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JOHDANTO
Tutkimustarve

V

åitöskirjatyön i1 yhteydessä havaitsin, että talvi- ja jatkosodan aikaisten vesikuljetusten2 johtamista ja järjestelyjä on tarkasteltu aiemmissa julkaisuissa puutteellisesti ja
jopa virheellisesti. Erityisesti sisävesi- ja rannikkoliikenteen tutkimus on jäänyt erittäin vä häiseksi. Lisäksi sisävesi- ja rannikkoliikennettä ei ole edes jatkosodan a ikana tarkasteltu Suomen kuljetusjärjestelmän 3 kiinteänä osana, vaikka näin oli asianlaita. Vastaava puute
on hava ittavissa myös kauppamerenkulkua ja satamia käsittelevissä lukuisissa historiateoksissa, vaikka nekin olivat osa keskitetysti johdettua jatkosodan ajan kuljetusjärjestelmää. Lisäksi
kansanhuoltoministeriön ja soti lasviranomaisten keskeinen osuus vesikuljetusten johtajina on
jäänyt useissa tutkimuksissa kokonaan huomioon ottamatta. Tämä tutkimus täyttää edel lä
mainitut aukot vesikuljetusten historiassa sekä esittää myös uutta tietoa Suomen satamien
käytöstä saksalaisten kuljetuksiin.
Teos on kunnianosoitus niille miehille ja n aisi lle, jotka kovina sotav uosina pitivät vaaroja
kaihtamatta alukset liikkeel lä tai työskentelivät satam issa usein erittäin vaarallisissa olosuhteissa. N äiden henkilö iden panos itsenä isyyskamppailumme hyväksi on historiankirjo ituksessamme usein unohdettu huolimatta sen suunnattomasta merkityksestä niin sivi iliyhteiskunnalle kuin armeijalle.

Tutkimustehtävä ja tutkimuksen rakenne
Tutkimus tarkastelee talvi- ja jatkosodan aikaisia vesikuljetuksia ylimmän sivii li- ja sotilashallinnon näkökulmasta. Tä llö in vesikuljetuksia tutkitaan Euroopan soti laspoliittisten muu1

2

3

Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana. Sivii li- ja sotilasviranoma iset
kuljetusten johtajina.
Vesikuljetuksilla tarkoitetaan kauppamerenku lkua, sisävesi- ja rannikkoliikennettä sekä satamia.
Kuljetusjärjestelmällä tarkoitetaan kokona isuutta, joka muodostuu kaikista kuljetusmuodoista ja
niitä eri tavoin tukevista lukuisista kuljetusalan toim ijoista. Valtiovalta ohjaa säädöksill ä ja muilla
päätöksillä kuljet usjärjestelmän toimintaa sekä kehittämistä yhteiskunn an tarpeiden mukaisesti.
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taseen, Suomen ulkoiseen suhteiden, kansantalouden, yhteiskunnallisen toiminnan ja socacapahcumien sekä muun kotiseudulle ulottuneen vih~llisvaikuwksen valossa. Näiltä osin teos
pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen, miten sodan olosuhteista johtuvat tekijät ja toimijat
vaikuttivat viranomaisten vesikuljewksiin liittyviin ratkaisuihin.
Kauppamerenkulkua, sisävesi- ja rannikkoliikennettä sekä satamien toim intoja tutkitaan
vuodesta 1939 vuoden 1944 loppuun osana Suomen kuljetusjärjestelmän kehitystä. Tämä on
tärkeää erityisesti siksi, että kesällä 1941 päämaja otti kuljetusjärjestelmän kaikki keskeiset
osat johtoonsa ja luovutti kulkulaicoksen 4 johtovastuun siviiliviranomaisille vasta marraskuun
lopussa 1944. Samalla voidaan vastata siihen, minkä tehtävän kuljetusjohco kulloinkin antoi
vesikuljetusorganisaaciolle.
Vesikuljetusorganisaation tehtäviä ja toimintaa tarkastellaan kaikilla organisaatiotasoilla.
Tä llöin saadaan kokonaiskuva viranomaisten organisoimien vesikuljetusten järjestelyistä. Tutkimuksessa paneudutaan myös siihen, mistä syistä va ltiova lta ryhtyi sodan aikana ohjaamaan
yksityisten vaswulla olleita kauppamerenkulun , sisävesi- ja rannikkoliikenteen sekä satamien
toimintoja ja miten vesikuljetusten valvonta ja johtaminen oli järjestetty. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten vesikuljetusten johto toimi si lloin, kun ennakkosuunnitelmat syystä
tai toisesta romuttuivat.
Tutkimus pyrkii antamaan vastaukset seuraaviin vesikuljetuksia koskeviin kysymyksiin:
miten vesikuljetuksia varauduttiin suorittamaan sodan aikana,
miten Euroopan sotilaspoliittinen tilanne ja Suomen ulko iset suhteet vaikuttivat
vesikuljewsten toimintaan ja järjestelyihin,
miksi ja miten viranomaiset ryhtyivät ohjaamaan yksityisten vaswulla olleita vesiku ljewksia,
miten viranomaiset organisoivat, johtivat ja hallinnoivat vesikuljetuksia,
mitä tehtäviä ylin kuljetusjohto antoi vesikuljetusorganisaatiolle sekä miten yhteistoiminta muiden kuljetusmuotojen ja kuljetusalan organisaatioiden kanssa järjestettiin,
miten viranomaiset päättivät aluska luston käytöstä ja kuinka kuljetuscehtävät annettiin alusten omistajille,
millaisia ongelmia5 liittyi vesikuljewksiin ja miten ne onniswttiin ratkaisemaan,
miten saksala isten merikuljetukset vaikuttivat satamien toimintaan ja
miten vihollinen vaikutti vesikuljetusten suoritukseen?
Noiden tutkimusongelmien ratkaisemisen avulla vastataan siihen keskeiseen tutkimuskysymykseen, miksi vesikuljewkset, niiden organisointi ja viranomaisten suorittama johtaminen
kehittyi talvi- ja jatkosodan aikana wckimuksessa esitetyllä tavalla. Sama lla saadaan vastaus
siihen, miten kauppamerenkulku, sisävesi- ja rannikkoliikenne, satamat sekä kaikki niitä tukevat toimijat onniswivat syksystä 1939 syksyyn 1944 täyttämään vesiku ljewksille annetun
palvelutehtävän kuljewsjärjestelmän osana.
Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan vesiku ljewsjärjestelmän poikkeusolojen valmisteluja
1930-luvulla, syksyllä 1939 laaditwja suunnitelmia sekä talvisodan vesikuljewksia. Toisessa
4

Kulkulaitoksella tarkoitetaa n koko kulj etusalaa kaikkin e siihen liittyvine tekijöineen ja coimin-

5

coineen.
Esimerkiksi a luskorjausmateriaa lin ja polttoa inee n puute, kuljetuksia haittaavat tariffit ja muut
kulj etusmaksut, kuljetusa lan henkilöstöpu la, työntekijöiden varuste- ja työvä lineongelmat.
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luvussa paneudutaan talvisodan jälkeisiin vesikuljetusten suunnitteluun ja järjestelyihin sekä
saksalaiskuljetusten käynnistymiseen. Kolmannessa luvussa tutkitaan, miksi ja miten sisävesi- ja rannikkoliikenne otettiin kesällä 1941 valtiovallan johtoon, kauppamerenkulun ja satamien ongelmia sekä niiden ratkaisuyrityksiä syksyllä 1941. Neljännessä luvussa käsitellään
keskitetysti johdetun kuljetusjärjestelmän syntyä, yhteistoimintaa saksalaisten kanssa, valtion
ylimmän tason neuvottelua yhteiskunnan resurssien jaosta ja satamien liittämistä keskitetyn
kuljetusjärjestelmän osaksi. Viidennessä luvussa selvitetään vesikuljetusjärjestelmän johdon
lopullinen organisointi sekä asemasodan alkuvaiheen vesikuljetusten järjestelyt. Kuudennessa
luvussa tutkitaan vesikuljetusjärjestelmän vakiintumista sekä vesiliikenteeseen liittyviä erityiskysymyksiä kuten satamien suojaamista ja vesiliikenteestä tiedottamista. Seitsemännessä
luvussa tarkastellaan kevään ja kesän 1944 vesikuljetuksia ja niihin liittyneitä erityispiirteitä.
Kahdeksannessa luvussa käsitellään syksyn 1944 vesikuljetuksia sekä selvitetään, miten vesikuljetukset siirrettiin jälleen siviiliviranomaisten johtoon. Yhdeksännessä luvussa esitetään
loppuarvio vesikuljetusten ja satamien toiminnasta.

Tutkimusmenetelmä ja rajaukset
Asioita tarkastellaan tutkimuksessa kronologisesti. Tällöin Euroopan sotilaspoliittiset tapahtumat sekä valtioneuvoston ja päämajan kuljetusalaa koskevat ratkaisut nivoutuvat oikeisiin
asiayhteyksiin. Tiettyjä vesikuljetusten erityispiirteitä kuvataan kuitenkin selkeyden vuoksi
pidemmän ajanjakson puitteissa. Tekstin yhteyteen on sijoitettu esitystä täydentäviä taulukoita ja kaavioita.
Lähdemateriaalista tehdään havaintoja ja johtopäätöksiä perinteisin asiakirja- ja kirjallisuustutkimuksen keinoin. Tutkimuksessa turvaudutaan alkuperäislähteisiin aina, kun se on
mahdollista. Koska tarkasteltavalle ajanjaksolle vieraiden käsitteiden ja määritelmien käyttö
saattaa johtaa jopa vääriin tulkintoihin, työssä käytetään pääsääntöisesti asiakirjoissa olevia
termejä.
Tutkimuksessa luetaan sodanaikaiseen tapaan vesikuljetuksiin meri-, sisävesi- ja rannikkokuljetukset sekä satamien toiminnat. Kauppamerenkulun osalta tutkimuksessa selvitetään
siihen kiinteästi kuuluvan ulkomaankaupan yleiset järjestelyt. Muilta osin ulkomaankauppa
ei kuulu tutkimuksen piiriin. Vesievakuointeja käsitellään vain niissä yhteyksissä, jolloin kuljetusten ylin johto joutui joko tukemaan evakuointiviranomaisia vesikuljetusten uudelleen
organisoinnissa tai nopeasti luomaan korvaavat vesi kuljetusjärjestelyt ennakkoon laadittujen
evakuointisuunnitelmien romututtua.
Valtioneuvostossa ja ministeriöissä toisen maailmansodan aikana tapahtuneet vesi kuljetusasioiden käsittelyt kuuluvat tutkimukseen. Lisäksi selvitetään, mikä oli ministeriöiden alaisten
ylihallitusten 6 osuus vesikuljetusjärjestelmän toiminnassa. Sotilashallinnon osalta tutkimuksessa paneudutaan pääesikunnan tai päämajan sekä merivoimien ja kotijoukkojen esikunnan
toimintaan vesikuljetusten johtamisessa. Tutkimuksen piiriin kuuluvat myös edellä mainittujen esikuntien johdossa olleiden vesikuljetusten johtoelimien toiminta.

6

Merenkulkuhallitus (MKH) sekä tie- ja vesirakennushallitus (TVH).
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Vesikuljetusten johtamista tutkitaan viranomaisten vastuualueiden jaon, vesikuljetusten
johtoelimien organisoinnin sekä toiminnan suunnittelun, ohjaamisen, ohjeistuksen ja toimivaltakysymysten näkökulmasta. Siten kuljetusten johtamiseen kuuluva lainsäädäntö, valtioneuvoston ja ministeriöiden ohjeistus sekä sotilasviranomaisten käskyt ja ohjeet ovat keskeinen
osa tätä tutkimusta.
Siviili- ja sotilasviranomaisten johtamien kuljetusorganisaatioiden taustalla on suuri joukko
yhteistyökumppaneita ja muita kuljetusalan toimijoita. Näitä ovat esimerkiksi laivanvarustajat ja alusten omistajat, telakat, rahcaus- ja huolintaliikkeet sekä tulliviranomaiset. Vaikka
niiden toiminta muodostaa tärkeän osan vesikuljetusjärjescelmästä, niiden yksityiskohtainen
tarkastelu ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin.
Saksalaiset kuljetusten johtoel imee olivat vuosina 1940-1944 etuoikeutettuja kuljetusten
ti laajia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan saksalaisten ja suomalaisten kuljetuksiin liittyvää
yhteistoimintaa vain satamien käytön osalta.
Vesikuljetustariffeja ja muita kuljetusmaksuja sekä henkilöstöasioita, alusci lannetta ja vesikuljetusten infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä käsitellään aina silloin, kun niillä oli vaikutusta vesiku ljetusten johtoelimien organisointiin ja tehtäviin tai ne muodostivat ongelman
vesikuljetuksi lle.

Aiempi tutkimus ja lähdeaineisto
Kattavimmin vesiku ljetusten johtamista on käsitelty väitöskirjassani "Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana. Siviili- ja soti lasviranomaiset kuljetusten
johtajina". Sen avulla vesikuljetukset, niiden järjestelyt ja merkitys voidaan liittää muun kuljetusjärjestelmän osaksi.
Eversti luutnantti Seppo Länsmanin Socacieceelliselle neuvoctelukunnalle vuonna 1969 laatimassa tutkimuksessa "Ku ljetukset ja kuljetusten johtaminen Suomen sodassa 1941- 1944"
käsitellään myös vesikuljetuksia. Hyvää työssä on erityisesti se, että vesikuljetuksia pyritään
tarkastelemaan kuljetusjärjestelmän osana. Länsman ei kuitenkaan pureudu tutkimuksessaan
asioiden taustoihin. Työn puutteisiin kuuluu myös vähäinen lähdeviitteiden käyttö. Lisäksi
monet vesikuljetuksiin liittyvät tulkinnat perustuvat tuntemattomiksi jäävien henkilöiden
haastatteluciecoihin. Useimmissa sotahistorian teoksissa on luotettu Länsmanin tutkimukseen
kuljecuksia käsiteltäessä. Seurauksena on ollut, että monet virheelliset tulkinnat ovat toistuneet muissa teoksissa. Länsman esimerkiksi väittää, että sisävesikuljetusten keskitetty johtaminen ol isi asemasodan aikana supistunut lähinnä polttoaine- ja voiteluainejaon valvontaan
sekä alusten määrän selvittelyyn.
Yliopistoissa tehdyistä tutkimuksista on mainittava Ilkka Seppisen Helsingin yliopiston
valtiotieteellisen tiedekunnan poliittisen historian laitoksella tekemä väitöskirja "Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939-1944". Seppisen tutkimus tarjoaa omalle tutkimukselleni tarvittavan kauppapoliittisen taustan. Myös Seppo Leppäsen "Li ikenne Suomessa 1900-1965" ja
Kari Narsin "Suomen sodanaikainen talous ja talouspolitiikka" sisä ltävät tässä työssä tarvittavaa kansantaloudellista taustatietoa.
Ilkka Seppisen teos "Valtaväylä Suomeen - Liikenneministeriö 100 vuotta" on erittäin hyvä kuvaus kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toiminnasta sotavuosina.
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Seppisen tutkimuksesta on apua arvioitaessa kulkulaitosministeriön panosta vesikuljetuksiin liittyvissä järjestelyissä. Untamo Utrion toimittamassa kansanhuoltoministeriön historiikissa "Viisi vuotta kansa nhuoltoa" on hajatietoja vesikuljetusten johtamisesta7• Kauppa- ja teollisuusministeriön historiiki ssa "Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 vuotta II,
1888-1938-1963" tarkastellaan merenkulkua ja merenkulkuhallituksen toimintaa. Merenkulkuun liittyvistä historiateoksista mainittakoon Erkki Riimalan toimittama "Suomen
merenkulun historia", osat 1, 2 ja 3. Teoksissa on paljon arvokasta vesikuljetuksiin liittyvää
tietoa. Jorma Pohjan palon teos "100 vuotta Suomen talvimerenkulkua" auttaa ymmärtämään talvi- ja jatkosodan vuosien talvi merenkulun ongelmia.
Ali Pylkkäsen, Tapio Bergholmin ja Kari Teräksen Suomen satamaliiton historia 1923-2000
"Satamillaan maa hengittää" käsittelee ansiokkaasti myös sotavuosia. Teoksessa mainitaan,
poikkeuksena muihin satamien historioihin tai historiikkeihin, myös päämajan huoltopäällikön esikunnan rooli, joskin sen sanotaan todellisuuden vastaisesti jakaneen kotimaisen tonniston yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Toisaalta tässä teoksessa tonniston käyttöä ja ulkomaankauppaa talvi- ja jatkosodan aikana ohjannut kansanhuoltoministeriö jää kokonaan
mainitsematta. Esimerkiksi Jussi T. Lappalaisen toimittamassa Turun sataman historiassa ja
Helsingin satamaa käsittelevässä (Heimer Björkqvisc) Helsingin kaupungin historian V-osassa
ei ole mainintoja kansanhuoltoministeriön ja päämajan huoltopäällikön esikunnan osuudesta
jatkosodan satamatoimintojen ja kauppamerenkulun ohjaajina.
Sotahistorioissa vesikuljetuksissa painottuvat luonnollisesti sotatoimiin liittyvät näkökohdat. Arvo Komulaisen "Suojattu merenkulku elinehtomme" kuvaa kuitenkin tarkasti myös
sotavuosien kauppamerenkulkua ja sen suojaamista. Komulaisen tutkimus tarjoaa tälle työlle
paljon hyvää taustamateriaalia. Myös Kalervo Kijanen tarkastelee teoksessa "Suomen laivasto
1918- 1968" ansiokkaasti kauppamerenkulkua. Vesikuljetuksia on käsitelty monipuolisesti
myös teoksissa "Jatkosodan historia", osat 1-6 ja "Suomen Sota XI". Viimeksi mainittu on
Eino Tirrosen kirjoittama. Myös hän näyttää luottaneen vahvasti Länsmaniin kuljetuksista
kirjoittaessaan.
Saksalaisen näkökulman Suomen kuljetusoloihin tuo sodan aikana Suomessa Saksan kuljetusvaltuutettuna toiminut Hermann Teske kirjassaan "Die silbernen Spiegel". Myös jalkaväenkenraali Waldemar Erfurth käsittelee teoksissaan "Sotapäiväkirja vuodelta 1944" ja "Suomi
sodan myrskyissä 1941-1944" vesikuljetuksiin liittyviä kysymyksiä useassa yhteydessä.
Kansallisarkiston (KA) materiaali auttaa sijoittamaan vesikuljetukset ja niihin liittyvän
toiminnan oikeisiin yhteiskunnallisiin puitteisiin. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös valciopäiväasiakirjoja, valtiopäiväpöytäkirjoja ja Suomen asetuskokoelmaa. Tutkimuksen kannalta
keskeisin arkistomateriaali on kuitenkin Sota-arkistossa (SArk). Tuo materiaali liittää kuljetukset Euroopan sotilaspoliittisiin sekä Suomen sotatapahtumiin. Tutkimuksessa on hyödynnetty
etenkin päämajan huoltopäällikön esikunnan (PMHE) hyvin järjestettyä ja kaiken oleellisen
kannalta melko täydellisesti säilynyttä arkistoa. Tuosta arkistosta löytyy myös huomattavan
paljon siviili- ja sotilasyhteistyökumppaneiden tärkeitä vesikuljetuksiin liittyviä asiakirjoja.

