

a
Vanh

piirin
Napa
900 m kylään
paja
Jääm

e re n t

ie
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Jäämerentien
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Kartta: Kalevi
Mikkonen

Napapiirin Alue IV /
Lager Eismeerstraße 9,5–10 km

on näkyvissä laajoja hiekkapohjaisia ja kuluneita maa-alueita, joilla on ollut rakennuksia.
Myös huoltotieverkostoa näkyy hyvin kuvassa.880 Nykyisin alue on metsittynyt ja tiet sekä
jäänteet kasvillisuuden peitossa pääosin, mutta
kuitenkin helposti löydettävissä.
Lisäksi siellä on kaksi noin 40 metrin pituista taisteluhautaa, jotka ovat noin yhden
metrin levyisiä ja yhden metrin syvyisiä. Taisteluhautojen puuosat on viety pois. Muita
pienempiä kaivantoja, kuten kaivoja, taistelupesäkkeitä, ampumapoteroita ja käymälöiden
paikkoja löytyy myös. Alueen pohjoispuolella
on 1960–1970-luvuilla ollut maalaiskunnan
kaatopaikka. Pohjoispuolelle on myös raivattu
iso varikkoalue, joka on voinut tuhota osan
alueen saksalaisten rakennusten jäänteistä.881
Entiseltä Jäämerentieltä alueelle menevän
sivutien länsipuolella on myös ollut isohko
alue saksalaisten käytössä. Tällä alueella on
huoltoteitä, jotka vieläkin ovat pääosin ajokunnossa, joskaan niitä ei enää käytetä juuri
muuhun kuin lähinnä kelkkailuun tai liikuntaan. Vuoden 1953 ilmakuvan perusteella alue
on ollut ahkerassa käytössä ja tiet ja niiden
väliset alueet ovat kuluneen näköisiä. Alueella on ollut reunoilla kiertävä tie ja keskellä
välitie. Teiden reunoilla on molemmin puolin
tietä säännöllisin välein tasattuja ja kuluneita
piha-alueita, jotka ovat olleet kuorma-autojen
parkki- ja huoltopaikkoja.882 Ilmeisesti myös
Speer Tanklagerin polttoainesäiliöt ovat olleet
juuri tällä alueella. Nykyisin alue on metsittynyt ja lähes kaikki päähuoltoteiden reunojen
alueet ovat kasvaneet umpeen. Metsäalueelta
löytyy kuitenkin useita rakennusten jäänteitä,
ilmeisesti polttoainesäiliöiden kaivantoja, Smuotoinen 2 x 12 metriä pitkä taisteluhauta,
V-muotoinen 2 x 8 metrin kokoinen taisteluhauta, muita kaivantoja ja runsaasti metallisekä muoviromua.883

Tämä asuinparakki- ja huoltoalue sijaitsee Sodankyläntien varrella, noin 1 km Napapiirin
majalta tien vasemmalle eli pohjoisen puolelle menevän sivutien molemmilla puolilla.
Sodanaikaisen Jäämerentien varrella silloisen
mittaustavan mukaan 9,5 - 10 km:n kohdalla
olevalla alueella Eemeli Karisen, Eelis Halvarin,
Vuorman perikunnan, Matti Halvarin perikunnan, Heikki Alapoikelan, Matti Kunnarin
ja Heikki Kunnarin mailla sijaitsi Speer Tanklager, joka oli Organisaatio Todtin apuna toimineen N.S.K.K.:n eli Nationalsozialistisches
Kraftfahrerkorps -kuljetusjoukkojen yksikön
alue ja Wehrmachtin yksikön Zentral-Ersatzteillager 9:n (kenttäpostinumero 07291) parakkileiri sekä varaosien keskusvarasto nimeltä
Barackenlager für Zentrales Ersatzteillager eli
ZEL. Vuokratun alueen (1.9.1943 alkaen)
suuruus oli yhteensä 38,53 hehtaaria.878
Sivutien idän puoleisella alueella on runsaasti rakennusten jäänteitä, erilaisia kaivantoja ja huoltoteitä, joista lyhyitä pätkiä on
enää havaittavissa. Suurimmaksi osaksi ne ovat
lähes täysin umpeen kasvaneita. Alueella on
ainakin 15:en rakennuksen jäänteitä. Yhden
isohkon rakennuksen (noin 10 x 20 metriä)
kolme savupiippua ovat vielä pystyssä. Savupiippuihin on käytetty turkulaisen Kupittaan
Savi Oy:n tiiliä. Yksi korkein ja paksuin maavallein ympäröity, sisältä noin 7 x 15 metrin suuruinen ehkä ase- ja ammusvarastoksi
tarkoitettu rakennuksen paikka, on myös
alueella. Ilmeisesti alueen komentajan toimistorakennuksen edestä löytyy kivin reunustettu
polku. Rakennus on kooltaan noin 10 x 20
metriä. Joidenkin rakennuksien ympäriltä löytyy maa- tai kivisokkeli. Rakennustiiliä, betonia ja runsaasti metalliromua löytyy monesta
paikasta.879 Vuoden 1953 ilmakuvassa alueella
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Autti-Raution alue /
Lager Eismeerstraße 11,6 km

Alueella on runsaasti rakennusten jäänteitä. Rakennuksia on ollut yhteensä joko
23 tai 24. Muutaman rakennuksen piippu
ja tiilimuurauksia on vielä pystyssä. Yhden
reuna-alueen rakennuksen sisällä ollut betoninen säiliö (noin 1,5 x 2 metriä) on myös
ehjä. Itse rakennus oli kooltaan noin 10 x 19
metriä. Lisäksi alueella on kaivantoja, taistelupesäkkeitä, ampumapoteroita, erilaista
metalliromua ja mm. ilmeisesti puolalaisten
joukkojenkuljetusautojen jäänteitä. Alueella
risteilee saksalaisten huoltoteitä, jotka ovat
osittain vielä ajokuntoisia.885
Noin 300 metriä ennen tätä aluetta on
tien samalla puolella pienehkö kaivantoalue (noin 45 x 55 metriä), jossa on ollut
ilmeisesti saman yksikön huolto- tai ehkä

Saksalaiset vuokrasivat 1.12.1942 alkaen
Mikko ja Heikki Keskipoikelan mailta yhteensä 48 417 m2 alueen Autti-Rautiossa
Olkkavaarantien ja Sodankyläntien risteyksen luoteispuolelta, Sodankyläntien 11,6
km:n kohdalta. Alueella on sijainnut Organisaatio Todtin apuyksikön Kansallissosialististen moottoroitujen joukkojen eli N.S.K.K.
(Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps)
-kuljetusyksikön laaja tukikohta-alue, jonka
tieverkosto on vielä hyvin näkyvissä ja kuljettavissa.884 (kartta s. 214.)
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Saksalaisten rakennuksen betonisäiliö. Kartassa kohde nro 7. Kuva: Kalevi Mikkonen.
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Organisaatio Todtin Kansallissosialististen moottoroitujen
joukkojen eli N.S.K.K. (Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps)
-kuljetusyksikön tukikohdan alue Olkkavaarantien ja Sodankyläntien
risteyksen luoteispuolella.
Kartta: Kalevi Mikkonen.
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aurauskalustoa. Kaivanto on mahdollisesti
ollut ennen sotaa tai sodan aikana hiekanottopaikka tai se voi olla saksalaisten rakentama. Alueen sisällä on metalliromua, mm.
tynnyreitä ja kamiinoiden jäänteitä, muuta
metalliromua, lasimurskaa, käyttöesineitä
ja ammusten tai kaasusäiliöiden kuoria.886
Tästä alueesta ei ole arkistotietoja.

kaa ja metalliromua. Metsäalueella on useita
ampumapoteroita.888
Tästä alueesta 200 metriä samaa tietä
eteenpäin olevalla kohdalla on molemmin
puolin tietä rakennuksen jäänteitä, ampumapoteroita ja muita kaivantoja sekä kaivo.
Tien kaakon puoleisella metsäalueella on
myös huoltoteiden jäännöksiä ja niiden varrella yksi pieni rakennuksen jäänne. Suurin
piirtein samalla kohdalla päätien pohjoispuolella on rakennuksen jäänteet.
Alkuperäinen saksalaisten tekemä tie
kääntyy noin 500 metrin kohdalla itään päin
ja sen varrella on kaivantoja, teltan paikkoja
ja yhden rakennuksen (noin 8 x 18 metriä)
jäänteet. Maavallireunusten ympäröimällä
rakennuksen alueella on valkoisia tiiliä, betonin kappaleita ja metalliromua. Rakennuksen vierestä menevä kapea tie kääntyy
kahden mutkan kautta kaakkoon päin ja
yhdistyy risteysalueelta lähteneeseen kallioluolille menevään tiehen. Lähellä tätä toista
risteystä on tasattu alue, jossa on kaivantoja
ja mahdollisesti rakennuksen maavallitusta.
Osa näistä voi olla myöhempää tekoa.889
Olkkavaarantien risteyksestä itään,
Olkkavaaran luolille menevän tien varressa
on myös muutamia kaivantoja tien varrella
ja ylempänä rinteessä ampumapoteroita ja
taistelupesäke, josta tietä on pystytty valvomaan. Siellä on myös yhden maavalleilla
ympäröidyn rakennuksen (noin 7 x 15 metriä) jäänteet ja toinen maavallein kolmelta
sivulta reunustettu alue, kooltaan noin 15
x 24 metriä, joka on ehkä tarkoitettu rakennuksen paikaksi tai johonkin muuhun
tarkoitukseen. Tie menee Olkkavaaran
alemmalle kallion sisään kaivetulle luolalle,
joka oli jo saksalaisten tekemä. Heillä oli
ilmeisesti Olkkavaaran päällä oma tutkaasema ja tämä kallioluola sen tukikohta.
Tämä oli ns. alempi tai pienempi luola.890

Saksalaisten alueet
Ison Olkkavaaran ja
Olkkavaarantien varrella
Olkkavaarantien ja sen sivuteiden varrella ja
Ison Olkkavaaran metsäalueilla on runsaasti
saksalaisten parakkialueita. Nämä alueet
ovat mitä todennäköisimmin olleet pääosin
Luftwaffen käytössä. Näistä alueista ei ole
tiedossa maanvuokraussopimuksia tai saksalaisten tekemiä rakentamissuunnitelmia.
Alueella on ollut myös joitakin suomalaisia
siviilejä palkkatyössä.
Olkkavaarantien alkupäästä noin 760
metrin päässä on kolmen tien risteys. Varsinainen Olkkavaarantie etenee etelään päin,
mutta ensimmäinen sivutie kääntyy koilliseen ja toinen sivutie, joka menee Olkkavaaran tutka-aseman luolille, kääntyy itään
päin. Kaikki nämä tiet ovat alun perin pääosin saksalaisten alueelle rakentamia, mutta
ne ovat yhä pääosin käytössä.887
Teiden risteyksen kohdalla Olkkavaarantien itäpuolella on parakin (noin 8 x 15
metriä) jäänteet. Tiilirakennuksessa on ollut kaksi oviaukkoa ja maavallireunukset
ympärillä. Koilliseen menevän tien varrella
molemmin puolin tietä ja metsäalueilla on
yhteensä neljän parakin jäännökset ja telttojen paikkoja, taisteluhauta ja muita kaivantoja. Tien kaakkoispuolen metsäalueella 240
metrin kohdalla on suuruudeltaan noin 7,5
x 16,5 metrin kokoisen parakin jäännökset. Siellä on betonipohjia, tiiliä, lasimurs-
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Suomen puolustusvoimat otti luolan sodan
jälkeen käyttöönsä, laajensi sitä sekä rakensi
ylemmäksi isomman luolan. Suomalaisen
tutka-aseman ja luolien alue on aidattua sotilasaluetta ja sinne ei ole pääsyä ilman lupaa. Aidatun sotilasalueen sisällä voi olla
saksalaisten rakennusten tai asemien jäänteitä, mutta niitä ei ole ollut mahdollista kartoittaa. Tämän tien alkupään ja varsinaisen
Olkkavaarantien välisellä alueella on yhden
rakennuksen jäänteet, ampumapotero- ja
muita kaivantoja.891
Varsinaisen Olkkavaarantien varrella
noin 910 metrin kohdalla tien alusta lukien
tie kääntyy lounaaseen päin. Sivutien alkupäässä vanhan puuparakin vieressä on saksalaisten metalliromua. Samalla paikalla on
ollut ilmeisesti myös saksalaisten rakennus.
Nykyinen puuparakki, joka voi olla saksalaisten tekemä parakki, on tuotu paikalle
myöhemmin ilmeisesti Ylikylästä. Samalla
puolella muutaman kymmenen metrin
päässä on saksalaisten noin 10 x 15 metrin suuruisen parakkirakennuksen jäänteet.
Sieltä löytyy tiilimuurauksia, betonirakenteita ja metalliromua. Lähistöllä on myös
ilmeisesti pienen taistelupesäkkeen lähes
maalla peittynyt kuoppa ja vetinen kaivanto, joka on ehkä ollut palovesikaivo.892
891
892

Olkkavaarantiellä noin 1 160 metrin päässä
tien alusta kääntyy etelän suuntaan saksalaisten tekemä sivutie, jonka varrella on kolmen rakennuksen jäänteitä. Ensimmäisen
rakennuksen (noin 10 x 20 metriä) jäänteissä
on runsaasti astioiden sirpaleita, romua ja
hella, joten se lienee ollut keittiörakennus.
Rakennuksen vieressä on kaivo. Edempänä
oleva toinen rakennus on ollut korkeiden ja
leveiden maavallien sisällä. Alueen koko on
noin 15 x 17 metriä. Siellä on runsaasti betonin ja tiilien kappaleita sekä metalliromua.
Sen molemmin puolin on ampumapoteroita. Kolmas rakennus tien varrella on ollut noin 10 x 15 metrin suuruinen. Siellä on
tiiliä ja metalliromua. Tämän rakennuksen
ympäristössä on runsaasti ampumapoteroita
ja pari isompaa pesäkekaivantoa. Tiestä sivussa metsäalueella on maavallien kolmelta
sivulta ympäröimä alue, jossa on kaivannon
pohjan puutukia vielä näkyvissä. Se on ehkä
ollut autosuoja.893
Olkkavaarantien 1 380 metrin kohdalta
kääntyy sivutie etelään. Sen varrella on joitakin kaivantoja ja hieman metalliromua.
Alueella on ehkä ollut pysäköintialueita.
Olkkavaarantien 1 580 metrin kohdalta
kääntyy saksalaisten tekemä sivutie koilliseen. Alue lienee ollut Olkkavaaran sisään
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Ison Olkkavaaran parakkialueen huoltotie.
Kuva: Kalevi Mikkonen.
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rakennetun luolan huoltoalue. Huoltotien
alkupäässä on pieni ja hieman edempänä
iso kaivanto. Edellinen on ehkä ollut vartioasema ja jälkimmäinen avoin autohalli. Tien
varrella on seitsemän rakennuksen jäänteet.
Alueella on iso kallioalue, jonka etelä- ja
pohjoispuolella saksalaisten rakennukset ja
kaivannot sijaitsevat.894
Kallion eteläpuolen alla on kolmen rakennuksen jäänteet. Näistä yksi on ollut
kaksiosainen keittiörakennus, jonka pääosa
oli noin 7 x 15 metriä ja sivuosa noin 5 x 5
metriä. Jäänteissä on hella ja runsaasti astioiden ja pullojen sirpaleita, betonilaattapohjia
ja tiilien kappaleita. Huoltotien kaakkoispuolella on pinta-alaltaan noin 7 x 7 metrin kokoisen rakennuksen jäänteet. Siinä
on ollut betonipohja ja sieltä löytyy tiilien
kappaleita, särkyneitä astioita ja muuta romua. Näiden rakennusten välillä on kolme
kuoppakaivantoa ja isompi kaivanto, jotka
ovat olleet mahdollisesti joko telttapaikkoja,
korsujen tai vajojen paikkoja. Alueelta löytyy myös metalliromua.895
Ison kallion pohjoispuolella huoltotie
jatkuu ensin länteen päin ja ensimmäisen
rakennuksen vierestä pohjoiseen. Länteen
päin menevä tie on joskus ollut vielä näkyvissä ja se yhtyi Olkkavaarantiehen 910
metrin kohdalla olevan saksalaisten alueen
vieressä. Tämä huoltotie on alku- ja loppupään osalta vielä havaittavissa, mutta väliltä
se on hävinnyt mm. metsätyökoneiden aiheuttamien jälkien takia. Kallion pohjoispuolen ensimmäinen rakennus on matalien
maavallien ympäröimä noin 10 x 15 metrin
kokoinen alue. Sieltä löytyy metalliromua,
perustusten betonijäännöksiä, tiilien kappaleita ja astioiden sirpaleita. Rakennuksen
vieressä on kaksi kaivantoa, joissa on voinut
olla varastokorsuja tai ehkä käymälä. Rakennuksen takaa pohjoiseen menevä tie on ylittänyt märän kohdan, jonka takia siihen on

894
895

tehty pieni puinen kansi, josta on hieman
puuosia jäljellä.896
Edempänä tämän huoltotien varressa on
kahden rakennuksen jäänteet. Näistä ensimmäinen on kooltaan 10 x 15 metriä ja se on
matalien maavallien ympäröimä. Tästä kohdasta löytyy rakennuksen betonilaattapohjaa, tiilien kappaleita, astioiden sirpaleita ja
monenlaista romua, mm. sähkölaitteiden ja
sulakkeiden jäänteitä. Toinen rakennus hieman edempänä länteen päin mentäessä on
kooltaan 8 x 15 metriä. Senkin ympärillä
on matalat maavallit. Rakennuksessa on ollut betonipohja ja sieltä löytyy tiilien kappaleita, metalliromua ja tynnyreiden kansia.

Polttoainetynnyrin kansi.
Kuva: Jukka Suvilehto, LMM.

Ibid.
Ibid.

896

217

Ibid.

Suuren rakennuksen pohjan betonijäänteitä Ison Olkkavaaran alueella. Kuva: Kalevi Mikkonen.

Tästä rakennuksesta johtaa itään päin noin
1 x 10 metriä pitkä käytävä, jonka päässä on
pieni betoninen vaja. Se on todennäköisesti
ollut aggregaattivaja, josta on vedetty johdot
käytävää pitkin rakennukseen. Rakennuksen lähellä etelään päin on metalliromua
ja joko taistelupesäke tai pieni sirpalesuoja,
jonka koko on noin 2 x 7 metriä. Tällä alueella koilliskulmassa on korkein maavallein
kolmelta sivulta ympäröity kaivanto, joka
on noin 10 x 15 metrin kokoinen.897
Olkkavaarantien noin 1 630 metrin kohdalta olevan risteyksen kohdalta kääntyy
lähes umpeen kasvanut sivutie itään päin.
Sen alkupäässä on mahdollinen taisteluhautakaivanto, joka lienee jatkunut pienen
pätkän tien toiselle puolelle. Metsässä on
kallion reunan luoteispuolella ison rakennuksen betonipohjan jäänteet. Kallion suo-

jissa ollut rakennus on ollut jokin tekninen
asema tai varikko. Se on kaksiosainen ja osat
ovat noin 10 x 30 metriä ja 10 x 20 metriä.
Rakennuksen pohjassa on betonisia raiteita.
Sieltä löytyy hieman metalliromua. Rakennuksen päässä on ollut erillisiä ilmeisesti
varastokäyttöön tarkoitettuja kaivantoja.
Kallion päältä alkaa pitkä kallioon kaivettu
taisteluhauta, joka on suomalaisten pioneerien rakentama joskus 1970-luvun alussa.
Samanlainen vielä pitempi suomalaisten
rakentama taisteluhautalinja löytyy myös
Olkkavaaran aidatun alueen itäpuolelta.898
Olkkavaaran tiestä luolille erkanevan tien
varressa 200 metrin kohdalla, tien eteläpuolella on saksalaisen rakennuksen rauniot.
Rakennus (8 x 15 metriä) on maavallien
ympäröimä. Siellä on tiilien kappaleita ja
metalliromua. Tästä kohteesta 90 metriä
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etelään olevassa kalliorinteen syvennyksessä
on rakennuksen rauniot. Siellä on betonisia
laattapohjia, tiiliä, astioiden jäänteitä ja paljon metalliromua, mm. hetekoita. Rakennuksen koko on noin 8 x 18 metriä.899
Varsinaisen Olkkavaarantien varressa
1 950 metrin kohdalla tien itäpuolella on
matalien maavallien ympäröimän tiilirakennuksen jäänteet. Jäänteissä on betonipohjia, tiilienkappaleita ja metalliromua.
Rakennuksen koko on noin 7 x 12 metriä.
Vastaavalla kohdalla tien länsipuolella on
myös matalien maavallien ympäröimän tiilirakennuksen jäänteet. Rakennus on suuruudeltaan 9 x 18 metriä ja sen savupiiput
ovat vielä pystyssä. Tästä rakennuksesta 60
metriä länteen päin on myös pienehkön
rakennuksen jäänteet, joista löytyy metalliromua, betonin kappaleita ja yksi pystyssä
oleva tiiliseinä.900

vesipalju. Isoin rakennus on ollut noin 12
x 15 metriä. Näiden lisäksi alueella on runsaasti taisteluasemakuoppia ja ampumapoteroita ja mahdollisia vajan tai käymälöiden
kaivantoja. Kauempana metsäalueella on
todennäköisesti neljä vaneriteltan pohjakaivantoa, joissa on maavallireunukset ja oviaukon paikat.902
Tätä parakkialuetta vastapäätä Sodankyläntien eteläpuolella on isoja kaivantoja, jotka myös lienevät saksalaisten
tekemiä. Ne ovat ehkä teltta-alueeksi tarkoitettuja tai autojen parkkipaikkoja. Nykyisin nekin on pahasti jyrätty metsäkoneilla.
Näistä alueista ei ole tiedossa maanvuokraussopimuksia tai saksalaisten tekemiä
rakentamissuunnitelmia.903

Välttikangas
Vältinmutkan tienhaarassa (Sodankyläntiellä 13,7 km Rovaniemen keskustasta)
on kaksi isohkoa vetistä kaivantoa ja toisessa mahdollisia rakennuksen jäänteitä.
Muualla alueella on voinut olla myös jotakin saksalaisten toiminnan jäänteitä, mutta
alue on rakennettu eikä sieltä ilmeisesti
löydy enää muita kohteita kuin pieni pätkä
piikkilankaa. Alue on voinut olla saksalaisten joukkojen huolto- tai marssijoukkojen
pysähdyspaikka.904

Lager Eismeerstraße 12,6–13 km
Sodankyläntien varressa noin 12,6 km:n
kohdalla Rovaniemen keskustasta on tienvarsikaivantoja tien pohjoispuolella Tyhmäjängän vieressä. Mahdollisesti tämä on
ollut jonkinlainen saksalaisten välivarasto tai
huoltopiste esim. ajoneuvoille tai aurauskalustolle tai marssijoukkojen pysähdyspaikka.
Kaivantojen läheisyydessä on joitakin ruostuneita metalliromun kappaleita.901
Tästä hieman eteenpäin Sodankyläntien
varressa 12,8–13 km kohdalla on tien pohjoispuolella saksalaisten parakkialue, josta
löytyy muutaman rakennuksen jäänteitä,
telttapohjia ja poterokaivantoja. Alueella on
tehty metsätöitä, ja metsäkoneet ovat monin paikoin jyränneet rakenteet murskaksi.
Silti sieltä löytyy neljän rakennuksen jäänteet. Jäänteistä löytyy tiiliä ja betonirakenteita ja metalliromua, mm. iso metallinen

Lamminperävaara /
Pissiniementie / Lager
Eismeerstraße 15 km
Tämän Lamminperävaaran alueen vuokrasi
yksikkö, jonka esikunnan kenttäpostinumero oli 23338. Tämä Heerin autonkuljetusyksikkö siirrettiin AOK Norwegenin
alaisuuteen Suomeen syksyllä 1941 ja toimi
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ensin nimellä (Stab) Nachschub-KolonnenAbteilung 463 ja 15.2.1943 alkaen nimellä
(Stab) Kraftfahr-Abteilung 463.905
Saksalaisten vuokraama maa-alue oli Ville
Helisten omistamalla ns. Helistensaari -nimisellä tilalla (Jäämerentie 15 km silloisella
mittaustavalla), ja se oli yhteensä 350 000
neliömetriä, leveydeltään noin 500 m. Yksikkö varusti aidalla sen osan alueesta, joka
oli aitaamatta. Alueen vasempaan laitaan varattiin aidattu polku, jota pitkin omistajan
lehmät pääsivät alueen takana olevalle laitumelle. Alue oli vuokrattu maaliskuussa 1944
leirialueen rakentamiseksi.906
Alueelle rakennettiin ehkä 11 parakkia,
joissa osassa oli luonnonkivisokkelit. Isoin
parakki on ollut noin 8 x 24 metriä. Osa
parakeista on voinut olla pienempiä vajoja
tai käymälöitä. Alueella on myös isohko sirpalesuojakaivanto, kooltaan noin 1,5–2 x
28 metriä ja syvyydeltään noin 1,5 metriä.
Maastosta löytyy myös ampumapoteroita,
jokunen taistelupesäke ja mahdollisesti jonkinlainen taisteluhautasysteemi, jota on nykyisin vaikea hahmottaa uudempien ojien
takia. Metalliromua on alueella monessa
paikassa. Alueen nykyinen tieverkosto on
pääosin saksalaisten rakentama. Alueen perälle tehtiin kiertävä tie, jolloin autojen oli
helpompi liikkua kapealla tiellä. Uusien rakennusten ja pihojen tieltä on voinut hävitä
saksalaisten rakennuksia. Saksalaiset tuhosivat Lamminperävaaran parakkialueen syksyllä 1944.907
Lamminperävaaraa vastapäätä olevan Pissiniementien alkupäästä saksalainen Heerin
kuljetusyksikkö Gebirgs-AOK 20, TransportVerbindungsstelle 11 (kenttäpostinumero
42853) vuokrasi 1.5.1944 alkaen Apukan
koeaseman hallitsemaa maata 5–6 hehtaaria

moottoriajoneuvojen sijoittamiseksi. Tällä
alueella on V-muotoinen taistelupesäke, ampumapoterokaivantoja ja muita pienempiä
kaivantoja tien varressa. Varsinaisten rakennusten paikkoja tai jäänteitä sieltä ei löydy,
mutta asutustilan vieressä on iso tasattu alue,
joka on ehkä ollut autojen parkkipaikka. Se
voi olla myös kyseisen tilan toiminnan tulosta. Tien vierestä löytyy kaksi vaneriteltan
tai tavallisen joukkueteltan paikkaa.908

Olkkajärven Lahdenperä /
Seefliegerhorst Olga
Saksan Luftwaffen lentotukikohta ”Seefliegerhorst Olga” toimi jatkosodan aikana
Olkkajärvellä. ”Olga” sijaitsi Olkkajärven
Lahdenperällä (Eismeerstraße 18,3 km).
Se toimi saksalaisten Aufklärungskette (F)
Lapplandille alistettujen Stab / Küstenfliegergruppe 706:n yksikkö 1./(H) Aufklärungsgruppe 32:n Heinkel- ja Arado-koneiden
sekä Norjasta tulleen meripelastusyksikön
Seenotbereichskommando IX:n (S.N.Ber.
IX) vesilentotukikohtana. Myöhemmin tukikohtaa käyttivät muutkin vesitasot.909
Lentotukikohdasta lähtivät myös suomalaisten kaukopartiomiesten eli Osasto
Paatsalon kuljetuslennot rintaman taakse,
samoin kuin Saksan puolelle siirtyneiden
Venäjän vapautusarmeijan tiedustelijoiden
kuljetukset. Vapautusarmeijalaisten yksikön nimi oli Kompanie Hettinger, jonka
virallinen nimi oli ”Sotilastiedustelun kuljetusyksikkö” eli Abwehr Transport 214 ja
myöhemmin ”Sotilastiedusteluryhmä” eli
Abwehrgruppe 164. Käytetyt koneet olivat
yleensä saksalaisia, mutta lentäjät sekä saksalaisia että suomalaisia. Saksalaishävittäjät
suojasivat partioiden kuljetuskoneita.910

905

Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA. Joukko-osastotiedot: KM.
906
Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA.
907
Omat kenttätutkimukset. KM
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Ibid. Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset
liitteineen. RKA. Joukko-osastotiedot: KM.
909
Alakulppi 2004. Tarkennetut joukko-osastotiedot:
KM.
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Westerlund 2008.
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Luftwaffen vesilentotukikohta
”Seefliegerhorst Olga” Olkkajärven Lahdenperällä. Kartta:
Rovaniemen kaupunginarkisto.
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Vesilentotukikohta perustettiin kesällä 1941
yhteys- ja kaukopartiolentojen keskukseksi.
Vuosien 1941–1942 vaihteesta alkaen saksalaiset vuokrasivat Suutarin veljesten alueelta
kymmenkunta hehtaaria maata tukikohdan
rakentamiseksi. Saksalaiset maksoivat hyvää
vuokraa ja sopimukset uusittiin aika-ajoin.
Saksalaiset ostivat alueen omistajilta myös
puutavaraa. Lahdenperän ranta-alueelle rakennettiin puupäällysteisiä ”kapulateitä”,
pystytettiin parakkeja ja rakennettiin laitureita vesilentokoneita varten. Alueella on
sijainnut iso satamalaituri, varastoja sekä
lentäjien ja muun henkilökunnan asuntoloita. Niemelle on mennyt maavallein reunustettu pengertie, jonka päässä on ollut
vuosina 1942–1943 rakennettu pitkä ja järeä betonipohjainen satamalaituri ja veteen
menevä luiska.911
Koneet hinattiin rullia pitkin huoltoon
laiturille. Tukikohdassa oli tavallisimmin

5–7 konetta. Suurin tukikohdassa käynyt
lentokone oli konekivääreillä varustettu
metallirakenteinen, nelimoottorinen ja
26-paikkainen Ranskasta sotasaaliiksi saatu
Leore-kuljetuskone. Olkkajärven Kanisaaressa (nykyinen Tervasaari) oli Stukien syöksypommitusharjoitusten maali. Talviaikaan
järvellä oli jäälentokenttä. Olkkajärven tukikohta rakennettiin pitkälti vankityövoiman
avulla, mutta myös suomalaisia työntekijöitä oli palkattu töihin. Olga-tukikohta oli
käytössä vielä syksyyn 1944. Saksalaiset lähtivät Olkkajärveltä lokakuussa 1944 ja tuhosivat tukikohdan.912
Alueelle on rakennettu kesäasuntoja ja
niemeä on myös muokattu vahvasti. Niemen nokassa oleva betonialusta ja luiska
ovat jotenkuten säilyneet. Sataman vieressä
vedessä on puuosia jostain rakennelmasta.
Osa vanhasta rannan huoltotiestä on vielä
havaittavissa lyhyeltä matkalta.913

911

Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA. Alakulppi 2004. Omat kenttätutkimukset. KM.
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Alakulppi 2004.
Omat kenttätutkimukset. KM.