7

Kansallisarkistossa olevien kansanhuoltoministeriön asiakirjojen joukosta on kadonnut Kalle
Hautamäen toimittama käsikirjoitus " Kymmenen vuotta kansanhuoltoa 1939- 1950". Arkistoluettelon mukaan käsikirjoituksen olisi pitänyt olla kansanhuoltoministeriön tiedotustoimiston
arkistossa (Dk Vlll:3). Teosta ei ole julkaistu.
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Tutkimuksessa on käytetty hyväksi myös yleisesikunnan päällikön, päämajoitusmestarin,
operatiivisen osaston, päämajan huolto-osaston, päämajan kuljetusvälineosaston sekä kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston ja -osaston arkistoa. Vesikuljetusten johtoesikuntien
sotapäiväkirjoista on säilynyt vain muutamia.
Valtioneuvoston ja ministeriöiden sekä päämajan ylimpien päättäjien asiakirjoissa vesikuljetukset ovat harvoin pääosassa, mutta tietyissä vaiheissa erityisesti kauppamerenkulku ja
sen turvaaminen ovat tärkeässä osassa, koska niillä oli suuri merkitys koko yhteiskunnalle.
Vesikuljetusten johtoelimien sekä niitä tukevien laitosten tai yritysten arkistoissa vesikuljetusalan kysymykset ovat luonnollisesti pääosassa, mutta ongelmana on usein, miten liittää
asiakirjoista ilmenevät lukemattomat yksityiskohdat ja näennäisesti irralliset asiat oikeisiin
asiayhteyksiin.
Arkistolähteiden sirpaleisuuteen liittyvistä ongelmista huolimatta Sota- ja Kansallisarkiston asiakirjat mahdollistavat tarkan kokonaiskuvan muodostamisen vesikuljetusjärjestelmän
rakenteesta, kehityksestä ja toiminnasta. Arkistomateriaalia on myös pidettävä luotettavana
varsinkin, kun aineiston suuruus varmistaa, ettei esimerkiksi esittelyasiakirjojen laadinnassa mahdollisesti liian positiivisesti tai negatiivisesti esitetty kuva vesikuljetusten toiminnasta
pääse johtamaan tutkimusta sivuraiteille. Eräänä tutkimuksen ongelmana on vielä se, ettei
lähteistä useinkaan ilmene, miksi tai kenen käskystä jokin vesikuljetuksiin liittyvä tärkeä asiakirja on laadittu. Myös käskyjen ja ohjeiden taustat ovat joko jääneet kirjaamatta tai valmi steluasiakirjat ovat kadonneet. Eräissä tärkeissä asiakirjoissa viitataan puhelinkeskusteluihin
tai neuvotteluihin ja niissä sovittuihin asioihin. Myös johtamistoiminta oli eräissä tapauksissa
tietyllä tavalla päällekkäistä, jolloin käytettävissä olevien lähteiden pohjalta on joskus vaikea
varmasti sanoa, missä johtoelimessä mikin asia on saanut alkunsa tai kuka on ollut kulloinkin aloitteen tekijä. Esimerkiksi kommodori, myöhemmin kontra-amiraali S. Sundman toimi
yhtä aikaa merenkulkuhallituksen pääjohtajana, kauppa- ja teollisuusministeriön merenkulkuosaston päällikkönä ja merivoimien esikuntapäällikkönä. Vastaavasti eversti, myöhemmin
kenraalimajuri H. Roos työskenteli päämajan huoltopäällikkönä, va ltakunnan kuljetuspäällikkönä ja rautatiehallituksen pääjohtajana.
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1. SYKSYN 1939 JA TALVISODAN MERIKULJETUKSET
Kauppamerenkulun poikkeusolojen valmistelut
Kauppa- ja teollisuusministeriön laiminlyönnit

N

opeasti vaurastuvassa Suomessa vallitsi vuoden 1939 alkaessa yleinen optimismi ja
luottamus tu levaisuuteen huolimatta siitä, että erityisesti 1930-luvun viimeisinä vuosina Euroopassa oli nähtävissä monia vaaran merkkejä. Mainittakoon vain Saksan
ja Neuvostoliiton poliittisen sekä myös ta loudellisen aseman merkittävä kasvu ja näiden maiden voimakas sotilaallinen varustautuminen . Tässä tilanteessa varoituskellojen olisi tullut
hälyttää Suomessa niin poliitikot kuin ta louselämän johtajat. Voimakkaassa nousussa oleva
yleinen elintaso ja talouselämän nopea kasvu olivat näet täysin riippuvaisia meritse tapahtuvasta tuonnista ja sen mahdollistavasta viennistä; peräti 97 % ulkomaiden kanssa käydystä
tavaranvaihdosta kuljetettiin meritse. Näin olleen kaikki häiriöt Itämeren meriliikenteessä
tu lisivat vaikuttamaan välittömästi Suomen koko yhteiskuntaan.
Suomen vienti koostui ennen talvisotaa maataloustuotteista, raakapuusta, puu- ja paperiteollisuuscuotteista sekä muista tuotteista. Puu- ja paperiteollisuustuotteet muodostivat 1930-luvulla runsaat 80 % viennistä. Tuonti puolestaan käsitti raaka-aineita ja tuotantotavaroita,
polcto- ja voiteluaineita, investoincitavaroita ja valmiita kulutustavaroita. Erilaiset raaka-aineet
ja tuotancotarv ikkeet muodostivat 1930-luvulla reilut 50 % tuonnista . Vuonna 1939 vienn istä suuntautui Euroopan mantereelle noin 40 % ja loput Isoon-Britanniaan, Irlantiin ja valtameren taakse. Edellisenä vuonna Ison-Britannian osuus Suomen vienn istä oli ollut peräti
44,4 % ja tuonnista 21,9 %.
Suomen sotilaallinen johto seurasi 1930-luvulla huolestuneena Euroopan soti laspoliittisen
tilanteen kehitystä ja varoitti useita kertoja valcioneuvostoa tulevaisuuden uhkista ja poikkeusoloihin varautumisen välttämättömyydestä. Maan poliittisen johdon tilannearvio Euroopan
sotilaspoliittisesta kehityksestä ol i kuitenkin toinen. Poliitikot luottivat 1930-luvun alkupuolella siihen, että Kansainliitto ja kansainväli set sopimukset turvaavat Suomen turvallisuuden.
Kun vuosikymmenen puolivälissä usko Kansainliittoon alkoi hiipua, Suomi alkoi hakea turvaa
muista Pohjoismaista o iva ltamatta, etteivät pieneen ja sotilaallisesti heikkojen pohjoisten maiden turvalli suuspoliittiset edut ja tavoitteet olleet lainkaan yhteneväisiä. Niiltä ei siten voitaisi
odottaa apua, jos Suomi sitä joskus tarvitsisi.
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Kolmekymmenluvulla Suomen poliittisessa johdossa pidettiin tulevasta kehityksestä varoittavaa ja sotilaallista varustautumista tiukasti vaativaa marsalkka C. G. Mannerheimia
kiusankappaleena ja hermonsa menettäneenä miehenä. Kiitos Mannerheimin ja hänen puolustusneuvostonsa sitkeyden valtioneuvosto kuitenkin antoi 1930-luvun loppupuolella puolustuslaitokselle kohtuullisen paljon varoja varustautumiseen. Valitettavasti ministeriöt eivät
ennen talvisodan aattoa, puolustus- ja kulkulaitosministeriötä lukuun ottamatta, olleet uhranneet käytännössä ajatustakaan vastuullaan olevien yhteiskunnan toimialojen varautumiselle edes taloudelliseen kriisiin sodasta puhumattakaan. Kulkulaitosministeriönkin (KYM)
rooli toimialansa varautumistoimenpiteiden johtajana oli tosiasiassa vaatimaton. Käytännössä
sotilasviranomaiset suunnittelivat rautateiden sodanaikaisen toiminnan omien tarpeidensa
pohjalta siten, että se tuki ennen kaikkea puolustussuunnittelua.
Koti- ja ulkomaankauppa, mukaan lukien merenkulun johtaminen, olivat itsenäisyyden
alusta alkaen olleet kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) johdossa. Se huolehti kauppamerenkulun hallinnosta ja lupa-asioista, infrastruktuurista sekä erilaisista merenkulun turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä kuten myös satamien rakentamisesta. Se ei puuttunut
varustamojen tai huolinta- ja ahtausliikkeiden toimintaan. KTM vastasi myös tiettyjen sisävesiliikenteeseen liittyvien hallinto- ja lupakysymysten hoitamisesta. Muiden ministeriöiden
tapaan kauppa- ja teollisuusministeriö valmisteli ja päätti toimialaansa kuuluvat hallinnolliset rutiiniasiat. Kaikki yhteiskunnallisesti laajakantoisemmat kulkulaitokseen liittyvät asiat
käsiteltiin ja sovittiin normaalin käytännön mukaisesti ministerityöryhmissä, ennen kuin ne
vietiin valtioneuvoston päätettäviksi. Näin ollen valtioneuvosto tavallisesti hyväksyi kauppaja teollisuusministeriön esittelemät asiat.
Ennen talvisotaa vallalla olleen hallinnollisen ajattelutavan mukaisesti varsinaisen operatiivisen toiminnan, kuten esimerkiksi kuljetusten ja liikenteen, johtaminen kuului ministeriöiden alaisille ylihallituksille. Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimiva merenkulkuhallitus (MKH) huolehti pääosasta ministeriön merenkulkuun liittyvistä asioista. Sen
tehtävänä oli väylästöön, luotsitoimintaan ja jäänmurtamiseen liittyvien asioiden hoitaminen.
Merenkulkuhallituksen paikallishallintoeliminä toimivat merenkulku- ja luotsipiirit. Sillä oli
käytössään ulkovartioaluksia ja vakion omistamat jäänsärkijät8 • Yhteistoiminta ministeriön ja
merenkulkuhallituksen kesken oli varmistettu siten, että merenkulkuhallituksen pääjohtaja
oli samalla ministeriön osastopäällikkö.
Kauppa- ja teollisuusministeriö laiminlöi 1930-luvulla täysin toimialansa poikkeusolojen
valmistelut. Yhteiskunnan kannalca oli pahinta se, ettei ministeriöllä ollut mitään suunnitelmia maalle elintärkeän kauppamerenkulun turvaamisesta ja johtamisesta sodan aikana. Työtä
kauppamerenkulun ja rannikkoliikenteen poikkeusolojen valmisteluissa olisi ollut paljon, sillä
vuoden 1939 lopussa edelleen kasvussa olleeseen kauppalaivastoon kuului9
560 höyryalusta,
50 moottorialusta,
157 apukonein varustettua purjealusta,
70 purjealusta ja
2 255 proomua.
8

9

Jäänmurtajia kutsuttiin toisen maailmansodan aikana jää nsärkijöiksi.
Vuosien 1920- 1939 välisenä aikana kauppamerenkulussa sekä rannikko- ja sisävesiliikenteessä tapahtui
höyryliikenteen läpimurto. Vastaava na aikana kauppalaivaston kantavuus lisääntyi kolminkertaiseksi.
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Höyryalusten yhteinen kantavuus oli 556 865, moottorialusten 43 390 ja proomujen
176 266 bruttorekisteritonnia (brc). Kaikkien edellä mainittujen vähintään 19 brc:n alusten
kokonaiskantavuus oli 825 435 brc. Höyryaluksista oli rauta- ja teräsrunkoisia 474 (541 560
brc), moottorialuksista 32 (39 753 brc) ja proomuista 166 (29 108 brt). Kauppa-aluskalusto
oli varsin pienikokoista, sillä yli 1 000 tonnin vetoisia höyryaluksia oli vain 217 kappaletta.
Kauppalaivastossa palveli kaikkiaan 11 314 merimiestä. Heistä 738 työskenteli pelkästään
ulkomaanliikenteessä toimivilla aluksilla. Sekä Suomen että ulkomaiden liikenteessä uurasti
koneella kulkevissa aluksissa 6 599, purjealuksissa 190 ja proomuissa seitsemän henkeä. Kotimaan rannikkoliikenteessä hankki leipänsä koneella kulkevissa aluksissa 1 995, purjealuksissa
60 ja proomuissa 1 725 merimiestä.
Myös sisävesiliikenteen sodanaikaisen toiminnan suunnittelu oli 1930-luvun lopulla kokonaan tekemättä. On kuitenkin huomattava, että sisävesi liikenteen yhteiskunnallinen merkitys alkoi vähentyä jo 1920-luvulla siksi, että tieverkon laajenemisen seurauksena linja-autojen
reitit alkoivat ulottua yhä kauemmas keskuksista. Linja- ja kuorma-autoliikenteen kilpailuetuina olivat nopeus ja joustava käyttömahdollisuus tiestön sa llimissa rajoissa. Ta lviaurauksen lisääntyessä 1930-luvun alussa autoliikenteellä, toisin kuin sisävesi liikenteellä, oli kyky
ympärivuotiseen toimintaan. Vuosina 1928-1935 sisävesi liikenteen rahdit vähenivät 15 %
ja henkilöliikenne putosi 30 % 10 • Vuosikymmenen lopulla sisävesi liikenteen tulevaisuuden
mahdollisuudet nähtiin matkustajaliikenteen puolella 11 • Vuonna 1939 sisävesilaivaston henkilövahvuus oli 3 780.
Oletettavasti kauppa- ja teollisuusministeriö lähti toiminnassaan siitä, ettei sen tullut missään tilanteessa puuttua yksityisten liikenteenharjoittaj ien vastuu lla oleviin vesikuljetuksiin.
Mahdollisesti suunnitelmia ei uskottu edes tarvittavan, koska ministeriössä tiedettiin meripuolustuksen tehtävänä olevan meriliikenteen suojaaminen Ahvenanmaan ja Pohjanlahden kautta
Ruotsin aluevesille. Siten varustamot ja muut yksityiset vesiliikenteen harjoittajat saattaisivat
toimia sodan aikana lähes entiseen tapaan. Kauppamerenkulun poikkeusolojen ohjaamis- tai
johtamisvalmistelut eivät kuuluneet merenkulkuhallituksenkaan tehtäviin. Siksi sen organisaatiossa ei ollut mitään elintä, joka olisi tarvittaessa voinut ohjata sodan ajan merenkulua.
Merenkulusta vastaavan kauppa- ja teollisuusministeriön passiivisuus oman toimialansa
asioiden poikkeusolojen valmistelussa on sikä likin hämmästyttävää, koska yhteiskunnan sodan ajan tarpeista oli saatavi lla taloudellisen puolustusneuvoston laatimia hyviä selvityksiä.
Päätellen siitä, että taloudellinen puolustusneuvosto päätyi vuonna 1935 esittämään erityisen
taloushallituksen perustamista huolehtimaan teollisuuden sodanaikaisen toiminnan johtamisesta, ei kauppa- ja teollisuusministeriö ollut 1930-luvulla ylipäätään erityisen kiinnostunut
minkään toimialansa poikkeusolojen valm istelujen suorittamisesta 12 •
Maan kulkulaitoksesta vastanneiden kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön keskinäinen yhteistoiminta Suomen kuljetusjärjestelmää
koskevissa asioissa oli 1930-luvulla olematonta. Koska edes kulkulaitosministeriön johtamia
10
11
12

Anttila, s. 189.
lbid. , s. 190.
Väyrynen, s. 66- 69 - Valtioneuvosto asetti taloudelli sen puolustusneuvoston 6.6.1929. Sen puheenjohtajana toimi tohtori Henrik Ramsay, varapuheenjohtajana pääjohtaja Risto Ryti ja pääsihteerinä majuri G. von Wright. Neuvoston toiminta hiipui syksyllä 1939 kansanhuoltoministeriön
tultua perustetuksi.
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rautatie-, moottoriajoneuvo- ja ilmaliikennettä ei käsitelty ministeriössä toisiaan tukevina
ja toisistaan riippuvaisina valtakunnallisen kuljetusjärjestelmän osatekijöinä, oli selvää, ettei siellä tunnettu mitään k iinnostusta kuljetusten järjestelyihin liittyvään yhteistoimintaan
kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Vastaavasti merenkulusta ja sisävesiliikenteestä vastaava kauppa- ja teollisuusministeriö ei nähnyt mitään tarvetta yhteistoimintaan kulkulaitosministeriön kanssa.