Heinkel He 59 -kuljetuskone.
Kuva: SA-kuva.
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Lager Karhakkamaa

Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös Olkkajärven eteläpäässä oleva Kulusniemi ja
siihen ulottuva Kulusniemen pistoraide,
jonka saksalaiset rakensivat Olkkajärven vesitasolentokoneiden tankkauspaikan Kuluslahden ja Rovaniemi-Kemijärvi junaradan
yhteysradaksi. Tämä satamaraide, joka päättyi Kuluslahden rantaan, haarautui Kulusniemellä kahdeksi pussiraiteeksi.914
Kulusniemessä oli sotavankien leiri ja
Veitsiluoto Oy:n lastaustyömaa rautatien
varressa. Vangit nostivat tukkeja Kuluslahdesta, jonne ne oli uitettu metsätyöpisteiltä.
Esko Kähkönen kertoo Rakas Rovaniemi
-kirjassaan: ”Veitsiluoto Oy:llä oli työmaa
Kuluksessa Kemijärven radan varressa Olkkajärvelle menevän pistoraiteen päässä. Siellä
oli muutaman sadan venäläisen vankileiri.
Suomalaispoikien tehtävänä oli valvoa venäläisvankeja, jotka siirsivät uittokekseillä puita
nostolaitteen eli kiramon hakasiin. Kiramo
nosti puut raiteella odottavaan rautatievaunuun. Iltaisin juna vei puut Rovaniemelle
saksalaisten tarpeisiin. Erään kerran laitteen
rikkouduttua elokuun lopulla 1944 saksalaiset komensivat vangit syvään veteen niin, että
pöllit uivat heidän harteillaan ja tämä ketju
jatkoi vaunujen lastausta. Vesi ei enää ollut
kovin lämmintä ja märissä vaatteissa olevat
vangit saivat poikien myötätunnon.” 915
Kuluksen pistoraiteen kiskot on purettu
ja maastossa on näkyvissä enää lahonneita
ratapölkkyjä ja ratapenkka, joka vielä näkyy
hyvin sekä maastossa että ilmakuvassa.

Karhakkamaan alueella (Sodankyläntie
18,4–18,7 km Rovaniemen keskustasta) on
saksalaisten varastoalueen ja levähdystukikohdan jäänteitä (Lager Karhakkamaa) ja
sodan jälkeen kasattuja isoja kasoja metalliromua useissa kohdissa huoltotien varrella.
Alueen vuokrasi Luftwaffen päämajan yksikkö Kommandierender General d. deutschen Luftwaffe in Finnland jonkin muun
Luftwaffen yksikön käyttöön. Juho Suutarin
mailta 1.3.1944 varattu alue on ollut 14 330
neliömetriä.916
Leirissä on ollut kuusi rakennusta ja sieltä
on löydettävissä useita isoja romukasoja, jotka
on koottu sodan jälkeen alueelta. Leirissä on
tiettävästi ollut asevarastoja ja Luftwaffen
käytettyjen lentokoneiden moottorien varasto ja niiden korjaamiseen tehty verstas.
Polttamatta jääneestä Suutarin piharakennuksesta, joka oli ollut saksalaisten käytössä
sota-aikana, löytyi sodan jälkeen seitsemän
Stukan moottoria ja kaksi siipeä. Alueella oli
myös yksi rakennuksen paikka raivattu, johon ei ehditty rakentaa mitään. Saksalaiset
tekivät Suutarin pihalle myös kaivon, joka on
vieläkin käytössä.917 Karhakkamaalla Suutarin perikunnan mailla säilyi ehjänä myös keskentekoinen autotalliparakki (levyparakki)
kooltaan 10 x 20,2 metriä ja sen tekoon käytettäviä parakkilevyjä.918 Alueen huoltotien
ajoura on vielä hyvin näkyvissä.
Karhakkamaan vieressä, mutta samaan
Karhakkamaan Lageriin kuuluvana, on
Olkkajärventien ja Nelostien risteyksen lähellä myös rakennuksia ja kaivantoja Olkkajärventien molemmin puolin. Alueella on
saksalaisten varasto- ja levähdystukikohdan
teitä ja rakennuksien jäänteitä. Sodankylän916

914
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Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA. Omat kenttätutkimukset. KM. Joukko-osastotiedot: KM.
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Keskustelu Arvo ja Reijo Suutarin kanssa 21.8.2014.
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Lapin lääninhallituksen arkisto. Hs:6. Saksalaisilta
jääneitä parakkeja koskevat asiakirjat 1945. OMA.
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Olkkajärven kylän muita kohteita

tieltä katsoen vasemmalla puolella Olkkajärventietä 40 metrin kohdalla on kuoppa, joka
ilmeisesti on ollut vartioaseman taistelupesäke. Tästä eteenpäin 90 metrin kohdalla
saksalaisten tekemä tie kääntyy ensin vasemmalle ja sitten viistosti oikealle jatkuen pitkälti eteenpäin. Heti risteyksen vieressä on
kahden rakennuksen jäänteet ja puutavarajäänteitä. Rakennusten lähellä on kuoppa,
joka on myös voinut olla pienempi puurakennus tai käymälä. Rakennusten liepeillä
on metalliromua. Näistä rakennuksista 40
metriä metsään päin on metalliromua ja
kaivanto. Olkkajärventietä vielä 40 metriä
eteenpäin oikealla puolella, 30 metriä tien
reunasta on ampumapesäkkeen jäännökset.919 Saksalaisten suunnitelmien mukaan
alueella on ollut 17 rakennusta.920
Olkkajärventien alueelta saksalainen,
15.2.1943 perustettu yksikkö (Stab)
Kraftfahr-Abteilung 591 (kenttäpostinumero 02936), vuokrasi keväällä 1944 Juho
Suutarin ja Ville Tervon maita yhteensä 47
000 neliömetriä leirin ja parakkirakennusten pystyttämistä varten. Alueella on ollut
tämä yksikkö tai muita yksiköitä ainakin
jo 1.7.1942 alkaen. Sopimuksia on välillä
uusittu.921
Joitain Olkkajärven alueen taloja säästyi
tuholta ja mm. Tervon talon pihamaalta löytyi saksalaisten verisiä vaatekasoja, joten on
mahdollista, että Tervon rakennuksia olisi
kenties käytetty tukikohtana ja sairaalana
Lapin sodan aikana ja tämän vuoksi säästynyt tuholta.922

Olkkajärven kylä sijaitsee Rovaniemen
keskustasta koilliseen noin 18–20 km:n
kohdalla Sodankyläntien varrella. Saksalaissotilaiden tulo vuonna 1941 Olkkajärven
kylään aiheutti alueella suuren muutoksen. Saksalaiset loivat uusia työpaikkoja.
Jatkosodan aikana Olkkajärvestä tuli useiden kulttuurien ja tapojen kohtauspaikka.
Kylillä kuuli monia eri kieliä ja näkyi monia eri kansallisuuksia. Saksalaiset kävivät
suomalaisten kanssa vaihtokauppaa muun
muassa ruokatavaroilla. Saksalaisten tuoma
kuivaruoka vaihtui tuoreeseen maitoon.
Lapsetkin hyötyivät näistä vaihtokaupoista,
sillä saksalaisilla oli mukanaan jauhetta, joka
maistui maitoon tai veteen sekoitettuna
vaahdotetulta vaniljalta.923
Perunkajärven ja Jäämerentien risteyksen
kohdalta Sodankylään päin oli saksalaisten parakkikyläalueita, joissa oli mm. puhelinkeskus.
Sieltä paikkakuntalaiset siviilit saattoivat joskus käydä soittamassa kyytiasioissa. Parakkikylän ympärille oli tehty kaunis valkea aita.924
Saksalainen Heerin huoltoyksikkö (Versorgungstruppe) Nachschub-Stab z.b.V.
674 (kenttäpostinumero 34001) vuokrasi
30.6.1943 alkaen Juho Suutarin mailta
Olkkajärven kylässä Rovaniemen suunnasta
Jäämerentien oikealta puolelta Perunkajärventien risteyksen kohdalta 7,5 hehtaarin
alueen (Alue 1: 150 x 500 metriä) ja vasemmalta puolelta tietä kahden hehtaarin
alueen (Alue 2: 100 x 200 metriä) parakkirakentamista ja leiritietä varten. Alue 1 sijaitsi 19,1–19,6 km:n päässä Rovaniemeltä,
ja alue 2 19,4–19,6 km:n päässä Rovaniemeltä. Tien oikeanpuoleiselle 7,5 hehtaarin
alueella sijaitsi myös venäläisten vankien
vankileiri Rauhalankujan puolella.925
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Omat kenttätutkimukset. KM.
Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
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Vikajärven seudun kylät ry:n teksti teoksessa:
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2012.
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Könkäänvaaran alue /
Lager Eismeerstraße 22 km

Saksalaisten venäläisille vangeille ja ukrainalaisille luottovangeille rakennetussa piikkilangoin ympäröidyssä Rauhalankujan
vankileirissä oli kolme parakkia ja parisataa
vankia.926 Leiristä ei ole enää mitään jälkiä
olemassa. Sen kohdalle on rakennettu taloja,
ja Sodankyläntien oikaisu on myös jyrännyt
laajalti tätä laajaa leirialuetta.
Samalta alueelta 19–20 km:n väliltä tien
oikealta puolelta on Heerin yksikkö Leitstelle Rovaniemi des XIX. (Gebirgs) AK
(kenttäpostinumero 14531) vuokrannut
31.3.1944 alkaen alueen Metsähallituksen Raudanjoen hoitoalueelta parakkien
pystytykseen (Alue 3). Tästä ei ole karttaa,
mutta alue lienee lisäys alueen 1 jatkeeksi
Rauhalankujan alueelle, jossa vankileiri on
sijainnut.927

Saksan Luftwaffen yksikkö Feldluftpark 3/
X1(kenttäpostinumero L 36695) vuokrasi
elokuussa 1944 viiden hehtaarin alueen Nikolai Nikkerin mailta silloisen Jäämerentien
22 km:n kohdalta Könkäänvaaran risteyksen kohdalta alkavan tien alkupäästä jatkuen
tien molemmin puolin. Alue oli tarkoitettu
rakennustarkoituksiin. On epätodennäköistä, että he ehtivät rakentaa mitään sille
alueelle, koska saksalaiset poistuivat alueelta
muutaman viikon kuluessa. Mahdollisesti
alueella on ollut telttaleiri.928 Sieltä on kuitenkin löydetty hieman sotaromua.929
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Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
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Vikajärvi / Armee-Kraftfahr-Park

Kuorma-autovarikon rakennukset olivat:
1. Vastaanottotila/vartio
(Annehme-Wache)
2. Työhalli (Werkhalle)
3. Takomo/hitsauspaja
(Schmiede-Schweißerei)
4. Työhalli (Werkhalle)
5. Aggregaattihalli (Aggregathalle)
6. Huoltoasema (Tankstelle)
7. Kirjaamotupa/majoitustila
(Schreibstube-Unterkunft)
8. Majoitustila/keittiö
(Unterkunft-Küche)
9. Käymälä (Abort)
10. Sotavankien majoitustila
(Kgf. Unterkunft)
11. Ulkokatos kuorma-autoille
(Dachplatz eig. Kfz.)
12. Kuorma-autojen pysäköintipaikka
(Abstellplatz für Kfz.).931

Vikajärven kylä sijaitsee Vaattunkivaaran ja
Raudanjoen- ja Vikajärven vesistömaiseman
keskellä noin 27 km:n päässä Rovaniemen
keskustasta.
Vikajärvellä sijaitsi saksalaisten vesitasoosasto. Vikajärveltä lennätettiin rintaman
taakse kaukopartio-osastoja.
Heerin yksikkö Kraftwagen-WerkstattZug 525 (kenttäpostinumero 47345) vuokrasi Vilho Vikajärven mailta 1.7.1942 alkaen
Jäämerentien varresta 27 kilometrin päästä
Rovaniemeltä kahden hehtaarin suuruisen
alueen. Vikajärven kylässä sijaitsi Kemijärventien pääasiallinen kuorma-autovarikko
Armee Kraftfahr Park (A.K.P.), jonka yhteydessä toimi erillinen sotavangeista muodostettu työkomennuskunta.930
930

Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA. Joukko-osastotiedot: KM.
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Vikajärven Armee-Kraftfahr-Parkin rakennussuunnitelma.
Kartta: Rovaniemen kaupunginarkisto.
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Perunkajärvi

ja sen jälkeen käännyttävä polulle, jota pitkin ajettiin vielä kymmenen kilometriä metsään. Siellä oli kaksi hirsimajaa ja sauna,
jonka sotavangit olivat rakentaneet kauniille
paikalle lammen rannalle. Leirillä koulutettiin venäläisiä loikkareita ja vankeja, jotka
olivat suostuneet Suomen tiedustelupalvelun käyttöön vakoilutoimintaa varten.
He elivät aivan vapaasti järven rantaan rakennetuissa majoissa. Silmäjärvellä asusti
parikymmentä venäläistä, joista kukaan ei
yrittänyt paeta leiriltä.934
Pois lähtiessään syksyllä 1944 saksalaiset
miinoittivat monta kilometriä Perunkajärven tietä.935

Perunkajärven kylä sijaitsee Rovaniemeltä
noin 38 km Olkkajärvenkylän kohdalta
pohjoiseen ja tunnetaan parhaiten luonnonkauniista Perunkajärvestä.
Perunkajärven pohjoisemman osan länsipuolella Ylipäänjängällä sijaitsi saksalaisten ylläpitämä vankileiri ilmeisesti ainakin
vuonna 1944. Siellä on 5 x 11 metrin rakennelman jäänteet. Rakennus on ollut ilmeisesti puoliksi maahan kaivettu korsu.
Seinät on tehty maa- ja kivivallista, joka on
sisältä tuettu puuseinällä. Kohteesta etelään
noin 200 metrin päässä on ollut venäläisten
vankien hauta-alue. Paikalla on 2,5 x 7 metrin kokoinen, suorakaiteen muotoinen kaivanto, joka on metrin syvyinen. Haudat on
tyhjennetty joskus 1950- tai 1960-luvulla ja
siellä on ollut pienemmän kaivannon vieressä ortodoksiristi.932
Mahdollisesti tähän samaan vankileiriin
liittyy Perunkajärvellä järven yläpäässä vuosina 1942–1944 ollut saksalaisten polttopuusavotta, jossa työntekijöinä oli venäläisiä
sotavankeja. Vangit olivat huonon ruuan ja
kovan työn takia loppuun kuluneita, laihoja
ja sairaita. Saksalaiset pitivät kylän tiet auki
talvisin. Kesällä he kulkivat järvellä kahdella
isolla ponttoonilla, joita kuljetettiin soutamalla. Vitikan talossa oli majoittuneina
neljä, viisi saksalaisen huoltoporukan miestä
ja Järvikankaalla oli riihi saksalaisten ruokavarastona. Huoltojoukkojen hevosmiehet
auttoivat keväällä kyläläisiä lannanajossa ja
pellonteossa.933
Suomalaisilla ja saksalaisilla kaukopartiomiehillä oli myös yhteinen kapteeni
Paatsalon johtama koulutus- ja majoitusleiri Rovaniemen maalaiskunnan Perungan
Silmäjärven maastossa. Leirin nimi oli Eismeerlager Silmäjärvi. Leiriin mentäessä oli
ajettava ensin 19 kilometriä Jäämerentietä

Nammankylät
Ala-Nampa sijaitsee Ala-Nampajärven rannalla noin 40 kilometrin päässä Rovaniemen
keskustasta. Kylän pohjoispuolella sijaitsee naapurikylä Yli-Nampa Yli-Nampajärven
rannalla. Mainittua kahta järveä yhdistää kapeahko Välijoki. Ala-Nampajärvestä laskee
Raudanjoki kohti etelää ja Vikajärveä, joka
on myös Ala-Namman naapurikylä.
Saksalaiset rakensivat Ala-Namman Huhtaniemen kankaalle parakkialueen, johon
oli majoittunut eri aikoina jopa satoja sotilaita. Se oli erityisesti rintamasotilaiden lepopaikka. Parakkialueella oli kahvila, varikkoja
ja korjaamotiloja. Alueen pääportti sijaitsi
vanhan maantien ja Venetvaarantien risteyksessä. Portin yläpuolen laudoituksessa oli
leirin nimi kirjoitettuna. Leirille oli laitettu
istutuksia ja jalkakäytävät oli reunustettu
kivillä.936
Leirialueen ympärillä ei ollut aitausta.
Leirillä oli lääkäri, hammaslääkäri ja sairaanhoitajia, jotka hoitivat tarvittaessa
934
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myös kyläläisten sairauksia. Sekä Ala- että
Yli-Namman koululaiset kävivät hoidattamassa hampaitaan saksalaisten hammaslääkärin luona. Kyläläisillä oli erittäin hyvät
suhteet saksalaisiin. Kylän naisille avautui
työtä pyykinpesussa ja jotkut miehet myivät
saksalaisille lihaa, kalaa ja ketunnahkoja saaden vastineeksi mm. konjakkia ja tupakkaa.
Saksalaiset auttoivat paikallisia joskus myös
heinätöissä. Venetvaarantien ja sen reunojen
ojituksen saksalaiset laittoivat kuntoon.937
Lapin sodan aikana saksalaisten Armeeoberkommando (AOK) sijaitsi jonkin aikaa
Ala-Nammassa.938
Ala-Namman alueelta perääntyessään
syksyllä 1944, saksalaiset polttivat parakkinsa ja samalla paloi myös paljon läheisen
mäntykankaan aluetta. Ala-Namman kylällä säilyivät lähes kaikki talot ehjinä, sillä
vain kaksi taloa ja yksi navetta tuhoutuivat.
Ala-Namman alueelle jäi saksalaisilta paljon
sotatarvikkeita ja joitakin lapsia kuoli tai
loukkaantui leikkiessään ammusten kanssa.
Alue oli osittain myös miinoitettu.939
Ala-Namman Rättiaavan alueella ojitetulla rämealueella sijaitsi ilmeisesti saksalaisten ylläpitämä vankileiri, jonka alueelta on
löydetty suon reunasta neljä tiheään sijoitettua rakennuksen jäännöstä, jotka voivat olla
leirin vankikämppiä. Näiden reunat erottuvat turvevalleina ja muutamana lahona
hirtenä. Rakennuksista löytyy myös kaksi
uunin rauniota. Rakennusten koot ovat 4 x
8 metriä, 3 x 4 metriä, 3 x 4 metriä ja yksi
mahdollisesti myös 3 x 4 metriä.940
Saksalaisen yksikön Maschinengewehr
(MG)-Bataillon 4:n esikunta (kenttäpostinumero 18898) vuokrasi elokuussa 1943
Petsamontien länsipuolelta 43,5 km:n kohdalta lähtevän Mustavaaraan menevän tien

varrelta harjoituskentän. Tämä yksikkö taisteli mm. Sallan ja Petsamon suunnalla.941
Poistuessaan alueelta Lapin sodan aikana
saksalaiset jättivät paljon aseita ja ammuksia
Ylilamminkankaalle, jossa oli saksalaisten
ammusvarasto. Kohde sijaitsee Ylilamminkankaan kivisellä etelärinteellä. Kohteen
lähellä on hiekkatie. Saksalaiset räjäyttivät
ammusvaraston lähtiessään syksyllä 1944.
Maastossa on noin sadan metrin säteellä tuhoutuneita ammuslaatikoita ja muuta rautaromua, jonka seassa saattaa vieläkin olla
räjähtämättömiä ammuksia.942

Ahvenlammen ja
Ala-Naarmajärven taisteluasemat
Ahvenlampi sijaitsee 16 kilometriä AlaNampajärvestä koilliseen lähellä Kemijärven
kuntarajaa. Ahvenlammen pohjoispuolella
kivisellä harjulla lähellä Kemijärven kunnan
rajaa on taisteluasemia. Kohteessa Ahvenlampi 1 on kolme korsua ja kaksi juoksuhautaa korsujen pohjoispuolisessa rinteessä.
Korsujen koko on 8 x 4 metriä, 4 x 4 metriä
ja 7 x 8,5 metriä.943 Kohteessa Ahvenlampi 2
on hirsirakenteilla tuettu tykkiasema, jonka
koko on 5 x 5 metriä.944
Kohteessa Ahvenlampi 3 on kuusi tykkiasemaa, korsu (2,5 x 2,5 metriä) ja taisteluhauta. Tykkiasemat ovat 6 x 6 metriä ja
syvyydeltään yksi metri. Valleineen se on
10 x 10 metriä. Itä- ja länsiseinämän ulkopuolella nurkista noin kahden metrin etäisyydellä on 4 x 2 metrin kokoiset kuopat.
Kuoppien ympärillä on kivivallit.945
941
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Kohteessa Ahvenlampi 4 on rivi neliön
ja kolmion muotoisia tuliasemia, joiden
rintamasuunta on etelään. Yksi näistä on
jalkamiesten pienempi tuliasema ja neljä ilmeisesti ilmatorjuntatykin alustoja. Lisäksi
on kaksi pyöreää teltanpaikkaa, joiden halkaisija on seitsemän metriä.946 Kohteessa
Ahvenlampi 5 on 7 x 7 metrin kokoinen
maakuoppa ja sen ympärillä pieniä kivettyjä kuoppia. Lisäksi alueella on kymmenen taisteluhaudan pätkää tai miehistön
tuliasemaa.947
Kohteessa Ahvenlampi 6 on kolme tykkiasemaa, joiden rintamasuunta on lounaaseen. Asemissa on keskellä 6 x 6 metrin
kokoinen tasattu tykin paikka ja siitä molemmin puolin hieman takaviistoon rintamasuunnasta lyhyet taisteluhaudat. Yhden
aseman pituus on 11 metriä ja leveys 10
metriä. Aseman ja taisteluhautojen ympärillä on metrin levyinen ja korkuinen kivimaavalli, jota on paikoin tuettu hirsin.948
Kohteessa Ahvenlampi 7, joka sijaitsee
Ahvenlammen ja Kemijärven kunnan rajan
välisessä maastossa Kypärälammen pohjoispuolella, on miehistön tuli- ja taisteluasemia
ja niiden välisiä taisteluhautoja sekä rakenteisiin liittyviä kuoppia.949 Laitavaaran itään
päin laskevalla hiekkarinteellä 20 metriä Kemijärven puolella rajalinjaa on betoninen
bunkkeri, jonka koko on 8 x 4 metriä ja korkeus kolme metriä. Pitkät sivut ovat itä-länsi
-suunnassa ja oviaukko länsipäässä. Sisällä
on vinssi, josta menee vaijerit katolla oleviin
kolmeen avattavaan betoniluukkuun. Bunkkeri on kaivettu suurimmaksi osaksi hiekkakumpuun.950 Kaikki nämä Ahvenlammen
MH-tunnus: 140466.
946
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950
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tuliasemat lienevät Ringwall-puolustuslinjan rakennelmia.
Ala-Naarmajärven lähellä noin 17 km
Ala-Nammasta koilliseen lähellä Kemijärven kunnan rajaa oli saksalaisten taisteluhautoja. Kohde sijaitsee Ala-Naarmajärveen
pistävän Taikinapalon niemen kärjessä.
Kohteessa mutkittelee 50 metrin matkalla
taisteluhauta. Sen päissä on viisi tuliasemaa
suunnattuna järvelle. Juoksuhauta on 50
cm leveä ja 70 cm syvä kaivanto. Tuliasemat
ovat neliömetrin kokoisia ja metrin syvyisiä
kuoppia.951 Nämä asemat lienevät saksalaisten Ringwall-puolustuslinjan rakennelmia.

Laajaselän tuliasemat
Laajaselän alue sijaitsee Yli-Nammasta noin
10 km koilliseen Laajaselän itäpuolen kivisessä rinteessä. Alueella 1 on korsu, yhdeksän
tuliasemaa, asemakuoppia ja miehistösuoja.
Pari kohdetta on mahdollisesti IT-tykkiasemia. Kaikissa asemissa rintamasuunta on etelään.952 Toisessa Laajaselän kohteessa on neljä
samanlaista tuliasemaa. Rintamasuunta on
kaikissa asemissa kaakkoon ja ne sijaitsevat
koillinen - luode suuntaisessa rivissä 20 metrin etäisyydellä toisistaan, joten koko rintaman pituus on noin 60 metriä.953 Nämä
asemat lienevät myös saksalaisten Ringwallpuolustuslinjan asemia.
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Haukivaaran metsätyömaaleiri

Tiainen

Haukivaara sijaitsee kuusi kilometriä YliNammasta pohjoiseen Sodankyläntien
varrella. Haukivaarassa oli saksalaisilla metsätyömaa, jossa työvoimana olivat venäläiset sotavangit ja lisäksi palkattuina hevoskuskeina
suomalaisia paikallisia isäntiä. Vangit toimivat metsätöissä hakkuumiehinä ja ajoivat hevosilla puutavaraa puuvarastolle. Suomalaiset
saivat normaalin palkan lisäksi ilmaisen ruokailun, tupakkaa ja konjakkia. Vangit elivät
hyvin vähäisillä ruoka-annoksilla. Vangit oli
majoitettu riihirakennukseen, joka talviaikaan oli varsin kylmä asumus. Riihen lähelle
oli rakennettu lisärakennus, jossa oli keittiö
ja vartiomiesten majoitus. Haukiojan varressa oleva iso sauna oli yhteinen. Muutoin
saksalainen miehistö majoitettiin tilallisilta
vuokrattuihin piharakennuksiin ja upseerit
Haukivaaran vanhaan pirttirakennukseen.954

Jäämerentien (nykyisen Sodankyläntien)
61,5 km:n kohdalla Tiaisessa lähellä Venejärvien tienhaaraa olivat saksalaiset vuokranneet Aukusti Tiaisen mailta 1.11.1943
alkaen kesätallin hevosilleen. Jäämerentiellä 61,5 km:n kohdalla ja siitä kahdeksan kilometriä länteen päin sijaitsi myös
puunhakkuuleiri.956

Niesi
Niesin kylä sijaitsee Rovaniemen kaupungin pohjoisosassa. Sinne pääsee kulkemalla
Sodankyläntietä noin 60 km Tiaiseen, josta
käännytään vasempaan ja jatketaan vielä
noin 20 km. Niesin kylä säästyi Lapin sodassa, kun saksalaiset eivät ilmeisesti löytäneet tiettömän taipaleen takana sijaitsevaa
syrjäistä kylää. Saksalaiset pääsivät noin
10 kilometrin päähän Niesistä. Tiaisen ja
Niesin puolessavälissä saksalaisilla sotilailla oli leiri, minne he kaivoivat mm. korsun. Sortunut korsu on vieläkin näkyvissä
Niesintien varrella.957

Ala-Säynäjäjärvi / HolzeinschlagKommando Eismeerstraße 59 km
Rovaniemen ja Sodankylän välisellä maantiellä eli silloisella Jäämerentiellä 59 km
Rovaniemeltä oli tien vasemmalla puolella
(länteen päin) autolla ajettava noin kahden
kilometrin mittainen sivutie, josta päästiin
Ala-Säynäjäjärven sotavankileirille. Alue oli
Holzeinschlag-Kommandon (puunhakkuukommandon) majoituspaikka. Alueella oli
ainakin viisi rakennusta, joista yksi oli Blockhaus (hirsimökki) ilmeisesti leirin upseereita
varten. Lisäksi oli varastorakennus tarvikkeita varten ja kolme muuta rakennusta. Tämän lisäksi alueelta vuokrattiin kesäkuussa
1944 Jaakko Sääskilahden mailta 3 000 neliömetrin lisäalue, jonne oli tarkoitus rakentaa hirsimökki ja vaja.955

Mukkala /
Lager Eismeerstraße 69,1 km
Mukkala sijaitsee Sodankyläntien varrella
69,1 km Rovaniemen keskustasta pohjoiseen. Sinne rakennettiin kaksi kilometriä
Jäämerentieltä itään päin sotavankileiri hakkuutöitä varten. Leiri oli Neuvostoliiton
riveissä taistelleiden Saksan kannalta luotettavina pidettyjen ns. kansansaksalaisten
sotavankien leiri (volkdeutsche Kriegsgefangenen). Syksyllä 1941 siirrettiin 80 volgan-
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saksalaista neuvostosotavankia Rovaniemen
Lager M:lle lähempää tutkimusta varten.
Suoritetun seulonnan perusteella siirrettiin
46 luotettaviksi ja 10 jokseenkin luotettaviksi luokiteltua vankia Mukkalan leirille
(Lager F). Loput siirrettiin Kuolajärven leirille. Mukkalaan vietyjä volgansaksalaisia
ei pidetty enää sotavankeina, vaikkakin he
olivat sotilaallisen valvonnan alaisina. Mukkalan leirillä ei ollut piikkilanka-aitaa ja he
saivat täyden muonituksen. Vangit tekivät
ruokansa eteen polttopuita palkatta. Saksalaiset harkitsivat heille jopa palkan maksamista, mutta tästä ajatuksesta luovuttiin.
Myös Liettuasta siirrettiin tammikuussa
1943 sotavankeja leirille.958

lintotoimisto Armee-Verpflegungsamt 517
(kenttäpostinumero 43605) rakensi aseman
alueelle ainakin nelisenkymmentä parakkia,
pistoteitä ja pistoraiteita, varastoparakkeja,
ruokalan, upseerikerhon, elokuvateatterin
ja vankiparakkeja venäläisiä sotavankeja varten.959 Elokuvia näytettiin joka keskiviikko.
Sinne pääsivät myös paikalliset asukkaat ja
pääsymaksu oli nimellinen. Asemalla järjestettiin juhlia, jotka olivat hyvin suosittuja.
Muutoinkin saksalaiset, joiden joukoissa oli
paljon itävaltalaisia, asevelihengessä jakoivat suomalaisille työntekijöilleen ja heidän
perheilleen hyvän palkan lisäksi runsaasti
lihasäilykkeitä, leipomotuotteita, marmeladia, konjakkia ja lapsille makeisia. Saksalaisten varuskunnassa oli omat dieselöljyllä
toimivat sähköaggregaatit, koska kylää ei ollut liitetty valtakunnanverkkoon.960
Armee Verpflegungslager Vika:
1. Vartio (1 kpl) (Wachbaracke)
2. Upseerien majoitusparakit (2 kpl)
(Offizierbaracken)
3. Miehistön majoitusparakit (3 kpl)
(Mannschaftbaracken)
4. Käymälä (2 kpl) (Abortbaracken)
5. Ruokala/keittiö (1 kpl)
(Küchenbaracke)
6. Kaivo (1 kpl) (Brunne),
7. Autohalli (1 kpl) (Fahrzeughalle)
8. Makasiiniparakit (6 kpl)
(Magazinbaracken)
9. Varastoparakit (15 kpl)
(Lagerbaracken)
10. Ulkokatokset (10 kpl) (Schleppdächer).
Lisäksi alueella oli sauna (1 kpl),
rehuvajoja (Rauhfutterscheunen) (2
kpl), elokuvateatteri (ehkä ruokalan
yhteydessä) ja mahdollisesti vankiparakkeja sekä lisäksi suomalaisten
parakkeja (Finnbaracken) (2 kpl).961