Sotilaiden suunnitelmat merikuljetusten suojaamiseksi
Puolustusministeriö (PLM) vastasi ylimpänä hallinnollisena viranomaisena toimialansa
poikkeusolojen valmiudesta, vaikka varsinainen työ luonnollisesti tehtiin sotilasesikunnissa. Ministeriö tuki yleisesikunnan johtamaa valmiussuunnittelua huolehtimalla tarvittavien
säädösten valmistelusta. PLM:n valmistelema sotatilalaki 13 oli yhteiskunnan poikkeusolojen
kokonaisvarautumisen perusta. Laki antoi vakuuden alusten, moottoriajoneuvojen ja lentokoneiden sekä niiden varaosien ottoihin ja luovutuksiin. Sen nojalla valtioneuvosto saattoi myös
rajoittaa kuljetusajoneuvojen vientiä tai kieltää sen, estää suomalaisten laivojen ja lentokoneiden lähdön ulkomaille tai määrätä polctoaineita takavarikkoon. Laki oikeutti sotilaspäällystön ottamaa hallintaansa liikennelaitoksen, jolloin sen palkatun henkilöstön asema muuttui
samaksi kuin vakinaisen väen sotilashenkilöillä. On huomattava, että laki tarkoitti hallintaan
otetulla liikennelaitoksella lähinnä Valtionrautateitä. Joka tapauksessa ajatus oli, että sotilasviranomaiset käyttäisivät haltuunsa ottamiaan liikennelaitoksia vain sotilaskuljetuksiin.
Sotatilalain heikkoutena oli, että sen voimaan saattaminen edellytti koko valcakunnan
julistamista sotatilaan. Tällainen järjestely teki asteittaisen valmiuden kohottamisen erittäin
vaikeaksi. Esimerkiksi laajamittaisia hevosten, ajoneuvojen ja alusten ottoja olisi ollut käytännössä mahdotonta toteuttaa julistamatta maata ensin sotatilaan. Ongelman ratkaisemiseksi
vuoden 1930 lopulla annettiin laki sotatilasta annetun lain soveltamisesta. Uusi laki oikeutti
tasavallan presidentin määräämään valtakunnan tai sen osan sotatilaan, jos sota tai kapina
näytti olevan syttymässä ja ainakin osa armeijasta oli määrätty pantavaksi liikekannalle. 14
Järjestelyn heikkoutena oli edelleen se, että maa tai osa siitä oli julistettava sotatilaan, ennen
kuin sotatilalain vakuudet olisivat voimassa.
Ennen syksyä 1939 oli sotatilalain perusteella annetusta lainsäädännöstä kuljetusten kannalca merkittävin toukokuussa 1935 voimaan tullut asetus alusten varaamisesta 15. Säädöksen
perusteella puolustusministeriö määräsi merivoimien esikunnan sotilasviranomaiseksi, jolla oli
oikeus antaa varattaviksi suunniteltujen laivojen ja alusten omistajille tai hakijoille kirjallinen
varausmääräys. Sotatilan julistamisen jälkeen varatun laivan omistajan oli tuotava aluksensa
varausmääräyksessä ilmoitettuun paikkaan. Tämänkin säädöksen heikkoutena oli, etteivät
alustenotot olleet mahdollisia julistamatta ainakin osaa maasta sotatilaan.
Yleisesikunta vastasi puolustushallinnossa kuljetusalan toiminnasta ja valmisteluista kaikki-
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en kuljetusmuotojen osalta. Se osallistui 1920- ja 1930-luvulla erittäin aktiivisesti yhteiskunnan
kuljetusolojen kehittämiseen yhdessä siviiliviranomaisten kanssa. Yleisesikunnan edustajat
olivat säännöllisesti jäseninä puolustuslaitoksen kannalta tärkeissä kuljetusalan komiteoissa voidakseen huolehtia siitä, että siviiliviranomaiset ottaisivat omissa kuljetusalan suunnitelmissaan huomioon armeijan sodan ajan tarpeet. Lisäksi yleisesikunta, tai asianomainen
puolustushaaraesikunta 1c' , antoi siviiliviranomaisille näiden pyytämät lausunnot yhteyksien
suuntaamisesta tai muun infrastruktuurin rakentamisesta. Siviiliviranomaiset luonnollisesti
lopulta päättivät, missä määrin sotilasviranomaisten mielipiteet ja esitykset otettiin huomioon
yhteiskunnan perusinvestointeja tehtäessä.
Sotilasv iranomaisten strategisessa suunnittelussa rautateiden järjestelyt olivat keskeisiä.
Yleisesikunnan näkökulmasta maantiet ja vesitiet olivat vain rautateitä täydentäviä kuljetusmuotoja. Maantie- ja vesiliikenteen suunnittelussa sotilasviranomaiset lähtivät siitä, että puolustuslaitos johtaa omat kuljetuksensa 17• Kotiseudulla liikennöitsijät ja ajoneuvojen tai alusten omistajat vastaavat siviilikuljetuksista käyttöönsä jääneellä kalustolla. Ilmakuljetuksilla ei
yleisesikunnan näkökulmasta ollut mitään merkitystä. Tuolloin käytettävissä oleva siviili- ja
sotilaslentokalusto huomioon ottaen tämä arvio oli varmasti oikea.
Itsenäisyyden alusta alkaen yleisesikunnassa ymmärrettiin hyvin meriliikenteen ja ulkomaankaupan merkitys yhteiskunnalle ja armeijalle. Ongelmana oli 1920-luvulla se, että
meripuolustus oli varsin heikossa valmiudessa. Todennäköisesti tästä syystä yleisesikunta ei
antanut meripuolustuksen esikunnalle tuolloin tehtävää kauppamerenkulun suojaamisesta.
Puolustuslaitoksen 1920- ja 1930-luvulla merivoimien kehittämiseksi suorittamat huomattavat taloudelliset panostukset onkin nähtävä myös kauppamerenkulun suojaamiseen tähtäävinä toimenpiteinä.
Laivaston toimintakyvyn alkaessa alushankintojen ansiosta vähitellen lisääntyä meripuolustuksen esikunta sai yleisesikunnalta vuonna 1929 ensimmäiset merenkulun johtamiseen ja suojaamiseen liittyvät tehtävät. Kaksi vuotta myöhemmin yleisesikunta määräsi meripuolustuksen
esikunnan tärkeimmäksi tehtäväksi omien meriyhteyksien (kauppamerenkulun) järjestämisen
ja suojaamisen. Käskyssä korostettiin tehtävän merkitystä sekä siviiliyhteiskunnalle että puolustuskyvylle. Kauppamerenkulku oli sodanuhka-aikana suunnattava Pohjanlahden yli Ruotsiin. Meripuolustuksen toisena tehtävänä oli vihollisen maihinnousujen ja muiden rannikkoon
kohdistuvien operaatioiden torjuminen erityisesti Ahvenanmaalla. 18 Ahvenanmaa oli pidettävä
kaikissa oloissa, jotta kauppamerenkulku olisi ollut mahdollista sen suojassa Pohjanlahdella.
Kolmekymmenluvun lopulla laadituissa puolustussuunnitelmissa merivoimien esikunnan
merenkulun suojaamisesta saamat tehtävät eivät muuttuneet mutta täsmentyivät. Yleisesikunta määräsi 13.3.1939, että laivastovoimien tuli suojata meriyhteydet erityisesti Saaristo- ja
Ahvenanmerellä sekä Pohjanlahdella vihollisen sukellusveneitä, moottoritorpedoveneitä ja ilmavoimia vastaan. Laivaston käskettiin läntisiä meriyhteyksiä suojatessaan tukeutua LounaisSuomen ja Ahvenanmaan linnoituksiin. Laivaston päävoimia saatiin käyttää Suomenlahdella
vain, jos se ei vaarantaisi päätehtävänä olevaa meriliikenteen suojaamista. Lisäksi laivastovoimien tuli
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Syksyllä 1939 yleisesikunnan valmistelut olivat maantie- ja vesikuljetusten osalta pahasti keskeneräisiä.
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varmistaa käytettävät reitit ja väylät miinavaaraa vastaan,
saattaa tärkeät kuljetukset Lounais-Suomen ja Ruotsin eteläisellä itärannikolla
sijaitsevan Ölandin saaren välillä,
suojata keveillä voimilla ja sukellusveneillä sekä välillisesti miinoittein toiminta
Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä sekä
estää vihollisen tunkeutuminen Ahvenanmaalle. 19
Luonnollisesti meripuolustuksen johtoportaat valmistautuivat sodan aikana hoitamaan
itsenäisesti omaan toimintaan liittyvät merikuljetukset.
Yleisesikunnan määräykset osoittavat, että sotilasjohto teki kaikkensa yhteiskunnalle elintärkeän merenkulun turvaa miseksi. Tehtävän toteuttaminen oli erittäin vaikeaa siksi, että
sen onnistuminen edellytti demilitarisoidun Ahvenanmaan säilymistä omissa käsissä. Vain
siten meripuolustus kykenisi suojaamaan meriliikenteen Ahvenanmeren, Ahvenanrauman ja
Pohjanlahden alueilla. Toisin sanoen, suomalaiseen joukkojen tuli ehtiä sotatilanteessa Ahvenenmaalle ensimmäisenä.
Myös kesällä 1938 Ruotsin kanssa alkaneet neuvottelut Ahvenanmaan linnoittamisesta ja
puolustamisesta liittyivät tosiasiallisesti Suomen läntisten yhteyksien ja ulkomaankaupan suojaamiseen sodan aikana. Ruotsi vetäytyi talvella 1939 hankkeesta todettuaan Neuvostoliiton
vastustavan jyrkästi asiaa 2°. Kun Suomen ulkoasiainministeri vielä lokakuun puolivälissä tiedusteli, voisiko Ruotsi ottaa osaa Ahvenanmaan puolustukseen, oli vastaus kielceinen 21 • Ruotsi
ei halunnut tulla missään tapauksessa vedetyksi Suomen ja Neuvostoliiton mahdolliseen sotaan. Ruotsin halu pysyä puolueettomana oli otettu huomioon myös yleisesikunnan laivastolle
maaliskuussa antamissa määräyksissä. Meriliikenteen suojaamissuunnitelmissa lähdettiin siitä
oletuksesta, että Ruotsi pysyy puolueettomana. Toisena oletuksena oli mahdollisuus käyttää
sodan aikana Ruotsin rannikon turvallisia vesireittejä.
Syksyllä 1939 sotilasviranomaiset olivat varsin hyvin valmistautuneet toteuttamaan asevoimien tarvitsemat kuljetukset, vaikkakin erityisesti materiaalisessa varautumisessa oli suuria
puutteita. Meripuolustuksen esikunnan kauppamerenkulun suojaamisesta saama tehtävä ja
suorittamiseksi tehdyt valmistelut paikkasivat 1930-luvun lopulla sitä merenkulun johtamisvajetta, joka johtui kauppa- ja teollisuusministeriön täydellisestä valmistautumattomuudesta
minkäänlaiseen kriisiin.