KEMIJÄRVEN SUUNTA
Vika /
Armee Verpflegungslager Vika
Vian kylä, tai ainakin Vianseutu, alkaa 30
kilometriä Rovaniemeltä Kemijärventietä
olevasta liikennemerkistä "Vika 7". Rautatie Rovaniemen ja Kemijärven välille rakennettiin 1930-luvun alussa pohjoisen suurten
metsähakkuiden puukuljetuksia varten ja
helpottamaan ihmisten matkustamista Kemijärven ja Sallan seudun ja Rovaniemen välillä. Vikaan perustettiin yksi radan
asemapaikoista useine rakennuksineen.
Tuohon aikaan Vika oli tietöntä ja lähes
asumatonta aluetta. Rakennustöihin tarvittavan materiaalin kuljetuksia varten Vikaan
tehtiin pistotie Kemijärven tieltä ja kylään
alkoi muuttaa asukkaita.
Jatkosodan aikana heinäkuussa 1943 saksalaiset perustivat Vian aseman lähistölle
Hannes Pöykön metsämaille Sallassa olevien
rintamasotilaiden pääasiallisen muonitus- ja
huoltokeskuksen (Armee Verpflegungslager
Vika). Armeijan muonitusjoukkojen hal958
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Asemalta rakennettiin sivuraide tukikohdan läpi. Radan kahta puolta oli parakkeja
huoltotarvikkeiden välivarastona. Saksasta
tuoduille viineille ja konjakkitynnyreille rakennettiin omat parakit. Vilja- ja alkoholivarastot sijaitsivat aseman alueella. Koko
alue oli ympäröity piikkilanka-aidalla, ja
sinne pääsi vain vartioidun portin kautta.
Saksalaisten alueen vieressä oli myös suomalaisten tukikohta-alue ja Metsähallituksen virkatalo. Osan saksalaisten käyttöön
tulevista parakeista rakensivat suomalaiset
työmiehet jo ennen saksalaisten joukkojen
pääjoukon tuloa. Työ teetettiin siviilityövoimalla ja Saksan valtio maksoi kustannukset.
Parhaimmillaan alueella oli noin 150 saksalaista sotilasta ja noin 100 venäläistä sotavankia. Alueella on edelleen havaittavissa
jälkiä sodanaikaisista rakennelmista ja teistä.
Vartioparakit sijaitsivat nykyisen koulun
paikkeilla.962
Myllyrinteen länsipuolella Vian ja Kemijärventien välisellä tiellä lähellä Kemijärven
maantietä molemmin puolin tietä oli rintamajoukoille tarkoitettu suurleipomo varastoineen. Armee-Verpflegungsamt 517:n
Leipomokomppania 663 (Bäckerei-Kompanie 663) vuokrasi 1.3.1944 alkaen Hannes
Pöykön mailta 39 000 neliömetrin suuruisen
alueen, jossa oli leipomoparakkeja, toimistoparakkeja, miehistöparakkeja, kanttiini,
keittiö, bensiiniasema, autohalleja, korjaamo,
aggregaattihuone, sauna, sikatalleja, vihannesvarastoja ja leipävarastoja. Siellä oli myös
ukrainalaisten luottovankien parakki.963
Tuotteet ajettiin autoilla asemalle ja sieltä
junavaunuilla rintama-alueille.
Saksalaisilla oli myös omat vankinsa monissa eri tehtävissä varuskunnan alueella.
Vian aseman vankileirin vankien tehtävänä
oli viedä tavaroita varastoille aina, kun niitä

tuli. He myös lastasivat rintamalle meneviä
autoja. Vankeja toimi työtehtävissä myös
leipomolla ja uittotöissä. Joskus joku vanki
yritti karatakin alueelta, yleensä huonoin
seurauksin. Saksalaisten menettelytavan
mukaan karkulaiset lähes poikkeuksetta
teloitettiin, vaikka Viassa tästä ei ole pitävää näyttöä olemassa. Heikkouteen tai sairauksiin kuolleita vankeja haudattiin useaan
paikkaan ja 1950-luvulla heidän ruumiinsa
haettiin pois ja siirrettiin jonnekin muualle
tai vainajat palautettiin Neuvostoliittoon.964
Suomen alkaessa irtautua sodasta, saksalaiset alkoivat tyhjentää Vian ja Lautavaaran
tukikohtia. Kaikki tavara, mikä oli autokalustolla mahdollista kuljettaa, vietiin Pohjanlahden satamien kautta Saksaan. Myös
sairaita ja haavoittuneita kuljetettiin kotiin. Syksyllä joukot vetäytyivät pohjoiseen
ja veivät mukanaan kaiken, mitä kykenivät
kuljettamaan mukanaan.965
Koska tukikohtiin oli varastoituna jopa
nelinkertainen määrä varustusta normaaliin materiaalivahvuuteen nähden, kaikkea ei millään voitu ottaa mukaan. Lapin
sodan aikana saksalaisilla huoltojoukoilla
tuli ilmeisesti niin kova kiire tai heillä oli
pula kuljetusvälineistä, koska he jättivät
Vian asemalle monta vaunullista erilaisia
tarvikkeita. Er.P16:n sotapäiväkirjassa kerrotaan: ”Vikajoen rautatiesilta räjäytetty,
ja rautatie katkaistu räjäyttämällä läheltä
Vian asemaa. Vian aseman seutu oli tulessa,
jossa paloi saksalaisten jälkeen jättämiä varastoja. Sotasaalista saatiin 1 vaunulasti hevosvaljaita, 5 vaunulastia viljaa, vaunulasti
karamellejä, vaunulasti rommia ja 950 tynnyriä erilaisia väkijuomia, rekiä erimallisia
noin 100 kpl.” 966
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Lepolan talon piha oli täynnä molempien
armeijoiden hylättyä sotilaskalustoa, purilasrekiä, kamiinoita, olkia, erilaisia ammuksia, kokonainen konekivääripanosvyö
laatikossaan, pistimiä ja sotilaskivääri. Rytilammen ja Särkilammen lähellä oli mätäneviä hevosenraatoja.967

(Gengas-Werkstatt-Kompanie 911 ja 913)
työpajat ja huoltopisteet rakennus- ja käyttötoimintaa varten. Sieltä oli myös asunto- ja
varastoparakkeja, saunoja, leipomo, kellareita, korjaamoja, autohalleja, aggregaattirakennuksia, ammusvarastoja, ampumarata ja
puolustusvarustuksia.969 Generaattorikaasua
käytettiin polttoaineena.970
Alueet oli vuokrattu Kemi Oy:ltä ja Metsähallitukselta heinäkuussa 1943, ehkä jo
aikaisemminkin. Sopimukset solmi Stab
Kraftfahr-Abteilung 463 (kenttäpostinumero 23338), Ortskommandantur (I) 557
(kenttäpostinumero 18159) ja Gebirgs-AOK
20, Transportofficier 11 Rovaniemi-Finnland (kenttäpostinumero 42853). Vuokratun alueen koko oli ainakin yhteensä 42
hehtaaria.971
Lautavaaran tukikohta-alue oli todella
merkittävä huoltokeskus itärintaman joukoille. Lautavaarassa on vielä näkyvissä rakennusten jäänteitä, lähinnä betonisia ja
luonnonkivestä tehtyjä kivijalkoja, parakin
pohjia, asuinrakennuksien sokkeleita sekä
saunojen, autovarikkojen ym. huoltorakennusten sijoja. Lisäksi maastossa on runsaasti
irtainta esineistöä, mm. ammuslaatikoita.
Kamiinoissa käytetyt metalliosat on tuotu
Saksasta. Paikalle on tuotu jopa saksalaista
tammea. Saksalaiset tuhosivat tukikohdat
ja räjäyttivät ammusvaraston Lapin sodan
aikana syksyllä 1944 ennen pakenemistaan

Vika / Metsätyöleirit
Vian alueella hakattiin sekä valtion että yksityisten metsistä puutavaraa. Sitä varten sekä
suomalaisilla että saksalaisilla joukoilla oli
vankityövoimaa töitä tekemään. Suomalaisten pienempi sotavankileiri sijaitsi lähellä
Leinolan seisaketta, jossa vangit majoitettiin
metsätyökämppään. Vangit asuivat jätkien
päässä ja vartijat herrojen puolella. Suomalaiset kohtelivat vankejaan melko hyvin,
vaikka jokunen pahoinpitelytapaus ja yksi
surmatapauskin ilmeni. Toinen isompi savottaleiri oli Junkualla. Hevosmiehiksi palkattiin suomalaisia. Keväisin tukit uitettiin
Junkuajokea pitkin Köyryjärvelle, jossa
Vikajoen uitto otti ne vastaan. Venäläisiä
vankeja käytettiin näihin hakkuu- ja uittotöihin. Heillä oli apunaan paikallisia poikia
ja tyttöjäkin.968

Lautavaara
Lautavaarassa Vikajärven lähettyvillä Kemijärventien länsi- ja pohjoispuolella (32,5–
34,5 km:n kohdalla) oli Saksan rahoittama,
mutta suomalaisten työntekijöiden pääosin
rakentama autojen ja muiden kuljetusvälineiden laaja useampiosainen tukikohta-alue,
jossa olivat Luftwaffen 106/III moottoriajoneuvoyksikön (Kraftwagen-Werkstatt-Zug
der Luftwaffe 106/III) (kenttäpostinumero
L49760) korjaamohallit ja generaattorikaasukorjaamokomppanioiden 911 ja 913
967
968
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Norjaan. Ammuksien ei haluttu joutuvan
venäläisten käsiin.972
Lautavaaran alue 1 sijaitsee Vikajärven
Lautavaarassa Rovaniemeltä Kemijärvelle
menevän tien länsipuolella noin 50 metrin etäisyydellä tiestä. Kohteessa on kolme
rakennuksen betonista kivijalkaa, juoksuhautoja ja epämääräisiä kaivantoja. Idän
suunnalla on kaksi taisteluhautaa. Haudat
ovat noin 20 metriä pitkiä. Haudoissa on
lahonneita puurakennelmia ja kiveyksiä.
Ne ovat noin metrin leveitä ja syvyisiä. Taisteluhaudoista yhdeksän metriä pohjoiseen
on 1,5 x 2 metrin kokoinen betonilaatta,
jonka korkeus on 70 cm.973 Tämä GengasWerkstatt-Kompanie 911:n alue rakennettiin kesän ja syksyn 1943 aikana ja siellä
on ollut karttapiirroksen mukaan kahdeksan rakennusta. Siellä oli mm. konehuone,
varaosahalli, hiilivarasto, kokoamishalli ja
kaivo.974
Lautavaaran alue 2 sijaitsee Lautavaarassa
Rovaniemi - Kemijärvi -tien länsipuolella.
Kohteen kohdalla Kemijärventiessä on kallioleikkaus ja vanha, kohteen aikainen maantie
kulkee sen itä- ja eteläpuolitse. Kohteessa on
tukikohta, jossa on 20 rakennelmaa. Kahdeksan rakennuksen pohjaa erottuu 1–1,5
metriä korkeana kivivallina, joka on metrin
levyinen. Kaikissa suurissa rakennuksissa kivivallin pituus on 22 metriä ja leveys 11,5
metriä. Vallien molemmissa päädyissä on
oviaukot. Lisäksi alueella on betonista valettu omakotitalon pohja, jonka keskellä on
harmaista tiilistä tehty uunikiuas. Alueella
on kaksi kellarimaista rakennusta, jotka
erottuvat kivi- ja turvevallina. Alueella on
myös yksi kivestä ja turpeesta rakennettu
pyöreä, kaksi metriä korkea rakennelma,
jonka keskellä on syvä kuoppa. Kahdessa ra-

kennuksessa on myös 22 x 11 metrin kivivalli.
Näissä on lisäksi toisella kyljellä 7 x 22 metrin kokoinen kivivallin reunustama tasainen
alue.975
Alueella on myös kaivoja, ojia, kivivalleja,
betonikaivonrenkaita, kamiinanjäännöksiä,
säilyketölkkejä ja lasipulloja. Rakennukset
on purettu tai poltettu. Ilmeisesti ainoa palamaton rakennelma on auton korjaukseen
tehty teline, jonka puuosat ovat säästyneet.
Alueelle johtava nykyinen metsäautotie
on tehty alkuperäisen tien päälle. Kohteen
itäpuolella on kuitenkin noin 100 metrin
matkalla alkuperäistä tietä jäljellä. Kohteen
koillispuolella nykyisen metsäautotien alkupäässä on Lautavaara 1. Rovaniemi - Kemijärvi -tien toisella puolella on Lautavaara
3. Rakennelmat sijoittuvat noin 350 x 200
metrin alueelle. Rakennusten yhteen laskettu pinta-ala on ollut 3 346 neliömetriä.976
Lautavaaran alue 3 sijaitsee Lautavaaran
hiekkaisella mäntykankaalla Rovaniemi - Kemijärvi -tien itäpuolella, kallioleikkauksen
pohjoispuolella. Tukikohdassa on yhdeksän rakennelmaa, mm. leipomorakennuksen jäänteet ja tuliasemat juoksuhautoineen
tukikohdan laidoilla. Alueella on tuotantorakennuksia, jotka on poltettu. Suurimman rakennuksen nurkissa on betonipilarit.
Seinien paikat erottuvat osin kivivalleina, ja
lattian alue tasoitettuna maakenttänä. Rakennuksen ympärillä on neljä juoksuhautaa
kaikkiin ilmansuuntiin.977
Alueella on myös suuri kellaria muistuttava rakennuksen pohja, jossa on metrin korkuiset maavallit, ja lattia on kaivettu
noin metrin syvyyteen. Yhden rakennuksen päällä on kaksi kuorma-auton koppia,
rautasänky, kolmea eri tyyppiä olevia kamiinoita, rautasalkkuja ja öljykamiinoita.
Lisäksi alueella on kaivoja, kuoppia ja tiili-
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uuni. Uusi tie on tehty vanhan tien päälle.
Tien silmukan takana on alkuperäistä tietä
jäljellä. Kohteen vierestä kulkee vanha Rovaniemi-Kemijärvi -tie, aivan nykyisen tien
itäpuolella. Kohteen rakennelmat sijaitsevat
noin 200 x 300 metrin alueella.978 Tämä
Gengas-Werkstatt-Kompanie 911:n alue rakennettiin vuoden 1943 kesällä ja syksyllä ja
karttapiirroksen mukaan siellä on ollut 31
rakennusta. Alueella on ollut komppanian
miehistön ja upseerien majoitusparakkeja,
sauna, varusteparakkeja, keittiö, kylmiö,
sepänpaja, työverstaita, generaattoreiden
korjaushalli, bensiiniasema, vankiparakki ja
muita parakkeja.979
Lautavaaran alue 4 sijaitsee RovaniemiKemijärvi -tien länsipuolella, Lautavaaran
itärinteellä. Maasto on kivistä hiekkakangasta. Kohteessa on 44 rakennelmaa. Niiden
lisäksi on lukuisia kuoppia, jätekasoja ja kiveyksiä. Rakennelmat ovat pääasiassa olleet
rakennuksia, joissa on betonilaatta rakennuksen pohjana tai betonista valetut kivijalat. Useassa rakennuksessa on harmaatiilestä
tehdyt savupiiput, jotka ovat romahtaneet
rakennusten päälle. Rakennuksissa on 1–3
uuninrauniota ja niihin liittyviä kamiinoita.
Alueen kaakkoispäässä on tuotantorakennuksia ja kaakkoisosassa on yksityisen maan
puolella terva- ja sähkötehtaat. Yhdessä rakennuksessa on harmaatiilistä tehty seinä
pystyssä.980
Tämä Lautavaara 4:n alue rakennettiin
kesän ja syksyn 1943 aikana. Alueella toimi
Luftwaffe-Werkstatt-Zug 106/III ja Heerin
Gengas-Werkstatt-Kompanie 913 -yksiköt.
Alueella on karttapiirroksen mukaan ollut
lähemmäs 90 erilaista rakennusta ja rakennelmaa, mm. majoitusparakkeja, kuormaautohalleja, ukrainalaisten vankien parakkeja,
varastoparakkeja, kylmiöitä, sahalaitos, säh-

kötyöpajoja, korjaamoita, autokatoksia, puuvarastoja, keittiöitä, sauna, kokoamishalleja,
sepänpaja, hitsaamo, sähkölaitos, bensiiniasema, aggregaattivajoja ja kaivoja.981
Alueen lounaisosassa on kahdeksan kivivallin ja ojan reunustamaa rakennelmaa. Pisin niistä on 50 metriä. Alueen koillisessa,
lounaisessa ja läntisessä kulmassa on kivivalleista tehdyt tuliasemat. Suurin osa rakennuksista on ilmeisesti ollut lautaparakkeja, ja
ainakin osa on poltettu päätellen hiiltyneistä
puuosista. Yksi rakennelmista on korkea
kylmämuurattu valli, ja sen vieressä on syvä
kellarin tapainen kuoppa. Irtolöytöinä alueelta löytyi kaksi auton moottoria. Aluetta
halkoo pohjois- ja eteläsuunnassa hiekkatie,
ja keskivaiheilla itään lähtee ajoura. Luultavasti nämä ovat olleet tukikohdan pääteitä.
Kohteen pohjoispuolella on linkkimasto, ja
eteläpuolella kulkee Rovaniemi - Kemijärvi
tie. Suomen armeija käyttää aluetta harjoitusmaastona, joten alueella on myöhempiä
armeijan kaivantoja.982
Lautavaaran alue 5 sijaitsee Lautavaaran
pohjoispuolella hiekkakankaalla. Aluetta
ympäröi suo. Kohteessa on ampumarata,
jonka maaliseinän rakenteet ovat näkyvissä.
Kohteessa on 12 metriä pitkä ja viisi metriä
leveä hiekkavalli, jonka takana on puuseinä.
Hiekkavallin päädyissä on L -muotoiset
pilarit, joiden pituus on 3,1 metriä, leveys
2,15 metriä ja korkeus kaksi metriä. Pilarit
on muurattu valkoisista tiilistä.983
Lautavaaran alue 6 sijaitsee Lautavaaran
etelärinteellä, vanhan tien molemmin puolin. Alue on äestettyä metsää. Kohteessa on
15 kpl noin 200-vuotiaita mäntyjä, joiden
kylkeen on tehty metrin korkeudelle lovi,
joka on alhaalta tasainen ja ylöspäin kapenevaksi veistetty. Lovet sijaitsevat vanhan
981

Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA.
982
Metsähallituksen inventointiraportti 2009–2015.
MH-tunnus: 138580.
983
Metsähallituksen inventointiraportti 2009–2015.
MH-tunnus: 138843.

978

Ibid.
979
Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan
arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen.
RKA.
980
Metsähallituksen inventointiraportti 2009–2015.
MH-tunnus: 138580.

236

Kemijärvi - Rovaniemi -tien molemmin
puolin saksalaistukikohdan eteläpuolella.
Puut sijaitsevat 1–5 metrin etäisyydellä
tiestä ja puiden lovet ovat tielle päin. Puut
on lovettu valmiiksi vihollisen varalta, jotta
niiden välille on voinut asettaa poikkipuu
etenemisen estämiseksi. Toinen selitys on,
että puut on lovettu siten, että ne olisi kaadettu tielle vihollisen tultua alueelle.984

suo. Rakennelman itäisimmän ja sitä seuraavan bunkkerin välissä kulkee hiekkatie
koillisesta lounaaseen. Itäisimmän bunkkerin päällä kasvaa mäntyjä, muut ovat kasvustosta vapaita. Alueen maaperä on hienoa
hiekkaa.986

Airis-Raanselkä
Saksalaisten kuorma-autovarikko sijaitsi
Kemijärventiellä 38 km:n kohdalla, noin
10 km Vikajärven kylästä. Airis-Raanselän
saksalainen asumuksen sokkeli osoittaa, että
alueelle rakennettiin pysyväksi tarkoitettuja
asuntorakennuksia upseerien perheille.987

Raanseljänloma
Tämä kohde on neljän maanalaisen tuliaseman muodostama bunkkerikokonaisuus,
joka sijaitsee noin 2,6 km:n päässä Lautavaaran tukikohdasta Kemijärvelle päin. Rakennelma on suojannut Lautavaaran tukikohtia.
Kohde sijaitsee hiekkakankaalla, joka kohteen
koillispuolella laskee jyrkästi suohon. Bunkkerin alueella on kauttaaltaan hiekkamaata ja
rakennelman seinät sortuvat edelleen.985
Kohteessa on neljä bunkkeria 10 metrin
etäisyydellä toisistaan. Rakennelmat kulkevat itä-länsi suuntaisena rivinä. Bunkkereiden keskellä on ollut neliön muotoinen
puurakenteilla tuettu huone, jonka koko on
ollut noin 5 x 8 metriä. Sen molemmista
päistä on lähtenyt itään ja länteen noin
seitsemän metrin pituiset taisteluhaudat.
Bunkkereiden rintamasuunta on pohjoiseen ja kulkuaukot ovat etelässä. Nykyisin
bunkkerit erottuvat 1,5 metrin syvyisinä
monttuina, ja niiden reunoilla on metrin korkuisia hiekkakumpuja. Siellä täällä
bunkkereissa erottuu pyöreitä pystypuita
ja poikittaislankkuja, jotka on sidottu pystypuihin rautalangalla. Puurakenteet ovat
estäneet hiekkavallin sortumisen. Koko rakennelman pituus on noin 100 metriä ja
leveys noin 15 metriä. Rakennelman pohjoispuolella hiekkadyynin edessä avautuu

Hietikko
Hietikko sijaitsee Viantien varressa Vian
aseman ja Kemijärventien välillä. Siellä oli
saksalaisten pienehkö tukikohta ja niihin
liittyviä rakennelmia. Kohde sijaitsee Vian
asemalta 850 metriä länsiluoteeseen ja Vian
asemalle vievästä hiekkatiestä 180 etelään.
Alueella kulkee toisen maailmansodan aikainen tie Vian asemalle.988
Alueella on saksalaisen rakennuksen (6 x
10 metriä) kivijalka, joka erottuu metrin korkuisena ja levyisenä kivivallina. Rakennelman
pitkät sivut kulkevat pohjoiseen. Eteläpään
keskellä on oviaukko, jonka molemmin puolin kiveys jatkuu metrillä. Rakennuksen pohja
on metrin syvyydellä. Syvimmästä kohdasta
vallin päälle on kaksi metriä. Rakennuksen
itäpuolella on noin 30 x 30 metrin kokoinen tasattu piha. Neljä metriä rakennuksesta
pohjoiseen kulkee itä - länsi-suunnassa vanha
tien pohja Vian asemalle.989
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Lager Kemijärvistraße 45 km /
Lääkintä- ja eläinlääkintävarikko

Geräte-Park Lappland (kenttäpostinumero
31747).993
Misin aseman lähellä olevalla sorakuoppa-alueella oli ilmeisesti myös yksi
ammusvarikko. Rovaniemeltä lähtenyt järjestelyjuna hoiti kaikkien liikennepaikkojen
vaihtotyöt. Kiireisimpinä aikoina Misissä oli
oma vaihtoveturi, joka kävi myös Viassa. Sodan aikana junat tulivat Rovaniemeltä aina
uudelle ratapihalle. Vuonna 1942 uuden
aseman ratapihaa laajennettiin. Samalla länteen päin rakennettiin uusi vetoraide.994
Lapalionlammen pohjoispuolella olevalla
Heikkilä -nimisen tilan omistajan Heikki
Kivisen mailta Saksan Wehrmachtin ArmeeMunitionslager-Moritz (A.M.L. Moritz),
jonka yksikkö Munitions-Verwaltungs-Kompanie 600 ja suomalainen yhtiö Höckertin
Seuraajat Oy vuokrasi 21.3.1943 rakennustarkoituksiin 30 392 neliömetrin suuruisen alueen. Misin satamaradan varrelta
saksalainen yksikkö Armee-Geräte-Park
Lappland vuokrasi elokuussa 1943 Rautatiehallitukselta 55 000 neliömetrin alueen
varastointitarkoituksia varten. Varsinaisen
Misin rautatieaseman alueelta yksikkö Munitions-Verwaltungs-Kompanie 600 vuokrasi elokuussa 1943 Rautatiehallitukselta 9
360 neliömetrin alueen varastointia varten.
Misin aseman ja Kemijärventien välisen tieosuuden molemmin puolin useasta kohdasta
saksalainen Wehrmachtin A.M.L. Moritzin
(Armee Munitionslager Moritz) yksikkö
Munitions-Verwaltungs-Kompanie 600
vuokrasi vuosina 1941–1942 Heikki Rajamäen, Kaisa Sallan, Matti Sallan, Paavo
Kontion, Paavo Ovaskan, Hanna Kontion,
Heikki Pirttijärven ja Kalle Pirttijärven
omistamilta mailta laajahkoja maa-alueita
parakkien rakentamista varten. Alueilla sijaitsi ainakin viisi leirialuetta.995

Saksan armeijan lääkintä- ja eläinlääkintävarikko sijaitsi Rovaniemen keskustasta mitaten Kemijärventien 45 km:n eli jotakuinkin
Kielijupon kohdalla.990

Misi
Misi sijaitsee noin 50 km:n päässä Rovaniemen keskustasta. Jo marraskuun 13. päivänä
1940 kirjatussa Valtion Rautateiden kirjeessä ilmoitettiin, että Saksan puolustusvoimien käyttöön on toistaiseksi annettu Misin
pysäkin alueelta 2 000 neliömetrin suuruinen alue, josta ei tehty vuokrasopimusta.991
Saksalaiset pitivät Misiä tukikohtanaan
vuosina 1940–1944, joten Misin asema oli
heille todella tärkeä myös läpikulkuliikenteen osalta.
Suomalaiset aloittivat Misin ammusvarastojen rakentamisen 31.3.1941. Saksalaiset jatkoivat rakentamista sen jälkeen, kun
he saapuivat alueelle. Vuoden 1942 lopulla
Misin varikkoalueen suomalaistyöntekijöiden kiintiöksi vahvistettiin 50 henkilöä.
Misin rautatieaseman luoteispuolella Venejärven ja Kielijärven maastossa oli saksalaisilla satoja varastorakennuksia täynnä
ammuksia, räjähteitä ja patruunoita. Täällä
sijaitsi heidän pääampumatarvikevarastonsa. Aseman kaakkoispuolella sijaitsivat
asekorjaamot ja -varikot. Misin alueella oli
sijoitettuna lisäksi tykkejä, muita taisteluvälineitä, ajoneuvoja ja puutavaravarastoja
sekä korjauspajoja ja sotavankileiri.992 Nämä
kaikki alueet lienee vuokrannut Saksan
Wehrmachtin ammusvarastoja hallinnoiva
yksikkö Munitions-Verwaltungs-Kompanie
600 (kenttäpostinumero 38450) tai Armee-
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Tervajupon alue sijaitsee Misintien varressa
Venevaaran tukikohtaa vastapäätä tien eteläpuolella noin 1 km Kemijärventiestä Misiin
päin. Alueella on mahdollisesti saksalaisten
tekemä taisteluhauta ja tuliasema. Juoksuhauta on Z-muotoinen ja pituudeltaan noin
15 metriä. Hauta on kaivettu hiekkaan ja
maat on kasattu valliksi reunoille. Taisteluhaudan syvyys on noin 1,2 metriä. Haudasta lounaaseen 13 metrin päässä on 5 x 4
metrin kokoinen kuoppa, jonka syvyys on
kaksi metriä. Kuopan hiekat on kasattu rakennelman luoteisreunalle valliksi. Taisteluhauta ja tuliasema on ilmeisesti rakennettu
Misiin johtavan tien vartioimiseen.996
Raajärventien ja Misijoen suun välimaastossa on paikka, jossa on isot kasat rikottuja
viini- ja keraamisia konjakkipulloja. Parakkikylä on sijainnut lähellä, Raajärventien ja
Lapaliovaaran välissä. Lisäksi telttaleiri on
sijainnut koulusta nähden Misintien toisella puolen, suon takana kohoavalla mäellä.
Mäen tuntumassa on myös juoksuhauta ja
korsuja ja pari vetistä poteroa suolla.997
Kemijärven länsiosassa, lähellä Rovaniemen rajaa, Misin alueen itäpuolella on
Lapalionvaaran alue. Alueen eteläpuolella
on Misijärvi ja itäpuolella Särkilampi ja
Mäki-Särkijärvi. Alueella on rakennusten
jäännöksiä, parakkien pohjia, junaradan
pohja sekä tie tai ajoura. Lisäksi alueella
on runsaasti kaivantoja ja kuoppia ja sekalaista romua, kuten auton osia, mahdollisia ammuskoteloita sekä posliiniastioita.
Rakennusten jäännösten lisäksi alueella
on parakkirakennusten pohjiksi tulkittavia alueita. Havaitut rakenteet ovat pääosin
erittäin huonossa kunnossa, paitsi isoin rakennus, joka on tehty rinteeseen ja josta on
jäljellä betoninen perustus. Sen koko on
ainakin 40 x 16 metriä. Rakennuksen län-

siosassa sen sisäpuolella on kaksi syvempää
huonetta, joista toiseen on kulku portaita
pitkin ja tästä on ovi viereiseen huoneeseen.
Rakennuksen sisäpuolella on metallijätettä
ja tiiliä. Kohteen rakennukset ovat todennäköisesti osa Misissä ollutta saksalaisten
huoltotukikohtaa.998
Vuonna 1944 saksalaiset tuhosivat ja osin
myös hautasivat asevarastojensa ammukset.
Tuhottaessa ammuksia levisi laajalti maastoon. Sodan jälkeen suomalaiset raivasivat
metsäalueita ja hautasivat osan ammuksista
maahan. Misiin on haudattu kaikenlaisia
ammuksia aina kiväärinpatruunoista ja käsikranaateista isoihin tykinammuksiin. Näitä
ammuksia on vieläkin runsaasti Misin maastossa, jopa näkyvillä.999
Misin Venejärvessä ja muissa alueen järvissä ja lammissa on saksalaisten upottamia
saksalaisia käsikranaatteja, tykistön kranaatteja ja heittimen ammuksia sekä muuta sotaroinaa tonnikaupalla. Venäläiset sotavangit
kuljettivat syksyllä 1944 veneillä ammuslaatikoita vesistöihin upotettavaksi. Sodan
jälkeen myös suomalaiset joukot upottivat
isoja määriä ammuksia vesistöihin. Alueita
on koko ajan raivattu ja ammuksia on kaivettu esiin ja tuhottu. Raivattavaa riittää silti
vielä vuosikausiksi.1000
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RANUANTIEN JA KEMIJOEN
ITÄPUOLENTIEN SUUNTA

Taimelantien ja Kangastien välillä oli saksalaisilla parakkialue. Alueella oli ennen sen
rakentamista taisteluhautoja ja parakkien
jäänteitä. Kangastie 1:en rivitalojen rakennusvaiheessa metsän reuna myllättiin ja
suuri osa raunioista kuljetettiin pois tai jäi
pihahiekan alle.1004
Salmijärven eteläpuolella järven ja pyörätien välisessä metsässä ranta-alueella on rakennusten jälkiä, metalliromua rantavedessä
ja polkuja. Alueella on voinut ehkä olla jonkun saksalaisen upseerin kalastusmaja tai jotain vastaavaa.1005

Kolpeneentie
Kolpeneentien varrella on joitakin rakennusten jäänteitä, lukuisia kaivantoja, pesäkkeitä, ampumapoteroita ja huoltoteitä, joista
ainakin osa on todennäköisesti saksalaisten
tekemiä. Alueelta ei ole säilynyt saksalaisten tekemiä karttapiirroksia. Osa jäänteistä
on jo kadonnut alueen rakentamisen ja sodanjälkeisen vedennousun seurauksena. Kolpeneentien alkupään lähellä Ranuantien
varrella, Kirkonjyrhämän reunoilla ja lähellä
Myllärin taloja on ollut saksalaisten Lapin
sodan aikana kaivamia asemakaivantoja ja
taisteluhautoja, mutta niistä ei enää ole kuin
pari kaivantoa jäljellä.1001
Regimentsstab Armee-Nachrichten Regiment 550 (kenttäpostinumero 41750)
vuokrasi 8.7.1944 Mikko Myllärin mailta
Ranuantien länsipuolelta läheltä Kolpeneentien alkua 150 neliömetrin suuruisen
alueen tilapäisten ajoneuvosuojien pystyttämistä varten.1002

Ojanperä / Paavalniemi
Rovaniemen pienviljelijäkoulun rakennukset valmistuivat tammikuussa 1941. Jatkosodan aikana koulun rakennukset toimivat
saksalaisten kenttäsairaalana ja autokorjaamona. Saksalaiset tuhosivat kaikki rakennukset lokakuussa 1944.
Saksalainen sairaalayksikkö ½ Feldlazarett
617 (kenttäpostinumero 19144) vuokrasi
syksyllä 1943 Rovaniemen Pienviljelijäkoulun alueelta pelto- ja tonttimaata yhteensä
8 000 neliömetrin alueen kenttäsairaalan
parakki- ja liikennöintialueeksi. Sairaalan
käyttöön tuli myös koulurakennuksia, saunarakennus ja neljä käymälää, joiden yhteispinta-ala oli 1 473 neliömetriä.1006
Toinen saksalainen sotilasyksikkö Stab I
Armee-Nachrichten-Regiment 550 (kenttäpostinumero 00974) vuokrasi Rovaniemen
Pienviljelijäkoulun alueelta marraskuussa
1943 tonttimaata yhteensä 2 700 neliömetrin alueen moottoriajoneuvojen korjauspajarakennuksia varten. Myös koulurakennuksia
vuokrattiin huhtikuussa 1944 yhteensä 336

Salmijärvi
Saksalainen Luftwaffen yksikkö, mahdollisesti ilmatorjuntayksikkö Stab gemischte
Flak-Abteilung 425 (v) (kenttäpostinumero
51145) vuokrasi Kemi Oy:n maita 30 000
neliömetrin suuruisen alueen lokakuussa
1943 ”sotilaallisia tarkoituksia” varten Ranuantien ja Salmijärven väliseltä alueelta.
Sama yksikkö vuokrasi kesä-heinäkuussa
1944 Kemi Oy:ltä 10 000 neliömetrin suuruisen alueen parakkien pystyttämistä varten Salmijärvenrannalta.1003

nan arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset liitteineen. RKA.
1004
Haastattelutietoja. KM.
1005
Omat kenttätutkimukset. KM.
1006
Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakunnan arkisto sota-ajalta 1942–1944. Sopimukset
liitteineen. RKA. Joukko-osastotiedot: KM.