Kiivasta suunnittelua ja improvisointia
Idea kahden meren kauppastrategiasta
Suomen merenkulun suurin painajainen on aina ollut se, että Eurooppaa koskevan kriisin aikana sota ulottuu Itämerelle ja että Tanskan salmet sulkeutuvat suomalaisilta kauppa-aluksilta.
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Ennen talvisotaa tällainen tilanne oli erityisen vaarallinen koko yhteiskunnalle, koska monet
tärkeimmät kauppakumppanit, mukaan lukien suurimmat tuontimaat, olivat Tanskan salmien takana.
Uhka suursodan syttymisestä Itämeren äärellä alkoi näyttää keväällä 1939 mahdolliselta
sen jälkeen, kun Saksa oli vaatinut maaliskuussa Puolalta Danzigia ja anastanut kuun lopulla
Liettualta Memelin. Huhtikuussa Suomen poliittiset ja taloudelliset piirit alkoivat varautua
siihen, että Itämeren rannoilla saatettaisiin sotia ja meriliikenne Tanskan salmissa estyisi. Nyt
ei enää aikailtu. Valtioneuvosto asetti 13.4.1939 komitean tutkimaan Suomen liikennemahdollisuuksia Jäämeren ja Pohjois-Atlantin satamien kautta. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) pääjohtaja Arvo Lönnroth ja jäseniksi eversti
Aksel Airo, ulkoasiainministeriön osastopäällikkö Aaro Pakaslahti, filosofian tohtori Henrik
Ramsay ja Lapin läänin maaherra Kaarlo Hillilä.
Lönnrothin komitea käytti Pohjois-Norjaan perehtyessään alueen parhaita asiantuntijoita.
Näitä olivat maaherra K. Hillitä, merenkulkuneuvos S. Tainio, kauppaneuvos H. A. Elfving
ja Lapin ma lmilöytöjen osalta professori Aarne Laitakari. Tietoja Pohjois-Norjan ja Jäämeren
oloista kerättiin muun muassa teoksista "Dues and Port Charges on Shipping throughout the
World" ja "Handbook of Baltic and White Sea Loading Pons". Lisäksi komitea käytti apunaan
useiden valtion laitosten ja Helsingin kaupungin teknillisten laitosten asiantuntemusta.
Koska komitea käsitti saamansa tehtävän erittäin kiireelliseksi, se jätti valtioneuvostolle jo
11.5. seuraavat esitykset toimenpiteistä, jotka tulisi käynnistää pikimmiten:
1. Pohjois-Suomen maantieyhteyksien parantaminen.
2. Pohjois-Suomen rautatieyhteyden kehittäminen ja satamien parantaminen.
Komitea totesi, että maan silloinen rautatie- ja tieverkko palveli parhaiten Etelä-Suomea.
Tässä ei ollut sinänsä mitään väärää, koska myös taloudellisen elämän painopiste oli EteläSuomessa. Komitea kuitenkin muistutti, että 1930-luvun viimeisinä vuosina tilanne oli vähitellen muuttumassa, koska uusien teollisuuslaitosten perustaminen maan pohjoisosiin oli
laajentanut teollisen elämän vaikutuspiiriä. Tästäkin syystä Pohjois-Suomen liikennekysymykset olivat saamassa yhä suurempaa yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi tehokas pohjoinen
liikenneyhteys varmistaisi koko kansan elämismahdollisuuksia ja avaisi myös uusia tilaisuuksia taloudellisen elämän kehittämiseen. Väliraportissa myös huomautettiin, ettei Suomi ollut
käyttänyt ulkomaankaupan järjestelyissään hyväksi maan sijaintia kahden meren, Itämeren
sekä Jäämeren ja Atlantin, välissä.
Toukokuussa jätetyssä väliraportissa olisi ehkä pitänyt voimakkaammin korostaa sitä tosiasiaa, että pohjoisten meriyhteyksien avaaminen joko Pohjois-Norjan tai Petsamon kautta
oli mahdollista vain uusia tie- ja rautatieyhteyksiä rakentamalla ja entisiä kurjia tieuria parantamalla. Tästähän oli kyse, vaikkakin asiaa markkinoitiin valtioneuvostolle edellä mainituilla yhteiskunnallisilla syillä. Komitean jäsenet ilmeisesti tiesivät, ettei valtioneuvostossa
ollut toukokuun puolivälissä halua uhrata tarvittavia varoja Pohjois-Suomen kulkuyhteyksien kehittämiseen. Arvio oli oikea, sillä valtioneuvosto ei tehnyt koko kesänä mitään komitean suosittelemien rakennushankkeiden käynnistämiseksi Pohjois-Suomessa. Valtioneuvoston
enemmistö ei edelleenkään uskonut, että sota syttyisi Itämeren äärellä monista uhkaavista
merkeistä huoli matta.
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Syyskuun 9. päivänä jätetyssä mietinnössä komitea toteaa 22 , että pohjoisina meriyhteyksinä
tulisivat kyseeseen idästä länteen lueteltuina seuraavat vuonot:
Liinahamarin vuono (Petsamo-Liinahamari),
Varanginvuono (Kirkkoniemi ja kolme muuta satamapaikkaa),
Porsanger- ja Altavuono (Hamnbukt ja 4 muuta satamapaikkaa sekä Hammerfest),
Lynge- ja Balsvuono (Skibocn ja Tromsö) sekä
Ofotinvuono (Narvik)
Jokaisen vuonon osalta käytiin tarkasti läpi satamat ja satamapaikat, niihin johtavat väylät
sekä maayhteydet.
Mietinnössä tarkasteltiin Suomen asemaa kahden eri tilannevaihtoehdon perusteella olettaen, että liikenne Tanskan salmissa estyy eikä rautatieyhteyttä Jäämerelle ole. Nämä olivat
seuraavat:
1. Suomi pysyy aseellisen selkkauksen ulkopuolella (ns. saarrostustilanne), mutta on
saarrostettu Tanskan salmissa.
2. Suomi on sodassa.
Saarrostustilanteessa arvioitiin puutavaran viennin keskeytyvän ja maan talouselämän
joutuvan muutenkin supistamaan toimintaansa. Tällöin uskottiin voitavan antaa riittävästi
kuorma-autoja pohjoisia kuljetuksia varren. Laskettu vuorokautinen tuonnin ja viennin kuljetustarve oli yhteensä 12 000 tn. Sotatilanteessa kyettäisiin sotilasviranomaisten laskelmien mukaan osoittamaan enintään 1 200 kuorma-autoa pohjoisia tuonti- ja vientikuljetuksia
varten. Tällä automäärällä arvioitiin voitavan kuljettaa vuorokaudessa maksimissaan 4 000
en tuontia ja vientiä.
Komitean jättäessä lopullisen mietintönsä sota Euroopassa oli jo syttynyt, eikä suomalaisilla aluksilla ollut enää Itämeren kautta vapaata pääsyä läntisille markkinoille. Komitean
toteamuksella, ettei Suomi ollut käyttänyt hyväksi maan sijaintia kahden meren välissä, oli
nyt uutta painoarvoa tilanteessa, jossa Suomen yhteydet ulkomaailmaan näyttivät todellakin
katkeavan. Mietinnössään komitea selkeästi totesi, ettei Liinahamari yksin riittäisi turvaamaan Suomen ulkomaankauppaa. Niin ulkopoliittiset, sotilaalliset kuin kuljetustekniset syyt
edellyttivät tieyhteyttä ainakin yhteen, mieluummin useampaan Pohjois-Atlantin satamaan.
Parhaiten Suomelle sopivina Pohjois-Norjan satamina komitea esitti Skibocnia ja Kvesmenesiä, jotka sijaitsevat Lyngevuonon rannalla vain 40 kilometrin päässä Suomen rajasta. Tosin
niihin ei tuolloin ollut Suomen puolelta minkäänlaista tieyhteyttä. Lisäksi komitea totesi,
että vuoden 1937 viennin tason saavuttaminen Jäämeren kautta edellyttäisi rautatieyhteyttä
Liinahamarin satamaan.23
Komitea esitti syyskuisessa mietinnössään seuraavia toimenpiteitä pohjoisten yhteyksien
avaamiseksi:
A. Maantiet
1. Rovaniemen-Liinahamarin tie (Jäämerentie) kunnostetaan 7 m leveäksi,
2. Palojoensuusta Kilpisjärvelle ja sieltä edelleen Norjan rajalle Skibocnin suuntaan
rakennetaan 6,5 m leveä tie,
3. Aleksinlahden-Töllevin- Kolttakönkään tie kunnostetaan 7 m leveäksi,
23
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4. Kaulirannan-Palojoensuun tie kunnostetaan 7 m leveäksi ja hallitus ryhtyy
toimenpiteisiin teiden rakentamiseksi Norjan puolella Kolttakönkäältä Elvenesiin
(Kirkkoniemen suunta) ja valtakunnan rajalta Skibocniin ja Kvesmenesiin. Norjan kanssa tulisi sopia Kirkkoniemen, Kvesmenesin ja Skibocnin sekä Tromsön
yhdysteiden varaamisesta Suomen ja satamien väliselle liikenteelle.
Lisäksi komitea esitti, että Pohjois-Suomen maakuljetusten järjestelyistä tuli laatia
erillinen selvitys.
B. Rautatiet
1. Rakennetaan Rovaniemen- Sodankylän välinen rautatie ja
2. suoritetaan tarvittavat koneelliset tutkimukset em. radan rakentamiseksi.
C. Liinahamarin satama:
1. Rakennetaan uusi 200 m:n laituri,
2. rakennetaan uusi 100 m:n laituri öljysatamaan sekä öljyvarastolle johtava tie,
3. rakennetaan vähintään 5 000 m 2 lämmintä- ja 150 000 m 2 ulkovarastotilaa,
4. rakennetaan 800-1 000 cn:n kantoisten alusten vetotelakka konepajoineen,
5. rakennetaan satamaan vesijohto,
6. sähköistetään satama ja järjestetään sen voiman saanti sekä
7. hankitaan tarvittavat kiinnityspoijut.
D. Lynge vuono:
1. Rakennetaan Skibocniin 150 m:n ja Kvesmenesiin 80 m:n laituri,
2. rakennetaan Skibocniin 120 000 m 2 ulkovarasto- ja 2 000 m 2 lämminvarastotilaa
sekä Kvesmenesiin 80 000 m 2 ulkovarastotilaa,
3. hankitaan Skibocnin satamaan tarvittavat kiinnityspoijut ja
4. merkitään ja valaistaan Skibocnin väylä.
Lisäksi hallituksen tulisi sopia Norjan kanssa Skibocnin ja Kvesmenesin sekä Kirkkoniemen ja Tromsön satamien käytöstä vastaavalla tavalla kuten Ruotsi ja Norja olivat sopineet
Narvikin sataman käytöstä.
Valtioneuvostoa sekä erityisesti merenkulusta ja ulkomaankaupasta vastannutta kauppaja teollisuusministeriötä voidaan arvostella siitä, ettei Suomen strategisesta asemasta ja maalle
elintärkeistä ulkomaan yhteyksistä ja niiden turvaamisesta tehty tarvittavia johtopäätöksiä jo
1930-luvun rauhan vuosina. Lönnrothin komitean esittämät strategiset vaihtoehdot pohjoisista Aclantille avautuvista meriyhteyksistä kuuluvat selvästi yhteiskunnan pitkän tähtäimen
varautumissuunnitteluun, jota olisi tullut suorittaa rauhallisissa oloissa. Voidaan tosin olla
varmoja, etteivät poliitikot olisi 1930-luvulla hyväksyneet Jäämeren yhteyksien avaamiseksi
tarvittavia suuria taloudellisia resursseja varsinkin, kun kuljetusinvescointien tiedettiin tuottavan rauhan aikana pelkkää tappiota.
Toisin kuin vielä toukokuussa valtioneuvoscolla oli syyskuun 1939 uhanalaisessa ja eristetyssä tilanteessa valmiutta toteuttaa kaikki yhteiskunnan selviämistä edesauttavat järkevät
ratkaisut. Valtioneuvosto päätti 14.9. esittää 50 miljoonan markan määrärahaa radan rakentamiseen Rovaniemeltä Sodankylään ja lisämäärärahaa Pohjois-Suomessa tehtäviä tietöitä
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varten. Eduskunta hyväksyi seuraavana päivänä molemmat esitykset. 24 Radan tarkoituksena
oli palvella Liinahamarin satamaa, Pohjois-Suomen kaivostoimintaa ja Lapin metsävarojen
hyödyntämistä. Talvisodan syttyessä ratatyöt eivät olleet päässeet käyntiin, ja sodan jälkeen
asia raukesi Valtionrautateiden resurssipulan vuoksi. Tietöidenkään osalta ei ennen sodan syttymistä ehditty tehdä juuri mitään. Vaikka valtioneuvosto oli syyskuun puolivälissä valmis
toteuttamaan erittäin kalliiksi tulevaa kahden meren strategiaa ulkomaankaupassa, siihen ei
enää ollut mahdollisuutta. Eurooppa oli jo sodassa.
Syyskuun lopussa suoritettiin Lönnrothin komitean suunnitelmien testaamiseksi selluloosan, paperin ja puuhiokkeen koekuljetus käyttäen Liinahamarin ja Narvikin satamia 25 •
Kuljetuksen suunnittelusta ja järjestelystä vastasivat eversti Paavo Talvela Suomen Selluloosayhdistyksestä ja varatuomari Lauri K.J. Tukiainen Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksestä.
Yhteensä 842,5 tonnin kuljetus Liinahamariin hoidettiin 120 kuorma-autolla. 26

Kansanhuoltoministeriö kauppamerenkulun johdon

Ensimmäiset konkreettiset merkit syttymässä olevan sodan vaikutuksista merenkulkuun todettiin elokuun 27. päivänä, kun Saksa pidätti Itämerellä suomalaisen kauppa-aluksen. Tuolloin puolustusministeriö kehotti merenkulkuhallitusta käskemään merellä liikkuvia suomalaisia laivoja välctämään avomerta sekä siirtymään Ruotsin ja Suomen rannikoiden suojaan.
Merenkulkua johtava kauppa- ja teollisuusministeriö ei kyennyt tekemään tässä tilanteessa
mitään. Sekin osoittaa KTM:n täydellistä kykenemättömyyttä toimia kriisitilanteessa. Tapahtuma yllätti myös merenkulkuhallituksen. Se ei katsonut voivansa antaa puolustusministeriön pyytämää käskyä kauppa-aluksille, koska pääjohtajan toimivalcaan ei kuulunut merenkulkua koskevien määräysten antaminen varustamoille eikä muutenkaan meriliikenteen
johtaminen 27•
Merenkulkuhallituksen pääjohtaja, kommodori Svante Sundman, joka oli myös kauppaja teollisuusministeriön merenkulkuosaston päällikkö, pyysi ministeri Väinö Voionmaalta lisävaltuuksia voidakseen hoitaa asian. Voionmaa ei kuitenkaan katsonut voivansa asian kiireellisyydestä huolimatta laajentaa itse merenkulkuhallituksen pääjohtajan toimivaltuuksia ja
merenkulkuhallituksen tehtäviä. Tästä syystä hän vei asian valtioneuvoston käsiteltäväksi. Valtioneuvostossa ymmärrettiin asian merkitys ja annettiin 1.9.1939, Saksan jo hyökättyä Puolaan,
merenkulkuhallituksen pääjohtajalle henkilökohtaiset valtuudet johtaa ja valvoa meriliikennettä. Valcioneuvosto myönsi Sundmanille myös hänen vaatimansa oikeuden sivuuttaa merenkulkuhallituksen kollegio meriliikenteen johtamisessa ja käyttää apuna merenkulkuhallituksen
sotilastoimistoa. 28 Vaatimus kollegion ohittamisesta osoittaa, että Sundman katsoi tilanteen
edellyttävän päällikkövalca ista johtamistapaa. Toimivalcuusasia hoidettiin muodollisesti oikein. Tilanne huomioon ottaen olisi kuitenkin ollut perusteltua, että kauppa- ja teollisuusmi-
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26

27
28

varten 15.9.1939 ja VP Asiak II HE 21 lisämäärärahan myöntämisestä Pohjois-Suomessa tehtäviä
yleisiä töitä varten 15.9.1939.
Lehtinen, s. 182.
Oy Pohjolan Liikenne Ab, vuosikertomus 1940.
Komulai nen , s. 31.
Ibid.
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nisteri olisi korjannut hallinnonalansa selvän virheen antamall a heti merenkulkuhallituksen
pääjohtajalle tämän pyytämät valcuudec. Hän olisi voinut pyytää toimenpiteelle jälkikäteen
valcioneuvoston siunauksen.
Merenkulkuhallituksen sotilastoimisto ryhtyi Sundmanin johdolla hoitamaan tehtävää, johon se ei ollut ennalta valmistautunut. Siksi o li tärkeää, että soti lastoimisto sai nopeasti apua merivoimilta. Kommodori Sundman järjesti asian siten, että Saaristomeren
a lueella toimiva rannikkolaivasto sai syyskuun alu ssa merivoimien komentajalta tehtävän
suojata Ahvenanmaan ja Saaristomeren a lueen kauppamerenkulku laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Myös merivarciolaitos sai käskyn osallistua a luksillaan meriliikenteen
suojaamiseen.
Heti valtioneuvostolta valcuudet saatuaan merenkulkuhallitus antoi 1.9. varustamojen
välityksellä ensimmäiset ohjeet ulkomaanliikenteen aluksi lle turvallisista reiteistä. Samalla
käskettiin maalata kauppa-alusten kylkiin ja kanteen suurikoko iset Suomen liput osoittamaan puolueettoman maan kansallisuutta. Syyskuun alkupuolella merenkulkuhallitus myös
lähetti kauppa-aluksille yleisohje ita turvallisuustoimenpiteiksi miinavaarallisilla vesillä liikuttaessa. 29
Suursodan syttyminen sai valcioneuvoston muutenkin ryhtymään päättäväisiin toimenpiteisiin talouselämän toimintaedellytysten ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi. Yksi ensimmäisistä toimenpiteistä oli polttoaineen säännöstelyn aloittaminen. Lisäksi
tasavallan presidentin 1.9. antamassa puolueettomuusjulistuksessa Suomen ilmoitettiin jäävän Saksan ja Puolan väli sessä sodassa puolueettomaksi. Julistuksen noudattaminen edellytti uusia syntyneeseen tilanteeseen sopivia ohjeita. Niiden laatimisessa ei aikailtu, ja jo 3.9.
tasavallan presidentti saattoi antaa kaksi rannikkopuolustusta tukevaa asetusta.1°. Toisessa
asetuksessa määrättiin, että sotaakäyvien valtioiden alusten tulo Suomen aluevesi lle oli kielletty tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Toisen asetus koski sotasatam ia ja rannikkopuolustuslaitteiden suoja-a lueita. Sii nä nimettiin laivaston päätukikohdat Helsinki ja Turku
sotasatamiksi. Rannikkopuolustuksen suoja-alueet käsittivät käytännössä koko Suomen lahden pohjoisrannan ulkoisten aluevesien rajaan asti Ahvenanmaa lta Viipurinlahdelle. Tässä
asetuksessa annettiin myös ohjeet kauppamerenkulun suuntaamisesta Suomen aluevesillä
vain tietyille sa llituille väylille.
Euroopassa raivoavassa sodassa puolueettomaksi julistautunut Suomi pyrki syyskuun puolivälissä turvaamaan ulkomaankaupan jatkumisen myös diplomatian keinoin . Koska sama
pyrkimys yhdisti muitakin Pohjoismaita, päättivät maat esiintyä asiassa yhtenä ryhmänä. Kööpenhaminassa 18.-19.9.1939 pidetyssä pohjoismaisessa pää- ja ulkoministerien kokouksessa
ministerit korostivat pitävänsä kiinni merenkulun vapaudesta sekä puolueettomien maiden
oikeudesta käydä kauppaa ja harjoittaa merenkulkua kaikkien maiden, myös sotaa käyvien
maiden kanssa. Mitään käytännön merkitystä pohjoismaisten ministerien yhteisellä vetoomuksella ei luonnollisesti ollut.
Palattuaan Suomeen pääministeri A. K. Cajander antoi lehd istölle lausunnon: "Kansainvälinen oikeus vaatii kunnioittamaan puolueettomien maiden kuljetusyhteyksiä ja sitä, että
29
JO

Ibid.
Asetus sotaa käyvien a lusten tulosta erinäisiin satamiin ja al uevesien osiin sekä asetus sotasatam ista ja rannikkopuolustuslaitteiden suoja-a lueista.
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niiden ulkomaankauppa säilyy ja niitten säännöllisen elämän tarpeet siten voidaan tyydyttää".
Sanat osoittavat hyvin vahvaa uskoa lakeihin ja sopimuksiin, mutta mitäpä muuta pääministeri olisi voinut sanoa. Tosiasiassa Suomen hallitus ei enää tuossa vaiheessa uskonut, että
muut valtiot noudattaisivat sodan aikana kansainvälistä oikeutta ja merenkulun vapautta.
Tällä kannalla oli myös Suomen laivapäällystöliitto, sillä sen lehden syyskuun numerossa
arveltiin puolueetonta lippua kunnioitettavan vähemmän kuin ensimmäisessä maailmansodassa.
Valtioneuvosto oli ilmeisesti jo syyskuun alkupuolella todennut, että Suomen tuli nopeasti
varautua entistä tehokkaammin Euroopassa käytävän sodan moniin haitallisiin seurannaisvaikutuksiin ja varsinkin lisääntyviin ulkomaankaupan häiriöihin. Tällöin päätettiin perustaa
erityinen ministeriö suunnittelemaan ja johtamaan jo käynnistettyä säännöstelyä siten, että
yhteiskunnan välttämättömät tarpeet tulisivat otetuiksi huomioon. Uusi ministeriö voitiin
muodostaa taloudellisen suunnittelukunnan laatiman pohjatyön ansiosta erittäin nopeasti.
Tilapäiseksi tarkoitettu kansa nhuoltoministeriö (KHM) aloitti toimintansa 20.9.1939 31• Sen
tehtävänä oli
1. Maanpuolustukselle ja väestön toimeentulolle tärkeiden tavaroiden hankinta,
tuonti ja jakelu.
2. Tavaroiden tuotannon, kaupan, kulutuksen, kuljetuksen ja hintojen säännöstely
sekä omaisuuden takavarikointi ja luovutus säännöstelyyn.
3. Toimenpiteet tuotannon ja kulutuksen sopeuttamiseksi sodan ja poikkeuksellisen
tilanteen vaatimuksia vastaavaksi sekä kuljetusyhteyksien ylläpitäminen kotimaassa ja ulkomaille.
Kansanhuoltoministeriön ulkomaankauppaan ja merikuljetuksiin liittyvät tehtävät olivat ristiriidassa entiselleen jätetyn ministeriöiden tehtävistä ja työnjaosta annetun asetuksen kanssa, jossa todettiin kyseisten tehtävien kuuluvan kauppa- ja teollisuusministeriön
vastuulle. Tilanteen selkiyttämiseksi kauppa- ja teolli suusministeri Väinö Voinmaa ja kansa nhuoltoministeri Rainer von Fieandt sopivat ilmeisesti jossain ministerityöryhmässä ministeriöidensä työnjaon siten, että ulkomaankaupan ja merenkulun johto siirtyivät kansanhuoltoministeriön vastuulle. Ulkomaankauppaa ei edes voinut erottaa kauppamerenkulusta,
koska vähintään 97 % kaupasta kulki meritse. Kotimaankauppaan kuuluvat asiat jäivät
KTM:n hoidettaviksi.
Ministeriöiden sopima työnjako oli yhteiskunnan toimintojen turvaamisen kannalta
järkevä ratkaisu, sillä kansanhuollon järjestely edellytti huomattavasti supistuneen ulkomaankaupan ohjaamista. Tämän takia kansanhuoltoministeriön perustamisasetuksessakin
oli ulkomaankauppa annettu sen valvontaan tosin sillä varauksella, että puolustusministeriö
sai harjoittaa oman alansa tuontia täysin riippumattomasti. Todellisuudessa kansanhuoltoministeriön toiminnan piiriin kuului joko suoraan tai teollisuuden kautta myös puolustuslaitoksen tarpeisiin tarkoitettua tuontia 32 • Ulkomaankauppaan liittyviä asioita hoitaessaan kansanhuoltoministeriö työskenteli yhdessä ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen
osaston kanssa 33 •
31
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Asetuskokoelma no 284, 20.9.1939 ja Asetuskokoelma no 288, 25.9.1939.
Seppinen, s. 20-21.
Seppinen (2), s. 115.
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Kansanhuoltoministeriön ulkomaankauppaan ja merenkulkuun liittyvät valtuudet ja
valtiovallan toteuttamat ulkomaa nkaupan säännöstelycoimenpiteet34 yhdessä tarkoittivat sitä,
että kotimainen merenkulku oli syksystä alkaen tonniston käytön osalta ministeriön ohjauksessa. Ohjaus toteutettiin siten, että ministeriöön tehtävää varten muodostettu osasto antoi
varustamoille määräyksiä siitä, mitä suomalaiset alukset saavat kulloinkin rahdata. Muuten
varustamot saivat toimia periaatteessa rauhana ikaiseen tapaan kuljetuksia hoitaessaan. Valtion
varaaman rahtitilan yli jäänyt tonniston osa oli cuontiliikkeiden ja varustamojen käytettävissä
vain kauppasopimusten asettamissa tarkoissa rajoissa. Myös ulkomaisella tonnistolla tuotiin
ja vietiin yksinomaan kauppasopimuksissa mainittuja tarvikkeita.

Merenkulun suojaamisen johtosuhteet
Merenkulkuhallituksessa ja m erivoimien esikunnassa todettiin syyskuun lopulla 1939, ettei
kauppamerenkulun johtaminen ja suojaaminen ollut tehokasta kuun alussa toteutetuilla järjestelyillä. Ongelmana oli, ettei merenkulkuhallituksen sotilastoimisto kyennyt puutteellisen
tilannekuvan takia johtamaan merenkulkua nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tämän vuoksi
merenkulun suojaaminen organisoitiin 5.10. uudelleen siten, että suojaamisen kokonaisjohto siirrettiin merenkulkuhallicukselta merivoimien esikunnan meriliikenneosastolle, jolla oli
käytössää n hyvät yhteydet ja paras tilannekuva merialueen tapahtumista. Samalla meriliikenneosastoon siirrettiin merenkulkuhallicuksesta luotsi- ja majakkaosaston päällikkö, merikarttaosaston päällikkö ja sotilastoimiston päällikkö.
Meriliikenteen suojaamise n alueellisiksi johto- ja suorituselimiksi määrättiin lokakuussa Lounais-Suomen ja Pohjanlahden meripuolustuksen esikuntien (L-SMe.PE ja PlMe.PE)
sekä lohkojen esikuntien meriliikenneosastot tai -toimistot. M erenkulkuhallituksen pääjohtaja, kommodori S. Sundman siirrettiin sa malla merenkulun kannalta tärkeimmän alueen eli
Lounais-Suomen meripuolustuksen pää lliköksi.
Edellä m ainittujen järjestelyjen yhteydessä merenkulkuhallitus luovutti paitsi johtovastuun
niin myös henkilöstönsä ja kalustonsa merivoimien käyttöön. Näin ollen on selvää, että järjestelyt oli sovittu kansanhuolto-, kauppa- ja teollisuus- sekä puolustusministeriön kesken jossain
ministerityöryhmässä. Merenkulkuhallituksen toiminnan siirtäminen merivoimien esikunnan
34

Valtioneuvosto asetti syyskuun alussa lisenssitoimikunnan johtamaan ulkomaa nkaupan sää nnöstelyä. Valtiovarainministeriön alaisen li se nssitoimikunn an päätökset vaikuttivat suoraan tu ontiin ja vientiin sekä sitä kautta kuljetuksiin. Toimikunnassa olivat edustettuina Suomen Pankki,
valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, maata lousministeriö ja syyskuun lopusta
alkaen tuolloin perusceccu kansa nhuoltoministeriö. Lisenssitoimikunta esitti valtioneuvostolle ne
tava rat, joiden tuonti ja vienti oli asetettava luvanvaraiseksi, sekä myön si tuonti- ja vientiluvat.
Toimikunnan päätöksistä ei voinut valittaa. (Salovaara, s. 47).
Tuontia ja vientiä koskevan lise nssimenettelyn ja kaksipuoli sce n yks ityiskohtaiseen kauppasopimusten ansiosta ulkomaankaupan johtaminen oli mahdollista tonniston käytön ohjauksen avulla.
Kauppasopimuksissa tarkasti määrättyjä tavaroiden tuonti- ja vientikiinciöcä käsiteltäessä lisenssitoimikunnan kädet olivat täysin sidotut. Lupia saattoi myöntää vain kiintiöiden osoittamaan
määrään ast i. (Lehtinen (2), s. 2 14). Saatuaan cuonti- tai vientiluvan yrittäjä sopi kaupoista liikekumppaniensa kanssa. Tuotavien tai viecävien tavaroiden kuljecuksec järjestett iin varustamoiden
ja muiden liikenteen harjoittajien kanssa.
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hoidettavaksi, kuten myös syyskuun lopulla toteutettu ulkomaankaupan ja kauppamerenkulun
johtosuhdemuutos, osoittaa, että kauppa- ja teollisuusministeriö luovutti helposti muille kaikki
sellaiset hallinnonalansa tehtävät, jotka jouduttiin organisoimaan uudelleen poikkeusolojen
takia. Joko ministeriön asenne perustui yhteiskunnan kokonaisedun huomioon ottamiseen
tai sitten se oli jonkinlaista vastuun pakoilua.
Uuden meriliikenteen suojaamisjärjestelyn mukainen toiminta käynnistyi lokakuun alussa,
vaikka tarvittavat säädökset vielä puuttuivat 35 • Alueellisten johtoportaiden esikunnat alkoivat
nyt pitää yhteyttä a lueensa satamaviranomaisiin ja varustamoihin. Lisäksi niiden käyttöön
osoitetut merenkulkuhallituksen merenmittausretkikunnat ryhtyivät väyläpalveluryhmiksi
jaettuina avustamaan kauppamerenkulkua soti lasväylillä ja miinoitetuilla alueilla sekä valmistamaan kierto- ja ohicusväyl iä yhdessä luotsipiirien kanssa 36 •
Meriliikenteen ohj aamiseen liittyviä järjestelyjä täydennettiin 12. lO. annetulla asetuksella
puolueettomuusvalvonnan järjestelystä. Säädös antoi puolustusministeriölle yhdessä ulkoasiainministeriön kanssa puolueettomuusvalvonnan johdon. Merivoimien komentaja, kenraalimajuri Väinö Valve määrättiin puolustusministeriön alaisena toimeenpanemaan asetuksen
määräykset. Puolustuslaitoksen ja suojeluskuntajärjestön tiettyjen osien lisäksi hänellä oli käytössään rajavartio-, merivartio- ja tullilaitoksen sekä merenkulkuhallituksen organisaatiot·37•
Säädös vahvisti epäsuorasti merivoimille merenkulkuhallicukselta jo lokakuun alussa siirtyneen johtoaseman merenkulun ohjaamisessa. Kuitenkin vasta talvisodan puhjettua merivoimien esikunta määrättiin johtamaan merenkulkua. Järjestely oli perusratkaisulcaan voimassa
koko toisen maailmansodan ajan 38 • Kaaviona esitettynä meriliikenteen suojaaminen ja johtaMerivoimien esikunta .................... KHM ................. PLM*)

Meriliikenteen suojaaminen
Selite:
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(ton nisto n käytöstä m äärää minen)

*) määräsi tonniston käytöstä
sotatarv ikkeiden tuonnissa

Maan va luuttavarantojen niukkuuden vuoksi valtioneuvosto kielsi 16.9. 1939 kaiken tuonnin ilman lisenssitoimikunnan lupaa. Varsinkin a lkuaikoina li senssipakkoa syytett iin elintärkeiden
tavaroide n tuonnin estämisestä. Syksyn 1939 ja talven 1940 kuluessa va ltioneuvosto laajensi vientirajoituksia useaan otteeseen. Lopu !ta 21.3.1940 va ltioneuvoston päätöksellä kiellettiin kai ken
tavaran vienti ilman lisenss ito imikunnan lupaa (Lehtinen, s. 181).
L-SMe.PE oni 7.10. aluee lli sen johtovastuun Ahvenanmaan ja Ruotsin vä li sestä liikenteestä ja
ryhtyi saattamaan om ia sekä puolueettomien m a iden a luksia, koska saksalaisten kaapparialuste n
retket ulottuivat syksyllä 1939 Pohjan lahdelle asti. Saattotoimintaa johti Ahvenanmaan merivartiopiiri käy ttäen varciomoottoriveneitään saattoaluksina. Marraskuussa 1939 saatettiin Ahvena nmeren yli 137 a lusta ilman vä likohtauksia. Ruotsalaise t a lukset jatkoivat kauppa-alusten saartoa
saariston kautta Märketin eteläpuolelta.
Kaksi väyläpalveluryhmää toimi Suomen lahdella, neljä Saaristomerellä ja kolme Pohjanlahdella.
Tervasmäki, s. 66.
Komulainen, s. 31-32.
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minen oli lokakuun alusta 1939 alkaen järjestetty seuraavasti:
Tammikuun alussa 1940 perustettiin Lounais-Suomen meripuolustuksen esikunnan yhteyteen kuljetustoimisto hoitamaan pelkästään kauppamerenkulkuun liittyviä kysymyksiä.
Yhteistoimintaa satamaviranomaisten ja varustamojen kanssa tehostettiin sijoittamalla 12.l.
calviliikenteessä vielä o leviin Turun, Rauman ja Mäntyluodon satamiin satamakuljetuspäälliköc. Heidän tehtäviinsä kuului saattotoimintaa ja käytettäviä väyliä koskevien tietojen ja
määräysten välittäminen kauppa-aluksille. Satamaku ljetuspäälliköt eivät talvisodan aikana
puuttuneet lainkaan satamien työskentelyyn. Talvella Lounais-Suomen meripuolustuksen
esikuntaa vahvennettiin siirtämällä Helsingistä Turkuun osa merivoimien esikunnan liikenneosastosta39.

Suojatut saattueet - tyhjät satamat
Turvatut kotivedet
Ahvenanmaan ja Ruotsin välisessä liikenteessä ryhdyttiin 7.10. a lkaen saattamaan omia sekä
puolueettomien maiden aluksia. Syynä o li se, että saksa laisten kaapparialusten retket olivat
ulottuneet syyskuussa Pohjanlahdelle asti. Marraskuussa saatettiin Ahvenanmeren yli 137
a lusta ilman välikohtauksia. Ruotsi suhtautui Suomen merenkulkuun syksystä 1939 a lkaen
erittäin myönteisesti. Se sa lli suoma laisten kauppa-alusten käyttää hyväkseen Ruotsin puolueettomuuden tarjoamia etuja. Kun Ruotsi alkoi 17.12. suojata merenkulkuaan ja järjestää
rannikkoreiteilleen sotalaivojen turvaamia saattueita Ahvenanmereltä aina Norjan rajalle asti,
sa ivat suomala iset kauppalaivat liittyä niihin. 40 Ta lvisodan aikana suomalaiset a lukset saattoivat käyttää myös Norjan aluevesiä pyrkiessään Aclanti lle tai kotisatamiin.
Merivoimien valmiuden kohottamiseen ja ylimääräisiin harjoituksiin liittyen merivartiolaitos a listettiin lokakuun 17. päivänä merivoimien komentajalle pois luettuna Ahvenanmaan
merivartiopiiri. Se jäi merivarciolaitoksen päällikön komentaja Väinö Miettisen johtamaksi
erillisalueeksi. Vasta sodan jo sytyttyä Ahvenanmaan merivarciopiiri otettiin 2.12. merivoimien komentajan johtoon ja alistettiin A hvenanmaan lohkon komentajalle. Tämä tapahtui
sama lla, kun Lounais-Suomen meripuolustuksen esikunnan päällikön johdossa olleet joukot
saapuivat Ahvenanmaa! le. 41
Sodan aikana aikatau lun mukaan Pohjan lahdella kulkeneet saattueet li ikkuivat Selkämerellä vuoropäivinä etelään ja pohjoiseen. Pohjoisessa saattueiden lähtöpaikkana oli Vaasa.
Vaasasta o li myös yhteys Ruotsiin. Etelässä lähtöpaikkana o li Lyökki Raumalla. Ahvenanmaan pohjois- ja koillispuolelle perustettiin saattueiden kokoamispaikat Finnbodan ja Saggön
ankkuripaikoille. Kokoamispaikoilla alukset saivat ohjeet ankkurissa olevilta jäänsärkijöilcä tai
J
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Kijanen, s. 116 ja s. 125, Komulainen, s. 32 - Komulainen mainitsee koko MerivE:n liikenneosaston siirtyneen, kun taas Kijan en ilmo ittaa vain osan siitä siirtyneen Turkuun.
Kijanen, s. 144.
Kijanen toteaa (s. 126), että Ahvenanmaalla o lleet joukot olivat kommodori S. Sundman in johdossa 2.- 17.12.1939, jolloin vastuu siirtyi Ahvena nm aan lohkon komentajalle. Komulaisen mukaan
(s. 33) Ahvenanmaan joukot alistettiin Rannikkolaivaston päällikölle kommodori E. Raholalle
2.- 17.12.1939, jolloin vastuu siirtyi A hvenanmaan lohkon komentajalle.
Ensimmäinen saattue lähti 8.12.1939.
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saattajilta. Saggöstä saattueet 42 lähtivät Ruotsin puolelle Furusundiin, jossa ne ilmoittautuivat
Ruotsin puolueettomuusvalvonnalle. Furusundissa myös koottiin saattueet Ruotsin rannikkoväylille ja Suomeen. Ahvenanrauma ylitettiin talvisodan aikana päivittäin yleensä aikataulun
mukaisesti molempiin suuntiin. Sodan loppuvaiheessa saattueet kulkivat vihollisen vilkkaan
ilmatoiminnan takia vain pimeän aikana.
Neuvostoliitto julisti 7.12. Suomen rannikoiden saarron ja antoi samalla puolueettomien
maiden aluksille aikaa 10.12. klo 00.00 asti poistua Suomen satamista. Vastoin kansainvälisiä
sopimuksia Neuvostoliitto ilmoitti, että se määräajan jälkeen upottaisi varoituksetta kaikki
saa rtovyöhykkeellä olevat alukset. Saarron tarkoituksena oli katkaista Suomen meriyhteydet
länteen kaupan ja Suomelle tarkoitettujen avustuskuljetusten estämiseksi. Hyökkäyssuunnitelmassa merisaartoa ei ilmeisesti ollut pidetty tarpeellisena, koska Suomen vastarinnan odotettiin luhistuvan nopeasti. Tämä selittäisi sen, miksi saarto julistettiin vasta runsaan viikon
sotatoimien jälkeen. Mahdollisuuksia olisi aiemminkin aloitettuun merisaartoon ollut, sillä
Baltian satamat olivat neuvostomerivoimien käytössä.
Saartoalue alkoi Torniosta ja ulottui 20 meripeninkulman päähän rannikosta aina Ahvenanmaan puolueettomalle alueelle asti. Suomenlahden puolella saartovyöhyke alkoi alueen
etelärajalta ja kulki rajan suuntaisena aina Barön pituudelle asti. Tästä itään Neuvostoliitto
katsoi nähtävästi hallitsevansa merialuetta täydellisesti. Kun Suomi onnistui saarrosta huolimatta ylläpitämään meren kulkua Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, Neuvostoliitto sisällytti
16./17. 12. 43 myös Ahvenanmaan alueen saartovyöhykkeeseen.
Suomen merivoimien johto päätteli Ahvenanmaan sisällyttämisen saartovyöhykkeeseen
merkitsevän tehostettua hyökkäystoimintaa meriliikenteen katkaisemiseksi Ahvenanmaan ja
Ruotsin välillä. Vastatoimenpiteenä merivoimien komentaja antoi rannikkolaivastolle tehtävän
suojata kauppalaivoja Ahvenanmaan alueelta Ruotsin vesille ja sulkea vihollisen pääsy Pohjanlahdelle. Jostain syystä Neuvostoliitto ei edelleenkään käyttänyt Baltian satamiin siirrettyjä
pintavoimia Suomen meriyhteyksien katkaisemiseen vaan antoi tehtävän sukellusvenelaivastolleen. Neuvostoliiton merivoimien hävittäjät pysyivät Pohjois-Itämerellä Hiidenmaan, Gotska Sandön ja Bogaskärin välisellä alueella. Syynä tähän saattoi olla Saksaa kohtaan tunnettu
epäluottamus ja mahdollisesti myös Suomen sukellusveneitten muodostama uhka 44 •
Meren jäädyttyä tammikuun puolivälissä 1940 neuvostosukellusveneet vetäytyivät satamiinsa. Saarto jäi tämän jälkeen Baltiasta toimivien Itämeren laivaston meri-ilmavoimien vastuulle. Sen tilastojen mukaan lentokoneet tekivät 20.12. jälkeen yhteensä 264 lentoa Suomen
meriyhteyksiä vastaan pudottaen 96 tonnia pommeja ja 65 miinaa.
Joulukuusta 1939 tammikuun puoliväliin 1940 meriliikenteen suojaamisen painopiste oli
selkeästi vihollisen sukellusveneiden torjunnassa ja saattotoiminnassa. Neuvostoliiton meriilmavoimien otettua meren jäädyttyä vastuun saarrosta korostui luonnollisesti ilmatorjunnan
osuus meriliikenteen ja satamien suojaamisessa. Koska saattotoiminta oli jäätalven aikana mahdollista pelkästään jäänsärkijöiden avulla, rannikkolaivasto sai 19.1. merivoimien komentajalta
käskyn: "Rannikkolaivaston päätehtävänä on toistaiseksi avustaa Turun meriliikennettä antamalla ilmatorjuntasuojaa". Tähän päätyi rannikkolaivaston toiminta talvisodassa yhtenäisenä
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sotatoimiyhtymänä. 45Jäänsärkijät saattoivat ja avustivat tammikuun puolivälistä maaliskuun
puoliväliin Suomeen 90 ja Suomesta 104 alusta 46 •
Talvisodassa meriliikenteen suojaamiseksi ja johtamiseksi toteutettujen järjestelyjen heikkoutena oli, että meriliikenteen suojaamiseen parhaiten kykenevät alukset olivat jaetut merivoimien ja rannikkolaivaston komentajan kesken. Johtamisepäselvyyksiä ja ongelmia aluskaluston tehokkaassa käytössä aiheutui esimerkiksi silloin, kun merivoimien komentaja pidätti
itselleen oikeuden määrätä sukellusveneiden käytöstä ulkomerellä. Tietty paikallinen päällekkäisyys Lounais-Suomen meripuolustuksen ja rannikkolaivaston kesken johtui ennen kaikkea
toimimisesta samalla maantieteellisellä alueella. Niiden keskinäinen yhteistoiminta vaikuttaa
kuitenkin sujuneen kohtuullisen hyvin. Merivoimien organisaatio oli alemmillakin tasoilla
varsin laaja. Esimerkiksi kaikilla meripuolustuksen lohkoilla oli omat vartio-, raivaus- ja yhteysalukset. Tästä syystä muutenkin vähälukuista aluskalustoa ei voitu käyttää tehokkaasti.
Kauppalaivojen suojaamisen saadessa yhä tärkeämmän sijan rannikkolaivaston tehtävissä katsoi sen komentaja tammikuun puolivälissä 1940 tarvitsevansa lisäaluksia. Hän lähetti merivoimien komentajalle pyynnön: "Kaikki alukset Hämeenmaan ja hävittäjän välillä ovat tarpeen.
Tyyppi ei ratkaise. Ehdotan saatto- ja varmistusalusten hankkimista ulkomailta". 47
Merivoimat täytti tärkeimmän tehtävänsä kauppamerenkulun suojaajana erittäin hyvin.
Neuvostosukellusveneet ja -ilmavoimat eivät onnistuneet estämään eivätkä edes keskeyttämään meriliikennettä Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella. Meren nopea jäätyminen vaikutti
osaltaan edulliseen lopputulokseen vihollisen sukellusveneiden jouduttua vetäytymään kotisatamiinsa. Kuljetusvolyymien selvästä supistumisesta huolimatta liikenne Itämeren piirissä
tyydytti Suomen alentuneen viennin ja tuonnin tarpeet. 48 Seppisen49 esittämää näkemystä siitä,
että Neuvostoliitto pystyi valvomaan julistamaansa merisaartoa melko tehokkaasti, ei voida
pitää perusteltuna, koska kauppamerenkulku jatkui keskeytymättä. Neuvostoliiton saarto oli
kuitenkin sikäli onnistunut, että sen takia useimmat ulkomaiset alukset pysyivät poissa Suomen satamista. Onneksi suomalainen tonnisto kykeni hoitamaan elintärkeimmän tuonnin.
Talvisodan aikana menetettiin tuhoutuneina tai vaurioicuneina 12 suomalaista kauppaalust50. Syksyn 1939 jälkeisiin alustappioihin on myös laskettava Saksan takavarikoimat alukset. Saksa otti haltuunsa lyhyemmäksi tai pitemmäksi aikaa syys-, loka- ja marraskuussa kolmisenkymmentä suomalaisalusta. Näistä 17 vapautui ennen vuoden loppua. Kuitenkin vielä
vuoden 1941 päättyessä oli takavarikossa 14 alusta, joista kuusi oli kaapattu ennen talvisodan
syttymistä tai sen aikana. Rauha merkitsi kuitenkin sotaa kovempaa iskua Suomen merenkululle; Suomi joutui luovuttamaan talvisodan jälkeen sotakorvauksina Neuvostoliitolle 78
erilaista alusta ja 267 proomua.