1001

Omat kenttätutkimukset. KM. Arvi Myllärin haastattelu 15.6.2012.
1002
Saksalaisten rakennuslupahakemuksia. KA.
1003
Rovaniemen maalaiskunnan majoituslautakun-

240

neliömetriä korjaamoja varten. Myös kuljetusjoukkojen esikunta Gebirgs-AOK 20,
Transportoffizier 11 Rovaniemi-Finnland
(kenttäpostinumero 42853) vuokrasi Pienviljelijäkoulun alueelta maata.1007
Saksalainen Propaganda-Kompanie 680
(kenttäpostinumero 41491) vuokrasi huhtikuussa 1943 Rovaniemen Pienviljelijäkoulun mailta alueen korkeajännityslinjan
rakentamista varten. Alue oli Ranuantien
länsipuolella noin 30 metriä tiestä, 10 metrin leveydeltä ja 2 800 metrin pituudelta,
yhteensä 2,8 hehtaaria. Alue alkoi Pöyliövaaran kohdalta.1008
Saksalaiset, todennäköisesti Organisaatio
Todtin työyksiköt, rakensivat sotakalustoa
kestävän ja varsin vankan hirsistä tehdyn
pukkisillan Viirinkankaan ja Ojanperän välille Kemijoen ylitse vuonna 1944. Silta lähti
silloisen Rantavitikan koulun länsipuolelta
tien päästä yli Kemijoen silloisen Pöyliövaaran hyppyrimäen kohdalle. Sitä pitkin he
pääsivät suoraan Viirinkankaan saksalaisten varuskuntien alueelle. Joki oli tuolloin
erityisesti kuivina kesinä varsin kapea ja vähävetinen, joten sillan tekeminen sen yli ei
ollut kovin hankalaa. Saksalaiset kutsuivat
siltaa nimellä Kriegsbrücke. Saksalaiset räjäyttivät sillan lähtiessään Rovaniemeltä.1009
Sillan Pöyliövaaran puoleisessa päässä
teiden risteyksen tienoilla oli Lapin sodan
Ranuantien perääntymistaistelujen aikana
kenraaliluutnantti August Krakaun johtaman 7. Gebirgs-Division (ns. BergschuhDivision) joukkojen alaisen eversti Emil
Schulerin johtaman saksalaisen GebirgsJäger-Regiment 218:n I., II. ja III. pataljoonan (Geb.Jg.Rgt. 218, I. Bataillon, II.
Bataillon, III. Bataillon) taukopaikka-alue
(Rastraum). Taisteluissa oli mukana myös
Gebirgs Aufklärungs-Abteilung 99 (Geb.

A.A. 99) ja III./Gebirgs-Jäger-Regiment
206 (III.Geb.Jg. Rgt 206). Näiden yksiköiden kenttäpostinumerot olivat: GebirgsJäger-Regiment 218: Regimentstab 07159,
Stab I. Bataillon 10517A, Stab II. Bataillon
11152A, Stab III. Bataillon 12028A, Stab
Geb. Aufklärungs-Abteilung 99 13655 ja
III./Gebirgs-Jäger-Regiment 206: Stab III.
Bataillon 06882A. Myös suomalaiset joukot
majoittuivat samaan paikkaan saavuttuaan
paikalle saksalaisten lähdettyä.1010 Paavalniemen alueella oli varsin paljon saksalaissotilaita majoitettuna paikallisten asukkaiden
koteihin jatkosodan aikana.1011

1007

1010

Pöyliövaara /
Lager Ranuastraße 5 km
Pöyliövaaran alueella on sijainnut saksalaisten huolto- ja asuinparakkialue (Lager
Ranuastraße 5 km) Rovaniemen Pienviljelijäkoulun ainakin osittain omistamilla mailla.
Alueen vuokrannut yksikkö on todennäköisesti ollut Heerin kuljetusjoukkojen esikunta Gebirgs-AOK 20, Transportoffizier 11
Rovaniemi-Finnland (kenttäpostinumero
42853). Siellä oli myös työpalvelujoukon eli
Reichsarbeitsdienstin (R.A.D.) parakkeja.
Kaikkiaan parakkirakenteita löytyy alueelta
yhteensä kahdeksan. Alueella on myös jäänteet rinteeseen tehdystä mahdollisesti Lapin
sodan aikaisesta puolustuslinjasta, jossa on
hyödynnetty luonnon kivimuodostelmia ja
lisäksi tehty vallituksia. Linja on Ranuantielle
päin. Se on nykyisin hyvin vaikeasti havaittavissa kasvillisuuden takia. Alueelta löytyy
myös kaivantoja, joissa on voinut olla korsuja tai taisteluasemia. Pöyliövaaran alueella
on saksalaisten huoltoteitä, jotka ovat osittain
nykyisin latuverkoston pohjana.1012
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Saksalaisten Gebirgs-AOK 20, Transportoffizier 11 Rovaniemi-Finnlandilla oli tarkoitus vielä 18.8.1944 päivätyssä sopimuksessa
rakentaa lisää parakkeja Pöyliövaaran kohdalle tälle samalle alueelle, mutta tämä projekti tuskin on päässyt edes alkuun ennen
Lapin sodan alkamista. Mahdollisesti tämä
on hämäystarkoituksessa tehty suunnitelma
sen puolustuslinjan rakentamiseksi, minkä
jäänteitä alueella on.1013
Pöyliövaaran läntisessä osassa kuntoilureittien viereisissä metsissä sekä Lähdelammen ja kuntoilureitin välisellä alueella on
runsaasti poteroita ja pari kaivantoa. Rakennusten jäänteitä sieltä ei ole löytynyt.
Lähdelammen vieressä on vanha ja isohko
suomalaisten tekemä kaivo ja mahdollisesti
korsun tai myöhemmän kämpän kuoppa.1014
Pöyliövaaran hyppyrimäen tornissa oli suomalaisten ilmavalvontalottien valvontapaikka.
Tornista oli hyvät näkymät joka suuntaan.
Mäen alla oli taukopaikkana kamiinalla ja
kenttäpuhelimella varustettu pieni kämppä.1015

ja uuden Ranuantien välisellä alueella on
korsujen, taistelupesäkkeiden ja ampumapoterojen jäänteitä ja yhden Pöyliöjärven
rannalla olevan isomman rakennuksen jäänteet sekä huoltoteiden uria. Siellä on ollut
myös lyhyehkö taisteluhautakaivanto, joka
oli jotenkuten näkyvissä vielä 2000-luvun
alussa, keskialueella, mutta siitä ei ole enää
mitään näkyvissä. Parissa kohteessa on paikallisen asukkaan mukaan ollut korsuja,
joista on löydetty saksalaisten kypäriä. Saksalaisten kartan mukaan alueella on ollut
runsaasti sekä parakki- että tilapäistä pahvitelttamajoitusta Kemi-yhtiöltä ja rouva
Sjöblomilta vuokratuilla mailla.1017
Kaikkiaan saksalaisten karttapiirustusten
mukaan siellä olisi pitänyt olla 20 parakkia,
13 telttamajoituspaikkaa, sähkökeskus ja iso
parkkialue. Vanha Ranuantie on kulkenut
alueen kautta ennen tien oikaisua. Nykyisin
alueelle on rakennettu runsaasti kesämökkimajoitusta ja metsäalueilla olevat mahdolliset kohteiden jäännökset ovat pääasiassa
kasvuston sekä metsätöiden/metsäkoneiden
jälkien takia näkymättömissä tai sitten sinne
ei ole rakennettu niin paljon rakennelmia
kuin oli ollut tarkoitus.1018
Saksalaiset hävittivät alueen rakennuksia
lokakuussa 1944, mutta nämä rakennukset
säilyivät ehjänä: laudoista rakennettu keittiörakennus, joka oli kooltaan 5 x 7 metriä sekä viisi asuntoparakkia, joista yksi oli
kooltaan 6 x 12 metriä ja loput 6 x 6 metriä
sekä sauna.1019

Pöyliöjärven länsipuolen alue
Saksalaisten helmi-maaliskuussa 1941 tekemien tiedustelujen perusteella he suunnittelivat aluksi päämaja-alueensa sijoitettavan
Pöyliöjärven länsipuolen ja Ranuantien väliselle alueelle.1016 Sinne rakennettiin isohko
parakkileirialue, vaikka myöhemmin Kursungin alue tuli Ranuantien varren pääpaikaksi. Pöyliöjärven ja vanhan Ranuantien
välisellä alueella ja osittain myös vanhan
1013
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koja, taistelupesäkkeitä, ampumapoteroita,
muita kaivantoja sekä sirpalesuoja. Aluetta
ei ole nykyaikana rakennettu, mutta kasvillisuus on peittänyt osan rakenteista, joista
monet ovat vaikeasti havaittavissa.1022
Waldlagerissa sijaitsivat upseeri- ja aliupseerikerhot sekä sotilaskodit. Kenraalieversti von Falkenhorst asui aluksi vuonna
1941 Hotelli Pohjanhovissa, mutta myöhemmin kesällä hänelle rakennettiin avara
asunto ja työtilat korpikasinon (upseerikerhon) lähelle. Lotta Wellamo Paananen
kertoi, että asunto oli kauniisti sisustettu
ja aistikkaasti kalustettu suomalaistyylisillä
visakoivukalusteilla. Asunto oli samalla sotilasvirkahuone, joten työtilojen seinät ja
pöydät olivat täynnä karttoja, joihin oli
merkitty sotatilanne nuppineuloilla. Upseeristo asui hirsirakennuksissa, miehistö
alkuvaiheessa pahvitelttamajoituksessa, joka
korvattiin myöhemmin parakkirakennuksilla.1023 Korpikasino eli upseerikerho oli
pinta-alaltaan 10 x 21 metriä eli noin 210
neliömetrin suuruinen. Saksalaiset tuhosivat
sen kuten muutkin rakennukset. Korpikasinon paikalla on jäljellä vain rakennuksen
betoninen sokkeli. Saksalaisten tekemät

Kursungin alueet
Saksalaisten tiedustelutoiminta Rovaniemen maalaiskunnan alueella alkoi jo talven
1940–1941 aikana. He etsivät varuskuntaalueeksi sopivan paikan maaliskuun alussa
1941 ja samana kesänä alkoi sen rakentaminen Kursungin alueelle. Kenraalieversti
von Falkenhorstin johtama Saksan Norjan
armeijan Suomen komentopaikka (AOK
Norwegen, Befehlstelle Finnland) toimi siellä
heinäkuusta 1941 alkaen syyskuulle 1941,
jolloin se siirtyi kauppalan alueelle Keskuskansakoululle. Kursungin alue sijaitsee
Ranuantien (Kajaanintien) varressa, 8–10 kilometriä kauppalasta kaakkoon. Ranuantieltä
kääntyi Kursunkijärvelle päin 850–1 000
metrin välein kolme saksalaisten rakentamaa
leveähköä tieväylää.1020
Kursungin alue jakaantui kolmeen osaan.
Lähimpänä kauppalaa oli Waldlager Rovaniemi, jossa oli pääesikunta-alue ja
majoitusrakennukset sekä autohalli- ja pysäköintialue. Jo loppukesällä 1941 siellä oli 16
parakkia, autohalli, sotilaskoti, kaksi saunaa
ja keittiöparakki.1021 Nykyään Waldlagerin
alueelta löytyy kaikkiaan 21:en rakennuksen
jäänteitä, lukuisia mahdollisia korsun paik1020
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huoltotiet ovat suurimmaksi osaksi käytössä
ja kunnostettuja kesämökkiteitä.1024
Saksalaiset pyrkivät täälläkin sisustamaan
erityisesti upseerien parakit kodikkaalla sisustuksella ja ulkopuolelle rakennettiin
vaikkapa koivuaitoja. Isohko sauna- ja peseytymistila rakennettiin upseerikerhon lähimaastoon. Rakennusten välille tehtiin
kapulateitä. Upseereilla oli käytössään ratsastushevosia ja niitä varten oli tehty tallirakennukset. Alueilla on myös ollut sähköä
käytettävissä aggregaattien ja myöhemmin
kauppalasta vedetyn sähkölinjan ansiosta.
Syyskuussa vuonna 1941 Kursungin kasinolla vieraili suomalainen viihdytyskiertue George de Godzinskyn ja nuoren Liisa
Tuomen johdolla. Ohjelma sisälsi tanssi- ja
lauluesityksiä.1025
Keskimmäinen leiri oli sankan metsän
keskellä oleva laaja varastoalue, jonne oli
sijoitettu valtavat määrät ammuksia, polttonesteitä ja muuta sodankäynnin kannalta
tarpeellista tavaraa ja siellä oli myös vartijoiden koiratarha. Varastoalueen portilla oli