Tuonnin ja viennin romahtaminen
Saksan syyskuun alussa 1939 Juutinraumassa ja Isossa Beltissä laskemat miinakentät saartoivat
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käytännössä Suomen Itämerelle, sikäli kun alukset eivät yrittäneet vaarallista reittiä Ruotsin
ja Norjan rannikoita pitkin Bergenin korkeudelle ja sieltä Pohjanmeren yli. Miinakenttien
läpi Pohjanmerelle pääsi vain Saksan valvomien väylien kautta. Saksa pystyi siten valvomaan
miltei kaikkia Suomen läntisiä yhteyksiä. Pientä liikkumavapautta Suomen kaupalle ja merenkululle antoi se, että 40 % kauppa-aluksista oli jäänyt syksyllä 1939 Tanskan salmien ulkopuolelle.
Saksa ja Iso-Britannia pyrkivät estämään sotakielcotavaraksi luokittelemiensa lastien kuljettamisen vastapuolen satamiin. Saattueissa tai niiden ulkopuolella kulkevia aluksia tarkastettiin, otettiin hakuun ja upotettiin. Viennissämme tärkeä selluloosa oli Saksan sotatarviketavarain kieltolistalla. Tuollainen lasti oli siksi saksalaisille laivan takavarikointi- tai
upotusperuste. Tärkein ruoncimaamme Iso-Britannia puolestaan piti Suomea maana, jonka
kautta sen määrittämät sotakieltotavarat helpoimmin saattaisivat päätyä Saksaan. Tästä syystä Iso-Britannia ehkäisevänä toimenpiteenä rajoitti syksyllä tarvikkeiden myyntiä Suomeen. 51
Saksan ja Ison-Britannian saartotoimenpiteiden jyrkkyys oli suuri yllätys puolueettomuuteen
luottaneille suomalaisille 52 •
Valtiojohtomme sekä suomalaisten laivanvarustajien ja merimiesten ansiosta kauppayhteydet säilyivät suurista vaikeuksista huolimatta syksyn 1939 ja talvisodan aikana melkein
kaikkiin normaaliajan tuonti- ja vientimaihin kuten Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan.
Atlantin kautta tulevasta tuonnista osa tapahtui maitse Norjan ja Ruotsin kautta, osa kyseisten maiden rannikkojen suojassa. Merkittävää oli kuitenkin Neuvostoliiton kanssa liitossa
olevan Saksan kauppavaihdon lakkaaminen talvisodan aikana. Itämeren saarron vuoksi oli
varsin luonnollista, että Ruotsi tuli ensimmäiselle sijalle tuontitilastoissa kaksi kertaa normaalia suuremmalla tuontimäärällä. Ruotsin osuus tuonnista oli 1930-luvulla ollut 12 %, vuonna
1940 se oli runsaat 24 %. Siviilitavarain tuonti pysyi syksystä 1939 alkaen suppeana ja vienti
supistui jyrkästi vientiteollisuuden ankaran työvoimapuutteen takia.
Seuraavassa taulukossa 53 on verrattu joulukuusta 1939 maaliskuuhun 1940 tapahtunutta
meriliikennettä vuotta aiempaan (suora ulkomainen merenkulku - saapunut ja lähtenyt nettorekisteritonneissa):
Vuosi 1939-1940

Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Yhteensä

Vuosi 1937-1938

Oma
tonnisto

Ulkom.
tonnisto

Yhteensä
nrc.

Oma
tonnisto

Ulkom.
tonnisto

Yhteensä
nrt.

90 381
67 875
20 016
31 734

54 840
5 150
1 453

145 221
73 025
20 016
33 187

282 661
234 550
182 279
197 280

579 777
291 037
230 786
283 032

862 438
525 587
413 047
480 312

210 006

61 443

271 449

896 770

1384632

2 281 384

Tilastosta ilmenee myös suomalaisen tonniston merkitys talvisodan merenkulussa. Joulukuun alun jälkeen vain harvat ulkomaalaiset alukset uskaltautuivat satamiimme pelätessään
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Neuvostoliiton saartotoimenpiteitä. Eräissä sotahistorian teoksissa mainitaan, että Suomen
satamiin tuli ja niistä lähti joulukuun alusta rauhantuloon asti 410 kauppa-alusta, jotka
kuljettivat yhteensä 340 000 tonnia tavaraa 54 • Puolustuslaitoksen tuonti ei kuitenkaan sisälly
näihin lukuihin. Lukuja voitaneen pitää vain suuruusluokkaa osoittavina.
Täsmällisempää tietoa on esitetty55 Suomen tuonnin ja viennin arvosta vuosina 1938-1940
laskettuna vuoden 1938 hintoihin (mmk).
Tuonnin
arvo (mmk)

1938
1939
1940

8 607,2
7 783,3
7 595,3

Viennin
arvo (mmk)

8 334,9
8 303,1
2 578,0

Vuoden 1939 viennin kokonaisarvon osalta ei jo syksyllä 1939 alkanut lasku vielä näy. Sen
sijaan vuoden 1940 viennin arvo osoittaa, millaista täydellistä romahdusta talvisota ja sen jälkeinen aika viennille merkitsivät. Vuonna 1939 puu- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli
6 006 mmk mutta vuonna 1940 vain 1 661 mmk. Tuonnin rakenteessa ei tapahtunut yhtä dramaattisia muutoksia kuin viennissä. Merkittävää kuitenkin oli poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvon puolittuminen. Vuonna 1939 poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo oli 717 mmk
mutta vuonna 1940 vain 324 mmk. Edellä mainittuja lukuja tarkasteltaessa on muistettava
vuodesta 1939 alkanut tuonti- ja vientihintojen voimakas nousu. Tuontihintojen on laskettu
vuodesta 1938 nousseen vuoden 1944 loppuun mennessä 300 % ja vientitavarain vastaavasti
150 %. Ero selittyy, paitsi kysynnän ja tarjonnan erilaisesta osuudesta hinnan muodostuksessa, erityisesti siitä, että suurista kuljetusriskeistä johtuvat poikkeuksellisen korkeat rahti- ja
vakuutusmaksut vaikuttivat erityisesti tuontitavarain arvoon, joka tullitilastossa ilmoitetaan
cif-arvon (cost, insurance, freight - vakuutus ja rahti hintaan luettuna) perusteella. Vientitavarain tulli käsittely suoritetaan fob-arvon (free on board - vapaasti aluksessa) perusteella. 56
Hintojen suuren vaihtelun takia tuonnin ja viennin tarkastelussa onkin parempi käyttää
volyymi-indeksejä. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksit 1937-1940 57 ovat seuraavat:

1937-38
1939
1940

Tuonti

100
86
66

Vienti Kauppavaihto

100
88
26

100
87
46

Syksyllä 1939 alkaneet ulkomaankaupan vaikeudet johtuivat pitkälti sellaisista ulkoisista
ja sisäisistä ongelmista, joihin valtiojohto ei juuri voinut vaikuttaa. Esimerkiksi taulukosta
näkyvä viennin romahtaminen vuonna 1940 selittyy pitkälti sillä, ettei talvisotavuonna voitu
tehdä metsätöitä. Kansanhuoltoministeriön tehokkaan toiminnan ansiosta Suomi onnistui
kuitenkin turvaamaan ulkomaankaupan ja merenkulun avulla yhteiskunnan perustarpeet.
54
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On korostettava, ettei Suomi talvisodan aikana harjoittanut ulkomaankauppaa missään
sellaisessa mielessä kuin talvisodan jälkeen ja jatkosodan aikana. Kauppa ja kaikki muut
valtiovallan toimenpiteet keskittyivät pääasiassa sodankäynnissä tarpeellisten tavaroiden ostamiseen viennin palvellessa ulkomaan valuutan hankkimista. Valtioneuvoston ohjaamalla
tuonnilla oli siten vahva sotilaallisen huollon leima. 58 Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että
puolustuslaitoksen kehittäminen oli laiminlyöty rauhan vuosina.
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2. VESIKULJETUSTEN MERKITYKSEN OIVALTAMINEN
Uhanalainen meristrateginen asema
Meristrategisen aseman muutos

S

uomen meriscrateginen asema heikkeni suuresti talvisodan rauhan jälkeen. Hangon
vuokra-a lue jakoi merivoimien toiminta-alueen kahtia. Tämä merkitsi muun muassa
sitä, että meriyhteys Helsingin ja Porkkalan sekä Turun laivastotukikohtien vä lillä joutui äskeisen vihollisen valvontaan. Lisäksi Hangon itäpuolisten satamien Helsingin, Loviisan,
Kotkan ja Haminan kauppamerenkulku tapahtui nyt Neuvostoliiton valvonnassa. Neuvostoliiton merellinen asema Suomeen nähden oli talvisodan jälkeen erity isen vahva myös siksi,
että sillä oli halutessaan mahdollisuus sulkea tehokkaasti Suomenlahti Hangon vuokra-alueen
ja Viron rannikolla olevan Osmussaaren vä lillä.
Yksittäisistä meriliikenteen menetyksistä raskaimpia olivat parhaan ta lvisacaman Hangon,
Viipurin vilkkaasti liikennöityjen satamien ja huomattavana puutavaran vientisatamana toimineen Koiviston menetykset. Noilta osin liikenne oli järjestettävä kokonaan uudelleen. Itäisel lä Suomenlahdella Kotka sai suuren osan entisestä Viipurin liikenteestä. Hangon entinen
liikenne suunnattiin pääasiassa Lounais-Suomen satamiin. Lisäksi Suomi menetti Laatokan
koko vesialueen ja Saimaan kanavan eteläpään. Nuo menetykset olivat kuitenkin os itta in korvattavissa ohjaamalla Laatokan ja Saimaan kanavan vesi liikenne pääosin rautateille.
Saksa n va llattua huhtikuun alussa 1940 Tanskan ja Norjan Suomen kauppamerenkulku
rajoittui vain Itämerelle ja Saksan valvomalle Pohjanmerelle. Koska Saksan ja Neuvostoliiton
yhteistoim inta näytti keväällä ja kesällä jatkuvan, tilanne oli Suomen kannalta erittäin vaara llinen. Suomen ulkomaankauppa oli Suomenlahdella Neuvostoliiton sekä Tanskan salmissa ja
Pohjanmerellä Saksan valvonnassa. Positiivista tässä ahdingossa oli se, että Itämerelle syksyllä
1939 jäänyt 400 000 brt:n aluskalusto kykeni hyvin tyydyttämään Suomen supistuneen ulkomaankaupan tarpeet. 59
Kesällä 1940 Suomen soti laspoliittinen asema heikkeni entisestään Neuvostoliiton liitettyä Baltian maat itseensä. Neuvostoliiton Itämeren laivaston painopisteen siirtäminen Baltian
tukikohtiin osoitti, että Suomenlahden suu oli tarkoitus pitää suljettuna eikä pelkoa Baltian
59
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menettämisestä ollut. Neuvostolaivaston uusi ryhmitys merkitsi myös sitä, että Ahvenanmaan
suojassa Itämerelle kulkevat meriyhteydet joutuivat uhanalaisiksi. Tilannetta pahensi se, että
neuvostolaivaston uusi ryhmitys sopi hyvin hyökkäykseen 60 •
Tilanne oli kuitenkin kesäkuun loppuun asti siedettävä, koska talvisodassa merivoimien
laskemat miinoitteet olivat paikoillaan ja omat joukot olivat edelleen Ahvenanmaan saarilla
linnoitustöissä. Merivoimat ja Ahvenanmaan joukot olivat keväästä alkaen olleet korkeassa
valmiudessa, sillä sekä Suomen että Ruotsin pääesikunnissa arvioitiin keväällä 1940 Saksan
tai Neuvostoliiton hyökkäyksen Ahvenanmaalle olevan mahdollista. Tästä syystä Mannerheim määräsi huhtikuun 25. päivänä kenraaliluutnantti H. Östermanin Ahvenanmaan puolustuksen komentajaksi.
Sotilasjohdon suurta huolta Suomen meristrategiseen aseman muutoksesta osoittaa esimerkiksi se, että päämaja esitti 3.5.1940 poltto- ja voiteluaineiden cuontivarastojen sijoittamista
turvallisuussyistä Porin ja Rauman väliselle rannikolle. Sotilaat totesivat, etteivät pääasiallisesti
etelärannikolla sija itsevat tuontipolttoainevarastot vasta nneet uudessa tilanteessa puolustusvalmiuden tarpeita. Varastojen siirron tukemiseksi puolustusministeriö esitti keväällä kulkulaitosministeriölle rautatierahtien alentamista länsirannikon satamista tapahtuvista poltto- ja
voiteluainekuljetuksista. Lokakuun alussa pääesikunta ehdotti vielä kulkulaitosministeriölle,
että rautatiekuljetusten nopeuttamiseksi rannikoilta sisämaahan tuontiliikkeille myönnettäisiin
entistä suurempia rahtialennuksia omien säi liövaunujen käyttämisestä sekä myös rahtialennuksia vastaanottoaseman säi liötilavuuden suuruuden mukaan. Kulkulaitosministeriö antoi molempiin esityksiin 12.10.1940 kielteisen päätöksen kertoen syyksi Valtionrautateiden vaikean
taloudellisen aseman. 61 Jälleen varautumisasiat jäivät taloudellisten realiteettien jalkoihin.