vartio, jonka ohi pääsi vain erityisen Passierzettelin avulla.1026 Nykyään varastoalueelta
löytyy 24:än rakennuksen jäänteet, runsaasti
metalliromua, sirpalesuojia, taisteluhautoja,
taistelupesäkkeitä, ampumapoteroita ja
muita kaivantoja. Siellä on myös tasattuja ilmeisesti autokatoksien alueita ja huoltoteitä,
joista osa on edelleen kesämökkiläisten käytössä ja osa metsittynyt. Aluetta ei vielä tätä
kirjoitettaessa ole uudelleen rakennettu.1027
Kolmas leirialue oli syrjäisempi Ranuantiestä alaspäin viettävässä rinteessä oleva
saksalaisten radioasema ja lähetysmasto
(Lapplandsender) henkilöstön asuntoineen.
Radioaseman alueen kerrotaan olleen erityisen tarkkaan vartioitu, jonne ei Ausweistodistuksella päässyt, varsinkaan siviilit.
Vähän alempana on syvä kuru, joka lienee
ollut jonkinlainen turvapaikka pommitusten varalta.1028 Tällä alueella on säilynyt
kahden rakennuksen jäänteet, metalliromua
ja lähetysmastojen ja niiden vaijereiden betonianturat sekä huoltotien jälkiä. Siellä on
1026
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myös tasainen niittyalue, joka on ilmeisesti
ollut lähetysautojen sijoituspaikka.1029
Kursungin aluetta ei pommitettu koko
sodan aikana. Se oli korpikuusimetsän suojassa ja rakennukset olivat niin hyvin naamioitu havupuiden oksilla, ettei niitä ollut
mahdollista havaita edes ilmasta käsin. Alueella oli hyvä tieverkosto ja takaosasta pääsi
siirtymään myös seuraavalle alueelle ilman
että täytyi kiertää Ranuantien kautta. Tieverkosto on säilynyt varsin hyvässä kunnossa
nykyaikaan saakka.1030
Kursungista Ranualle päin olevan Kroopinpalon tien alkupään alueella oli saksalaisilla Lapin sodan aikana Ringwall -linjan
tykistöasemia, joissa oli Kailan kertoman
mukaan kuusi 6 ½ tuuman tykkiä. Nämä
tykit tulittivat Taipaleen kylän suunnalta
tulevia suomalaisten joukkoja. Kroopinpalon ja Sapilasselän välisellä alueella oli Lapin sodan aikana saksalaisten tekemä laaja
miinakenttäalue molemmin puolin tietä.
Saksalaiset hakkasivat ja räjäyttivät runsaasti
metsää, jättäen pitkiä kantoja tankkiesteeksi
ja muutenkin liikkumisen hidastamiseksi.
Metsäalueen kautta ei siten päässyt autoilla
tai tankeilla kiertämään takaisin tielle räjäytettyjen tieosuuksien ohitse. Ranuantien
varressa oli taistelujen jäljiltä runsain määrin
kaikenlaista tavaraa, kuolleita hevosia, palaneita autoja, aseita ja verijälkiä.1031 Muutoinkin Ranuantien varrella oli Lapin sodan
aikana useissa kohdissa saksalaisten ja suomalaisten asemia, joiden jäänteitä on löydettävissä mm. Kivitaipaleen maastossa.1032
Neuvostoliiton tiedustelupalvelun arkistojen mukaan Saksan puolelle loikanneista
neuvostosotavangeista muodostettiin elokuussa 1942 Itäkomppania (Ostkompanie
669), joka toimi tiedustelutehtävissä Kantalahden suunnalla. Muodostamisvaiheessa
se oli sijoitettu leirille, joka sijaitsi Kursun-

gin alueella, ilmeisesti Rovaniemeltä katsoen ensimmäisellä Waldlager Rovaniemen
leirillä.1033
Huhtikuussa 1943 yksikkö siirrettiin
Alakurtin alueelle taistelutoimiin. Kursungissa toimi vuoden 1943 alussa myös AOK
20:n tiedustelu-, desantti- ja tuholaiskoulu
Waldlager Rovaniemen alueella kapteeni
Hettingerin johdolla. Kompanie Hettingerin virallinen nimi oli ”Sotilastiedustelun
kuljetusyksikkö” eli Abwehr Transport 214
ja myöhemmin ”Sotilastiedusteluryhmä” eli
Abwehr-Trupp 164. Tässä yksikössä koulutettiin vapaaehtoisia Saksan puolelle siirtyneitä neuvostosotavankeja tiedustelijoiksi,
radisteiksi ja tuhotyöntekijöiksi. Heitä oli
yhteensä 52 miestä. Nämä kaikki venäläiset oli värvätty kenraali Andrei Vlasovin ROA:n1034 riveistä. Myös suomalaisen
Osasto Paatsalon kouluttamille venäläisille
vapaaehtoisille opetettiin Kursungissa mm.
laskuvarjon käyttöä.1035
ROA:n saksalaisiin sotilaspukuihin puettuja sotilaita näkyi kesällä 1943 myös
Rovaniemen kaduilla. Nämä herättivät
kuulemma suurta pahennusta kaikissa suomalaisissa, sillä heidän katsottiin esiintyvän
röyhkeästi ja ylimielisesti. Tämä lienee hieman liioiteltu arvio. Joka tapauksessa suomalaisten valitusten takia heidät siirrettiin
myöhemmin kesällä pois Rovaniemeltä.1036
Rovaniemelle saapui alkusyksystä 1943
vielä ROA:n kaksi majuria, toistakymmentä
muuta upseeria ja 55 aliupseeria käsittävä
propagandaryhmä yhdessä Saksan sotilastie1033

Laidinen 2008.
Lyhenne ROA tarkoittaa venäjäksi: Russkaya
osvoboditel'naya armiya. Saksassa se oli Russische
Befreiungsarmee ja suomeksi Venäjän vapautusarmeija. ROA oli venäläisen kenraalin Andrei Vlasovin
yhdessä saksalaisten kanssa perustama armeija,
johon värvättiin venäläisiä sotavankeja ja emigrantteja taistelemaan Neuvostoliiton kommunistihallintoa
vastaan. ROA ei Hitlerin vastustuksen vuoksi juurikaan osallistunut taisteluihin vaan keskittyi lähinnä
propagandatoimintaan.
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dustelu Abwehrin edustajien kanssa. Nämä
harjoittivat tiedotus- ja värväystoimintaa
radiolähetysten ja lentolehtisten avulla yrittäen saada venäläisiä sotilaita loikkaamaan
ROA:n armeijaan. Heidän esikuntansa sijaitsi jossakin Rovaniemen alueella, ehkä
Kursungissa.1037
Lokakuun 12. päivän aikana 1944 saksalaiset polttivat tai räjäyttivät kaikki
Kursungin alueella olevat varasto- ja asuinparakkinsa sekä ne tavarat ja ammukset,
joita he eivät ottaneet mukaansa. Alueella
oli vielä silloinkin valtava määrä tarvikkeita
varastoissa. Rankkasateiden ansiosta palot
sammuivat ennen kuin ne olisivat levinneet laajoiksi metsäpaloiksi ympäröivällä
metsäalueella. Kursungista kauppalaan menevän Ranuantien ja sen varret saksalaiset
miinoittivat laajasti. He katkaisivat tien
suurilla murroksilla, joiden alla oli miinakenttiä ja räjäyttivät kaikki puhelinpylväät.
Tiellä ja tien varrella oli kaikenlaista sotatavaraa, nelipyöräisiä vankkureita, palaneita
autoja, sotilaskypäriä, kiväärejä ja ammuksia runsain mitoin.1038

tiin toukokuussa 1941 Saksan Potsdamissa
ja siirrettiin sieltä lokakuussa 1942 Tanskan
ja Norjan kautta ensin Tornioon ja sieltä
Rovaniemelle. Soldatensender Lapplandin
studio rakennettiin Korvanniemelle noin
kolme kilometriä Rovaniemen kauppalan
keskuksesta.1040
Propagandakomppanian lähetysasemaautot ja lähetysmastot olivat Kursungin
kolmannella alueella, joka sijaitsi Ranuantien varrella noin kymmenen kilometriä
Rovaniemen kauppalasta kaakkoon. Radiolaitteet oli laitettu kuuteen tai seitsemään
kuorma-autoon ja ne oli kytketty kaapeleilla
toisiinsa. Puiset antennien radiomastot oli
ankkuroitu betonianturoilla maahan. Yksi
kuorma-autoista toimi tarpeen vaatiessa
studionakin ja toisessa oli koottava radiomasto, joka voitiin rakentaa 46 metrin
korkuiseksi.1041
Radioasema aloitti toimintansa virallisesti Rovaniemellä jouluaattona 1942.
Korvanniemen studioparakki tuhoutui tulipalossa jo 10.1.1943 ja tämän jälkeen lähetyksiä jatkettiin jonkin aikaa maalaistalosta.
Aseman lähetysajat olivat aluksi klo 12.30,
15.30 ja 20.00 (sunnuntaisin klo 19.00).
Myöhemmin kesästä 1943 alkaen lähetysajat pitenivät huomattavasti. Vuonna 1944
asema toimi myös radiomajakkana Luftwaffen lentokoneille. Asema lähetti ohjelmansa
20 kW:n lähetysteholla taajuudella 297
kHz. Aseman päällikkönä toimi pitkään
luutnantti Detleff Neumann-Neurode ja
hänen jälkeensä Sonderführer Karl Petersen.
Propagandakomppanian päällikkönä toimi
majuri Arthur Ruppelt.1042
Saksan Lapin joukkojen komentaja,
kenraalieversti Eduard Dietl, oli heti alusta
alkaen mukana Lapplandsenderin perustamisessa. Lapplandsenderin viihteellinen
ohjelmisto ei aina miellyttänyt propagandaaselajin edustajia. Aseman viihteeseen suun-

Soldatensender Lappland
Soldatensender Lappland (sotilaskielellä
Sender L) oli saksalaisten pyörien päälle
rakennettu radioasema, joka lähetti ohjelmaa erityisesti saksalaissotilaille, mutta
jota saattoi kuunnella kuka tahansa laajan
lähetysalueen sisäpuolella asuva. Lähetysautoina käytettiin Saksan valtakunnanpostille valmistettuja Mercedes -erikoisautoja.
Lähetysaseman voimanlähteenä toimi dieselmoottori. Toukokuussa 1943 Sender L
kytkettiin Rovaniemen sähköverkkoon.1039
Asemaa ylläpiti Wehrmachtin Propagandakomppania 680 (PK 680), joka perustet1037
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tautunut päällikkö Neumann-Neurode piti
kuitenkin päänsä. Lapplandsenderin kuuluvuus oli hyvä aina Vaasan tasalle saakka.
Näin monet suomalaiset saattoivat kuunnella ja myös kuuntelivat tätä saksalaista
sotilasradiota.1043
Ohjelmisto oli viihteellistä sisältäen siis
pääasiassa kevyttä musiikkia, mutta ohjelmistossa oli myös jopa paikallisista joukoista koottujen esiintyjäryhmien tekemiä
kuunnelmia sekä uutisia ja suomen kielen
harjoituksia. Musiikkina olivat tanssimusiikki, kansanmusiikki, klassinen musiikki,
operetit ja saksalainen sotilasmusiikki. Suosituin kappale oli Lili Marleen ja suosituimmat esiintyjät Lale Andersen, Ilse Werner ja
ruotsalainen Zarah Leander. Amerikkalaisen tai englantilaisen musiikin soittaminen
oli kielletty. Varsinaista kansallissosialistista
propagandaa kanavalla ei lähetetty. Aseman
resurssit musiikkilähetyksiin olivat erinomaiset. Lähetysasemalla oli käytettävissään
mm. Luftwaffen 25-miehinen orkesteri ja
mittava äänilevyarkisto. Aseman omalla uutistoimituksella oli käytössään kaksi kaukokirjoitinta ja yhdysmies Helsingissä.1044
Ohjelmisto oli monipuolista ja runsasta,
ja joskus ohjelmaa lähetettiin jopa 18 tuntia vuorokaudessa. Radiota voitiin kuunnella koko rintama-alueella. Musiikin lisäksi
erityisen suosittuja olivat päivittäin kello 15
suomalaisen kuuluttajaneitosen suomeksi
lukemat Saksan sodanjohdon kuulutukset.
Radiokanavan välikuulutukset kerrottiin
sekä saksan että suomen kielellä. Radion
ohjelmatietoja ei julkaistu suomalaisissa lehdissä, mutta ne olivat luettavissa Suomen ja
Norjan alueella toimivien saksalaisjoukkojen omasta Lappland-Kurier -lehdestä. Kun
Suomi teki erillisrauhan Neuvostoliiton
kanssa syyskuussa 1944, asema lähetti myös

suomenkielisiä uutisia jonkin aikaa, lähinnä
propagandan levittämiseksi.1045
Radioasema evakuoitiin Rovaniemeltä
ennen kauppalan tuhoamista 12.10.1944,
jolloin lähetysantennit räjäytettiin ja lähetysautot siirrettiin Norjaan. Lähetyslaitteet ja kuljetusautot jätettiin sinne ja
ne ovat nykyisin museoituina Bergenin
radiomuseossa.1046

Povarivaara
Ranuantien varrella Povarivaaran kohdalla
noin 14 km:n päässä Rovaniemen keskustasta oli saksalaisilla vuokrattuna alue, johon he rakensivat joitakin parakkeja. Näistä
säilyi tuholta yksi asuinparakki, jonka koko
oli 6 x 12 metriä ja jossa oli kolme huonetta,
mutta ei tulisijoja. Lisäksi säästyi talliparakki, jonka koko oli 4 x 10 metriä.1047

Narkaus
Narkauksen kylän kohdalla Ranuantien varrella noin 36 - 37 km:n päässä Rovaniemen
keskustasta löytyi sodan jälkeen Keskinarkauksen talon lähistöltä saksalaisten sinne
jättämää tavaraa, mm. alppikenkiä ja suomalaisia kypäriä. Sieltä löytyi myös jokin
pesäkekaivanto, mutta saksalaisten rakennuksia siellä ei tiettävästi ollut.1048

Saarijärven kylä
Luftwaffe (Luftgaustab Finnland) vuokrasi Albert Narkauksen omistaman hirsitalon (6,25 x 15 metriä), joka sijaitsi noin 45
km:n päässä Rovaniemen keskustasta Ra1045
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nuantien varressa Saarijärven kylässä.1049 He
vuokrasivat myös maa-alueen Albert Narkauksen mailta. Tästä ei ole säilynyt sopimuksia, mutta tältä alueelta säilyi tuholta useita
saksalaisten rakennuksia. Siellä oli ainakin
kolme asuinparakkia, joista kukin oli kooltaan 6 x 12 metriä. Näissä oli kolme huonetta, mutta ei tulisijoja. Neljäs säästynyt
rakennus oli kahden huoneen saunaparakki,
joka oli kooltaan 5 x 6,6 metriä.1050

keja, yksi on kellari ja yksi sauna. Kahden
rakennelman merkitys on epäselvä.1052
Alueella on muutamia pieniä kiveyksiä ja
tulisijan pohjia. Alueella on iso rakennuksen
raunio, jonka mitat ovat 18,5 x 8 m. Pitkä
sivu kulkee kaakko–lounaan ja itä–lännen
välissä. Seinien paikoista on havaittavissa
turvevalli, jossa on muutamia luonnonkiviä.
Tätä on käytetty kivijalkana. Rakennelman
sisällä on saksalaistyyppinen kamiina, joka
on tehty tynnyrinpuolikkaasta ja pyöreä
tukevasta raudasta tehty kamiina. Pyöreän
kamiinan merkki on Imbert. Lisäksi rakennuksen lounaiskulmassa on pieni luonnon
kivistä tehty uunikiukaan raunio. Rakennuksen sisältä löytyi öljylyhty, rautapata ja
pesusoikko.1053
Muut alueen rakennukset ovat kooltaan
8 x 8 metriä (kellari), 9 x 7,5 metriä (ehkä
hevostalli), 5 x 6 metriä, 5,5 x 4,5 metriä ja
12 x 5 metriä. Pienin näistä rakennuksista
oli leirin sauna, jonka kiuas on myös säilynyt. Rakennusten kivijalat on pääosin tehty
turvevalleista ja luonnonkivistä. Alueelta
löytyy myös Kastor-merkkinen kamiina ja
saksalaistyyppinen tynnyrikamiina. Viitakönkään vankileirin irtaimistossa on patoja, kattiloita, pesuvateja ja öljylamppuja.
Esineet ovat osittain sulaneet, mistä päätellen ainakin osa leirin rakennuksista poltettiin.1054 Myös Ropsajoen tukkikämppä oli
sotavankien majoitus- ja savottakämppänä
sota-ajan metsätöissä.1055

Saari-Kämä
Noin 45 km Rovaniemen keskustasta etelään päin Ranuantieltä erkanevan tien
varressa (Saari-Kämän kohdalla) ovat saksalaiset upottaneet paljon romua ja ammuksia
läheiseen lampeen. Romua löytyy myös tien
varrelta.1051

Viitakönkään vankileiri
Viitaköngäs on Kemijoen itäpuolentiestä
erkanevan Aittajärventien vierellä kulkevan
Ropsajoen koskialue. Vankileiri sijaitsi Ropsajoen mutkan länsirannalla, noin 800 metrin päässä Viitakönkään koskesta kaakkoon.
Leirin alue erottuu osittain heinäkenttänä.
Alueelle johtaa polku, joka seuraa leirille
johtanutta hevostietä. Alueelta on löydetty
kuusi rakennuksen pohjaa, joista kaksi on
jonkinlaisia suorakaiteen muotoisia parak-

1052
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MH-tunnus: 138039.
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1054
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