Uhka Ahvenanmaalle
Kauppamerenkulun ja merivoimien kannalta talvisodan rauhassa oli ollut positiivista se, ettei Neuvostoliitto ollut vaatinut Ahvenanmaata tukikohdakseen. Tämä johtui mahdollisesti
siitä, ettei Neuvostoliitto silloisessa arvaamattomassa soti laspoliittisessa ti lanteessa halunnut
herättää asiasta kansainvälistä kiistaa. Tärkeimpänä syynä oli kuitenkin todennäköisesti se,
ettei Neuvostoliitto katsonut olevan syytä ärsyttää Saksaa tunkeutumalla sen Ruotsista tulevan tärkeän malmireitin avainkohtaan 62 •
Ahvenanmaan saaristoon kohdistuva uhka muuttui kesäkuun lopulla 1940 akuutiksi, kun
Neuvostoliitto yllättäen vaati joko Ahvenanmaan linnoittamista yhdessä sen kanssa tai saarten
demilitarisointia. Heinäkuun 2. päivänä omat linnoitustyöt saari lla keskeytyivät ja neuvottelut
a lkoivat. Va ikeiden neuvottelujen jälkeen Suomi joutui solmimaan 11.10.1940 uuden A hvenanmaan demilitarisointisopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Aiempien sopimusten muut allekirjoittajamaat sivuutettiin täysin. Sopimus velvoitti Suomea hävittämään saarille rakennetut
puolustusasemat ja raivaamaan merimiinoitteet. Lisäksi Neuvostoliitto sai oikeuden perustaa
Ahvenanmaa lle konsulinviraston valvomaan saarten demilitarisointia.
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Suomen kannalta Ahvenanmaan demilitarisointi oli Neuvostoliiton talvisodan jälkeen suorittamista monista uhkaavista ja painostavista toimenpiteistä yksi vaarallisimmista, koska se
oli avoimen hyökkäyksellinen. Lisäksi se kohdistui Suomelle elintärkeisiin läntisiin yhteyksiin.
Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto joutui nyt ottamaan huomioon mahdollisuuden, että
Neuvostoliitto voisi yllättäen miehittää saaret ja työntyä niiden kautta Pohjanlahdelle, jolloin
Suomi olisi täysin eristetty. Lisäksi Maarianhaminan vahvasti miehitetty konsulinvirasto herätti epäilyksiä sen toiminnan todellisesta luonteesta.
Neuvostoliiton kiirehtimät merimiinoitteiden raivaukset toteutettiin 9.10.-22.12.1940. 63
Vaikuttaa siltä, että suomalaiset koettivat pitkittää raivausta mahdollisimman myöhäiseen
ajankohtaan toivoen, että jälleen tulisi aikainen ja kova jäätalvi. Neuvostoliittoa kohtaan
tuolloin tunnettu syvä epäluulo on osoittautunut Neuvostoliiton arkistojen avauduttua sikälikin aiheelliseksi, että Itämeren laivasto sai kesällä 1940 tehtävän "valmistautua luomaan
Suomenlahden suulle, rannikolle ja tukikohtiin sellainen puolustusjärjestelmä, jolla saavutettaisiin Itämeren pohjoisosan herruus". Ohjeen pohjalta Itämeren laivasto laati 10.9.1940
Ahvenanmaan valtaussuunnitelman. 64
Merivoimien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä kesällä 1940 operatiiviset suunnitelmat tarkistettiin. Merivoimien komentajan toimintaohjeessa 27.7.1940 rannikkolaivaston tehtäväksi
määrättiin rannikkopuolustuksen tukeminen toimimalla Ahvenanmaan ja Hangon suuntiin,
meriyhteyksien suojaaminen ja vihollisen pintavoimien pääsyn estäminen Pohjan lahdelle. 65
Rannikkolaivaston saaman tehtävän taustalla oli ajankohtainen ja konkreettinen Neuvostoliiton Suomeen kohdistama poliittinen ja sotilaallinen painostus ja uhka mukaan lukien heinäkuussa alkaneet neuvottelut Ahvenanmaan asemasta sekä joukkojen kauttakulusta Hankoon.
Rauhansopimuksessa Neuvostoliitolle oli myönnetty vapaa kauttakulkuoikeus Petsamon
läpi Norjaan, mutta kauttakulusta Hankoon ei ollut sovittu mitään. Suomen hallitus katsoi
kuitenkin olevansa pakotettu aloittaman asiasta neuvottelut, vaikka sotilaallinen asema EteläSuomen ydinalueilla saattaisi muodostua sopimuksen solmimisen jälkeen entistä uhanalaisemmaksi. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen sovittiin, että Suomen alueella sai kulkea vain
kolme venäläistä junaa samanaikaisesti. Silloinkin sotilaat ja varusteet oli kuljetettava eri
junilla. Suomalaiset saivat 6.9.1940 allekirjoitetussa sopimuksessa oikeuden suorittaa junissa
tarkastustoimenpiteitä, joskin tämän sopimuskohdan tulkinnasta tuli myöhemmin erimielisyyksiä. 66

Ulkomaankaupan ja kauppamerenkulun järjestelyt
Talvisodan jälkeisessä tiukasti säännöstellyssä yhteiskunnassa ulkomaankauppa ja merenkulku pysyivät kansanhuoltoministeriön ohjauksessa. Solmituissa kauppasopimuksissa päätettiin,
mitä maahan tuodaan ja mitä viedään. Järjestelyn tukena oleva lisenssipakko mahdollisti
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sopimuskiintiöiden käytön tehokkaan valvonnan. Vuoden 1940 aikana Suomi solmi clearingsopimukset Tanskan, Sveitsin, Turkin, Romanian, Slovakian, Ranskan, Portugalin ja Espanjan kanssa. Kesäkuussa 1941 solmittiin clearingsopimus myös Saksan kanssa. Myöhemmin
jatkosodan aikana Suomella oli Ruotsia lukuun ottamatta vastaavat sopimukset kaikkien
Saksan valvonnassa olleiden Euroopan maiden kanssa. 67
Ulkomaankaupan valvonnan tehostamiseksi valtioneuvosto siirsi 5.9.1940 lisenssitoimikunnan kansanhuoltoministeriön alaisuuteen. Samalla toimikunnan avuksi perustettiin ulkomaankaupan valtuuskunta, jota voidaan luonnehtia yritystason keskusvirastoksi. Valtuuskunnan jäseniksi nimitettiin seitsemän eri vienti- ja tuontialoja edustavaa henkilöä. Lisäksi
valtuuskunnassa oli Suomen Pankin ja ulkoasiainministeriön edustaja. Puolustusministeriöllä
ja kansanhuoltoministeriöllä oli oikeus määrätä edustajansa valtuuskuntaan niiden toimialaa
koskevia asioita käsiteltäessä. Ulkomaankaupan valtuuskunta laati suunnitelmia rajoitettujen
vienti- ja tuontierien jakamisesta vienti- ja tuontiliikkeiden tai niitä edustavien keskusliikkeiden kesken. Järjestöihin kuulumattomille tuonti- ja vientiliikkeille varattiin kiintiöitä niiden aikaisemman toiminnan perusteella. Lisenssitoimikunnan ja ulkomaankaupan valtuuskunnan välisestä suhteesta säädettiin, että lisenssitoimikunnan ei tullut ilman pätevää syytä
poiketa valtuuskunnan laatimasta vienti- ja tuontierien jakoa koskevasta suunnitelmasta. 68
Kansanhuoltoministeriö saattoi kuitenkin halutessaan rajoittaa valtuuskunnan toimintaa ilmoittamalla, ettei se saanut käsitellä tietyn tarvikkeen tuontia. Käytännössä valtuuskunta toimi ulkomaankaupan koordinaattorina niillä aloilla, jotka eivät kuuluneet kansanhuolto- tai
puolustusministeriön toimialueisiin. 69
Meriliikenteen yleisjärjestelyt noudattivat talvisodan jälkeen syksyllä 1939 luotua menettelytapaa; kansanhuolto- ja puolustusministeriö määräsivät rahtitilan käytön, mutta muuten
varustamot hoitivat meriliikenteen itsenäisesti. Kansanhuoltoministeriö vahvisti kauppamerenkulun kuljetustariffit yhteisymmärryksessä Laivanvarustajain Yhdistyksen kanssa.
Puolustusministeriö vastasi sotatarvikkeiden tuonnista. Kesäkuun puolivälistä 1941 alkaen se hoiti tämän tehtävän yhdessä pääesikunnan sotatalousesikunnan kanssa. Jatkosodan
aikana sotatalousesikunnan kaupallisen osaston kaupallinen toimisto sekä rahtaus- ja huolintatoimisto vastasivat puolustuslaitoksen ulkomaankaupan käytännön järjestelyistä apunaan
koti- ja ulkomaisissa satamissa olevat satamakuljetuspäälliköt. Rahtaus- ja huolintatoimisto
antoi varustamoille käskyt tonniston käytöstä sotatarvikkeiden kuljetuksissa. Satamaviranomaiset sekä huolinta- ja ahtausliikkeet huolehtivat rauhanaikaiseen tapaan satamissa tapahtuvasta toiminnasta.
Meriliikenteen suojaamisen osalta talvisodan aikaista johtamisjärjestelmää ei tarvinnut
muuttaa. Merivoimien osuus meriliikenteen johtamisessa liittyi sodan jälkeenkin lähinnä
turvallisten väylien määräämiseen ja uhkatilanteissa kauppa-alusten saattamiseen ja suojaamiseen. Merivoimien yhtymien esikuntien kuljetuspäälliköt toimivat kauppasatamissa yhteistoiminnassa merivoimien esikunnan asettamien satamakuljetuspäälliköiden kanssa. Satamakuljetuspäälliköt puolestaan hoitivat merivoimien esikunnan ja päämajan kaupallisen osaston
ohjeistamana yhteydenpidon varustamojen, satamaviranomaisten ja huolintaliikkeiden kanssa.
67

68
69

Lehtinen, s. 177-178 ja 182.
Ibid., s. 178- 180.
Seppinen , s. 139 ja s. 151- 152.

48
M erivoimien esikunnan syksyllä 1940 sata miin määräämät satamakomenda ntit olivat saksalaiskuljetuksiin liittyviä yhteysupseereita.

Valtiovallan toimet merenkulun turvaamiseksi
Pohjois-Norjan satamahankkeet
Ta lvisoda n jälkeen valtio neuvos to katsoi ulko maa nkaupan lisäämisen o leva n yksi sen tärkeimmistä tehtävistä. Sa malla se asetti merenkulun edistämisen etusijalle ka ikkeen muuhun
kuljetusalan toimintaan nähden. Tehtävä tuli olemaa n erittäin vaikea muun muassa siksi, että
kauppamerenkulku rajoittui Itä merelle, mutta tärke immät kauppakumppanit olivat Pohjanmeren ta i Ad amin taka na. T ässä va ikeassa tilanteessa va ltiovalta reki ka ikkensa kaupan lisää miseksi niin Icämeren piirissä kuin Sa ksa n va lvo malla Pohjanmerel lä. Tätä osoittaa myös
se, että Suomi pyrki nopeasti elvy ttämään kauppasuhteet sekä Saksaa n että myös äskeiseen
viholliseensa N euvostoliittoon. Tässä o nn is tuttiin ja jo kesäkuussa 1940 Suo mi solmi kauppasopimukset molempien ma iden ka nssa. T ilan netta helpo tti hieman se, että Saksa avasi kesällä 1940 Kielin kanavan ja Ta nskan sa lmet liikenteelle. Kiel in kanava n kautta liikennöitiin
H olla ntiin ja Juutinraum an kautta N o rj aa n.7°
Suomen ulkomaa nkaupan suurin ongel ma oli, miten voita isiin käydä kauppaa Aclantin yli
ja välttää N euvostoliiton ja Sa ksa n valvonta. Kumpaa nkaa n maa ha n ei Suomessa talvisodan
jälkeen luo tettu. N euvostol iito n kaiken lisäksi pelättiin kesä llä hyökkäävän uudelleen Suomeen. Ainoa ratka isu pulmaa n oli ryhtyä lopultakin hyödyntä mään Suo men sija intia kahden
meren välissä. Tä mä oli mahdollista eri tyisesti siksi, että Petsa mo oli jäänyt rauhassa Suomelle
ja että 40 % suo mala isesta tonnistos ta oli jää ny t Ta nska n sa lm ien sulkeuduttua Sa ksa n valtapiirin ulko puolel le. N yt nuo a lukset olivat käy tettäv issä Acla ntin ja Jää meren kuljetuksiin.
Va ltioneuvosto ryhtyi nyt voimakkaasti ajamaa n pohjoisilla merillä Lönn rothin komitean
esittä mää usea n sata ma n ja kahden meren politiikkaa . Se päätti muuttaa nopeasti Jää meren
rann all a Petsa mossa olevan Liinahama rin kalasata man kauppasatamaksi. Sa malla valtio neuvosto alkoi päättävä isest i laatia suunnitel mia Po hjois-N o rja n N arvikin ja Skibotn in satam ien
saa misesta käyttöön. N orjalaisia satam ia ta rvittii n, koska tiedettiin, ettei Li inahamari yks in
riittäisi Yhdysvalcojen kaupan tarpeisiin . N orja la isten sata mien ta rpeeseen va ikutti ilmeisesti
myös se, että Liina ha marin meriyhceys oli Kalascajasaarenno n menetykse n jälkeen N euvostoliiton valvo nn assa. N äiden järjes telyjen keskeisenä tarkoitukse na oli turvata talvisod assa
Yhdysva ltojen ka nssa käynnistyneen ns. Faccona-kaupa n 7 1 (Finnish - America n T rading Corpo ration) jackuminen72 • Tästä syystä kansa nhuoltoministeriö ja ulkoas iainministeriön kauppapoliittinen osasto saivat nyt Yhdysva ltojen kaupan hoi taakseen. To isaa lta Saksa n va lvonna n ohittava lla kaupalla nähtiin olevan myös suurta poliittista merki tystä eristyksissä oleva lle
Suomelle.
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Pohjoisten meriyhteyksien avaaminen Norjassa oli erittäin vaativa ja suuria resursseja kysyvä tehtävä. Se edellytti neuvotteluja satamakapasiteetin saamisesta käyttöön, tarvittavien
kulkuyhteyksien rakentamista Skibotniin eli Markkinaan ja sopimusta ruotsalaisten kanssa
Narvikin radan suurisuuntaisemmasta käytöstä. Positiivista oli, että Ison-Britannian tiedettiin suhtautuvan myönteisesti Suomen Atlantin liikenteeseen. Olihan Atlantin meriliikenne
vielä tuolloin Ison-Britannian valvonnassa.
Narvikin sata mahanke näytti talvella 1940 etenevän hyvin, koska norjalaisten suhtautuminen asiaan oli myönteinen. Lisäksi jo tammikuussa 1940 Suomen Puunjalostusteollisuuden
Keskusliitto oli perusta nut kansanhuoltoministeriön kanssa Laituri Oy:n Narvikissa käyttöön saadun satamatilan laajentamiseksi ja sen satamalaitteistojen kehittämiseksi. Päämaja
piti kuitenkin talvisodan jälkeen parempana vaihtoehtona Skibocnin yhteyden kehittämistä
ja kiirehti useaan otteeseen syksyllä 1939 käynnistyneen Palojoensuu-Kilpisjärvi-maantien
rakentamista. 73 Mahdollisesti päämaja myös arvioi Skibotnin meriyhteyden Atlantille olevan
paremmin suojassa Saksan sukellusveneiltä.
Saksan yllätyshyökkäys 9.4.1940 Norjaan ja Narvikin valtaus monimutkaisti Suomen
satamahankkeita. Liittoutuneiden Norjaan huhtikuussa suorittaman maihinnousun jälkeen
näytti kuitenkin mahdolliselta, että Pohjois-Norja jäisi liittoutuneiden haltuun. Suomikin olisi
voinut vaikuttaa asiaan, sillä Norjan Helsingin suurlähettiläs vetosi heti Saksan hyökkäyksen
jälkeen Suomen hallitukseen ja pyysi vapaaehtoisia vastapalveluna Suomen Norjalta talvisodan
aikana saadusta avusta. Mannerheim olisi ollut valmis vapaaehtoisten lähettämiseen, mutta
hallitus ei tähän suostunut. 74
Ulkoasiainministeriössä ja päämajassa uskottiin vielä toukokuun puolivälissä Norjan jakaantuvan kahtia. Se olisi mahdollistanut Suomen kaupan liittoutuneiden hallitseman PohjoisNorjan kautta Atlantille.7 5 Siksi Suomen ulkoasiainministeriö tiedusteli toukokuussa IsonBritannian kantaa sataman rakentamiseen Markkinaan. Kun liittoutuneet kesäkuun alussa
vetäytyivät Pohjois-Norjasta, ei Suomi vielä ollut saanut selvää vastausta kysymykseensä. Suomen Isolle-Brita nnialle kesken taistelujen osittama pyyntö osoittaa, kuinka epätoivoisesti Suomi haki uutta Saksan valvonnan ulkopuolella olevaa meriyhteyttä Atlantille. Saksan miehitettyä kesäkuussa koko Norjan todettiin Suomessa Norjan satama hankkeen epäonnistuneen.
Silti Palojoensuun-Kilpisjärven tienrakennusta päätettiin tulevaisuutta ajatellen jatkaa.
Heinäkuun puolivälissä toinen kulkulaitosministeri Karl-Erik Ekholm käski muita ministerejä tai päämajaa konsultoimatta lopettamaan Kilpisjärven tien rakentamisen. Ekholm
ajatteli Saksan kesällä tarjoaman edullisen ja odotettua suuremman kauppasopimuksen ratkaisseen Suomen ulkomaankaupan ongelmat. Hän uskoi, että tässä tilanteessa Jäämerentie
riittäisi yksin Atlantin yhteyksien hoitamiseen. Päämaja, joka sai asian tietoonsa elokuussa,
puuttui voimakkaasti asiaan. Yleisesikunnan päällikkö E. Heinrichs pyysi 12.8. kulkulaitosministeri V. Salovaaraa jatkamaan tietöitä kiireellisesti. Päämaja perusteli pyyntöä sillä, että
sodan mahdollisesti syttyessä Suomelle saattoi olla hyötyä, jos Saksan miehittämän Norjan
kanssa saataisiin aikaan sopimus Markkinan sataman käytöstä. Ekholmin arvio Saksan kauppasopimuksen merkityksestä Suomelle oli varmasti oikea. Toisaalta hän ei ollut ymmärtänyt
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vaihtoehtoisten kauppareittien tarvetta nopeasti muuttuvissa soti laspoliittisissa tilanteissa. Ekholmin virhea rvio katkaisi hänen uransa toimivaltaisena ministerinä, vaikkakin hän pysyi
ministerinä 3.1. 1941 tapahtuneeseen hallituksen vaihdokseen saakka. 76
Kun Saksa yllättäen elokuun puolivälissä 1940 alkoi tukea Suomea, valtioneuvosto päätti
ottaa Norjan satamahankkeen uudelleen esille, vaikka Atlantin yhteyden painopisteen nähtiin
olevan selkeästi Petsamossa. Sitkeistä yrityksistä huolimatta Suomi ei onnistunut pääsemään
Saksan kanssa sopimukseen Markkinan sataman käytöstä. Edes Norjan ja Suomen tieverkkojen yhdistämisestä ei tuolloin päästy yhteisymmärrykseen.
Keväällä 1941 saksa la iset huomasivat, että he tarvitsisivat Skibomin-Kilpisjärven tietä
kuljetuksiinsa pian alkava lla sotaretkellä. Kun Saksa oli ilmaissut kiinnostuksensa tiehankkeeseen, ulkoasiainministeriö pyysi kulkulaitosministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin sopimuksen aikaansaamiseksi Norjan viranomaisten kanssa tien rakentamiseksi Kilpisjärveltä
40 kilometrin päässä olevaan Skibomi in 77 • Suomalais ia tiehanke kiinnosti edelleen siksi, että
tuolloin eläteltiin yhä toiveita Markkinan satama n saamisesta tulevaisuudessa käyttöön.
Saksan Helsingin lähetystö ilmoitti ulkoasiainministeriölle toukokuun lopulla PohjoisSuomen ja Pohjois-Norjan tieverkon yhdistämisestä käytyjen keskustelujen yhteydessä, että
periaatteessa Suomi vois i saada käytettäväkseen Markkinan satamasta tarpeellisen saramaalueen. Tämän johdosta valtioneuvoston oikeutti 29.5.1941 ulkoasiainministeriön asettamaan
komitean m ää rittämää n Suomen kannan Markkinan satamaa koskeviin kysymyksiin 78 • Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin FT Henrik Ramsay ja jäseniksi muun muassa kenraalimajurit A. F.Airo ja P. Talvela.
Markkinan satamakomitea jätti 10.6.1941 sa laisen raportin valtioneuvostolle. Siinä ehdotettiin, että a lkavissa neuvotteluissa Saksalle esitettäisiin kysymyksen arka luonto isuuden
vuoksi ensin vaihtoehto II. Se tarkoitti alueen vuokraamista Markkinan satamasta Suomelle ilman suvereniteettia. 79 Kesäkuuksi satamahankkeesta Saksan kanssa sovitut neuvottelut
peruuntuivat Saksa n hyökättyä Neuvostoliittoon. Myöhemmin Saksa ei ollut enää halukas
keskustelemaan asiasta ja asia raukesi heinäkuun lopussa. Tuolloin myös TVH lopetti ulkoasia inministeriön pyynnöstä kesällä suorittamansa tutkimukset Markkinan sataman rakentamismahdollisuuksista. 80
Markkinan satamahankkeeseen liittynyt tienrakennus oli koko ajan ollut suoma lainen
yritys yhteyden rakentamiseksi Norjan rannikolle. Jatkosodan aikana tavoite toteutui saksalaisten rakennettua omien Lapin sotatoimiensa tukemiseksi tien Skibomista Kilpisjärvelle.
Näin Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan tieverkot yhdistyivät Kilpisjärvenkin a lueel la. Todellisuudessa Suomen ja Saksan tavoitteet satama-asiassa olivat koko ajan vastakkaiset. Saksalla
ei ollut mitään aikomusta sa llia Suomen kaupankäyntiä Atlantin taakse. Atlantin kauppa oli
taas ollut suomalaisten tavoitteena koko ajan.
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Kalasatamasta kauppasatamaksi
Samanaikaisesti Norjan sata mahankkeiden kanssa valtioneuvosto työskenteli keväällä 1940
meriyhteyden avaamiseksi Petsamon kautta Atlantille. Liinahamarin satamahankkeesee n
liittyi monia riskejä, josta pienin ei ollut se, että meriyhteys oli Neuvostoliiton valvonnassa.
Suomalaiset nähtävästi luottivat siihen, ettei Neuvostoliitto puuttuisi suhteellisen vaatimattomaan Jäämeren liikenteesee n, koska se saattaisi heikentää sen suhteita länsimaihin. Olihan
Petsamon aluekin jäänyt talvisodan jälkeen Suomelle ilmeisesti juuri si itä syystä, että nikkelikaivos oli englantilais-ka nadalaisen konsessionhaltijan omistuksessa 8 1• Satamahankkeen
käynnistymistä hidasti hieman se, että venäläiset joukot poistuivat Petsamon alueelta vasta
huhtikuun puolivälissä.
Huhtikuun alussa puolustusministeri R. Walden, kauppa- ja teollisuusministeri V. Kotilainen, toinen kulkulaitosministeri K.-E. Ekholm ja kenraalimajuri P. Talvela neuvottelivat meri tien avaamisesta Yhdysvaltoihin Petsamosta. Ulkomaankaupasta ja merenkulusta vastaavan
kansanhuolcoministerin poissaolo johtui ilmeisesti ministerin esteestä. Kauppa- ja teollisuusministeri osallistui neuvotteluun, koska KTM tulisi vastaamaan Liinahamarin sataman kunnostuksesta. Toinen kulkula itosministeri oli paikalla, koska hän huolehti tienrakennuksista.
Walden ja Talvela edustivat kokouksessa myös puunjalostusteollisuutta. Puhetta johtaneen
Waldenin ajatuksena oli Atlantin yhteyden avulla turvata sekä puolustuslaitokselle tärkeä tuonti että puunjalostusteollisuuden vienti. Neuvottelussa päätettiin ennen muihin toimenpiteisiin
ryhtymistä selvittää, missä kunnossa Jäämerentie ja Liinahamarin satama olivat. 82
Pian neuvottelun jälkeen valtioneuvosto hyväksyi Waldenin esityksen Liinahamarin sataman käytöstä kauppamerenkulkuun ja lähetti varatuomari Lauri Tukiaisen 83 Liinahamariin
tutkimaan sataman käyttömahdollisuuksia. Tukiaisen saapui Liinahamariin huhtikuun puolivälissä heti sen jälkeen, kun Petsamon alue oli jälleen vapaasti suomalaisten käytettävissä.
Hän totesi sataman käyttökelpoiseksi, vaikka osa satamalaitteista olikin hävitetty.
Tukiaisen raportin saatuaan valtioneuvosto ryhtyi laatimaan suunnitelmia sataman kunnostamiseksi sekä tuonti- ja vientitavaroiden kuljetusten järjestämiseksi Jäämerentiellä. Kauppa- ja teollisuusministeriö otti vastuulleen satamarakenteiden kunnostamisen ja lisärakentamisen. Kulkulaitosministeriö sai tehtäväkseen 531 kilometriä pitkänJäämerentien kunnostuksen
ja Pohjanmaan-Rovaniemen radan liikenne- ja kuljetuskyvyn 84 parantamisen. Kansanhuoltoministeriö ryhtyi suunnittelemaan merenkulun ja tiekuljetusten johtamista. Puolustusministeriö tuki toimintaa komentamalla kuljecushenkilöstöä johtotehtäviin ja antamalla autoyksiköitä tiekuljetuksiin.
Jäämerentien perusparannus alkoi keväällä 1940. Tie- ja vesirakennushallitus sai nopeasti
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käyttöönsä tarvittavat rahat, jotta se saatto i ko rjata alun perin heikkorakenteiseksi rakennetun
tien kestämään raskasta li ikennettä. Koska Jää merentien kunnostuksella oli kiire, T VH sii rsi
työm aa lle huo mattava n osa n o mista ammattimiehistää n ja koneistaa n sekä palkkasi Lapista paljon aputyövoimaa. Jäämerentien tietöissä oli vuo nna 1940 enimmillään 75 tiemes taria
ja 4 000 miestä. Vielä seuraava na vuo nna tietöissä tarvittiin l 400 m ies tä. Jää merentientien
perusparannuksiin käytettiin vuos ina 1940- 194 1 noin 80 sekä sen keli rikko- ja kesähoitoon
33 miljoonaa m a rkkaa . Liinaha marin sata ma-alueiden auraa misiin kului talvella 1940/194 1
noin 8,5 miljoo naa markkaa. 85
Liinahamarin sata man olosuhteet erosivat täys in kaikista muista Suomen satamista. Ankkuripaikall a ved en syvyys oli 90 metriä. Vuo roveden ero oli kolme m etriä , mutta se ei h aitannut toimintaa, koska vuono oli syvä. Kevää llä 1940 satamassa oli va in yksi laituri. Tä m ä
ei luonnollisesti rii ttä nyt satamalle suunnitellun liikenteen hoita miseen. Kesän a ikana tie- ja
vesirakennushallitus rakensi kahdelle alukselle tarkoitetun II-la iturin ja hiililaiturin. Elokuun
puolivälissä valmi st ui vielä ölj yla ituri . Uusien la itureiden va lmi stuessa kolme, neljä alusta
pääsi kerrall aa n laituriin muiden odottaessa redill ä. Satam assa oli purku- ja lastaustöissä no in
2 000 miestä. 86
Kansa nhuolto ministeriö n tiekuljetussuunnitelma perustui aluksi siihen, että siviiliautojen
lisäksi armeijan ajoneuvot osallistuvat kulj etuksiin . Puolustusministeri W alden oli kuitenkin
sitä mieltä, että autoko mppaniat tuli saada mahdollisimman nopeasti joukkojen käyttöön. Toisaa lta Walden ei halunnut jättää Suomelle el intä rkeitä maa kuljetuksia pelkästää n yksityisten
autoilijoiden varaan. Siksi hän esitti, että valtio neuvosto asettaisi neuvottelukunnan tutkimaa n
Jää merentien kuljetusten järj es telymahdollisuuksia. Esitys hyvä ksyttiin ja kenraalimajuri P.
Ta lvelan johta ma neuvottelukunta alo itt i 25.4. 1940 toimintansa. N euvottelukunnan sihteeriksi valittiin varatuo mari Lauri Tukia inen.87

Pohjolan Liikenne ja Liinahamarin merikuljetustoimikunta
Ta lvelan neuvottelukunta esitti touko kuun a lussa 1940 va ltio neuvosto lle va ltioenemmistöisen Oy Pohjolan Liikenne Ab:n perustamista Rova niemen- Petsa mon vä li sen tava rali ikenteen
hoita miseksi. Kulj etusten va rmuuden takia yhtiölle tuli antaa yksino ikeus liikennöintiin Jäämerentiell ä. Va ltio neuvos to hyvä ksyi es ityksen ja o ikeutti ka nsa nhuo ltoministeriö n käyttämään osakkeiden merkitsemiseen N arvikin satamalaitteiden laajentamiseen O y Laituri Ab:lle
varattua mää rä rahaa . N äin osakke ita merkittiin va ltiolle 4 020 000 ma rkan a rvosta. Koko
osa kepääoma ksi tuli ka hdeksa n miljoonaa markkaa. Va ltio n 51 % osuuden lisä ksi osakeyhtiössä olivat mukana puunj alos tusteollisuus ja sen keskusjärjes tö t (19 %), jakelukaupan keskusjärjestöt ja Suomen Sokeri (1 9 %) sekä muu teollisuus (11 %) 88 •
Pohjola n Liikenteen toimiala mää ritettiin mahdollisimma n laajaksi, jo tta se kykenisi to imimaa n myös muut tuvissa o losuhteissa. Siksi yhtiö n ilmoitetti in ha rjo ittava n ka ikenlaista
liikennettä sekä vienti- ja tuo ntitavaroiden kulj etusta, rakentava n ja hankkiva n liikennettä
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varten tarpeel lisia rakennuksia, laitteita ja kulkuvälineitä kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi
sen tehtävänä oli hoitaa Pohjois-Suomen kautta ulkomaille suuntautuvaa tavaraliikennettä
koskevia asioita. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti 8.5.1940 perustetun osakeyhtiön
yhtiöjärjestyksen kolme päivää myöhemmin. 89
Pohjolan Liikenteen perustavassa kokouksessa johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
kenraalimajuri P. Talvela ja varapuheenjohtajaksi vuorineuvos V. Viljanen. Päämajan huoltoosaston päälliköstä eversti H. Roosista tuli johtokunnan jäsen 90 • Toimitusjohtajaksi valittiin
varatuomari L. Tukiainen. Hänen lähimpänä apulaisena toimi varatuomari J. Rautanen 9 1•
Helsingissä toimiva Pohjolan Liikenteen pääkonttori oli kiinteässä yhteistoiminnassa Liinahamarin merikuljetustoimikunnan sekä eri virastojen ja viranomaisten kanssa. 92 Valtion otteen
toiminnasta takasi sekin, että Suomen valtio omisti sataman ja merenkulkuhallitus vastasi sen
hoidosta. Jäämerentien organisaatioon kuului kesästä 1940 lähtien myös Pohjolan Liikenteen
johtokunnan asettama Pohjois-Suomen neuvottelukunta. Sen puheenjohtajana toimi metsäneuvos Jarl Sundqvist ja jäseninä maaherra Kaarlo Hillilä sekä eversti W. Wiklund. 93
Valtioenemmistöisen Oy Pohjolan Liikenne Ab:n nopea perustaminen osoitti, ettei valtioneuvosto halunnut ottaa Pohjois-Atlantin maakuljetusten järjestelyissä mitään riskejä .
Yhteiskunnan kannalta oli välttämätöntä, että Jäämerentien kuljetukset saatiin toimimaan
luotettavasti ja tehokkaasti. Yksityiset liikennöitsijät eivät olisi noissa olosuhteissa kyenneet
mitenkään selviämään ilman valtiovallan tuntuvaa tukea liikenteen säännöllisestä ylläpitämisestä huonokuntoisella tiellä. Valtiovalta olisi joka tapauksessa joutunut vastaamaan tien
kunnossapidosta, kaikista huoltojärjestelyistä ja liikenteen ohjauksesta. Parempi vaihtoehto
oli ottaa alusta alkaen tieliikenne ja kaikki sitä tukevat toiminnot valtiovallan omistaman yhtiön johtoon. Järjestelyn ansiosta liikenne voitiin hoitaa keskitetysti käyttämällä kuljetuksiin
sekä yksityisten että yhtiön omia autoja. Omat autot lisäsivät kuljetusten varmuutta samalla,
kun ne korvasivat muihin tehtäviin pääosin siirtyneet autokomppanioiden autot. Toteutettu
järjestely sopi hyvin Pohjois-Suomen erikoisolosuhteisiin.
Valtion omistaman pienen kalasacaman hallinto ei luonnollisesti vastannut kauppamerenkulun tarpeita. Lisäksi Jäämeren sotilaspoliittinen tilanne asetti omat vaatimuksensa satamaviranomaisten tehtäville. Tästä syystä valtioneuvosto asetti 7.5.1940, kansanhuolto-, puolustus- sekä kauppa- ja teollisuusministeriön laatiman suunnitelman perusteella, kenraalimajuri
P. Talvelan johtaman Liinahamarin merikuljetustoimikunnan johtamaan ja ohjaamaa kaikkia sataman toimintoja mukaan lukien alusten huolinta ja ahtaus. Toimikunnan käytännön
tehtävät hoiti Helsingissä KHM:ssä työskentelevä kauppaneuvos Rolf Berner. PLM:n alaisena
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toimiva komentajakapteeni T.J. S. Malmström ohjasi puolestaan Liinahamarissa satamakapteenina sataman toimintaa ai na 22.6.194 1 saakka. Ta lvisoda n a ikana hän oli toiminut Turun
satama n satamakulj etuspää llikkönä 94 •
Merikuljetustoimikunnalla oli sotatilalakiin perustuvat oikeudet määrätä laivat purettavaksi ja lastattavaksi tarkoituksenmukaisella tavalla välittämättä normaalista kansainvälisestä käytännöstä, jonka mukaan alukset oli purettava saapum isjärjestyksessä. Tarv ittaessa se
saattoi keskeyttää lastaamisen tai purkamisen, jos satamaan oli tulossa kiireellisempiä lasteja
tuovia aluksia. Toimikunta sai päättää myös lähtevien laivojen lasteista. Lisäksi jokaisen lähtevän aluksen oli hankittava toimikunnan lupa. Ilman lastia lähtevien laivojen oli hankittava
erikoislupa.
Merivoimien Liinahamariin asettamana satamakomendanttina toimi ensin komentajakapteeni R. Holmberg ja myöhemmin kapteeniluutnantti V. Tirkkonen . Komendantilla oli
johdossaan runsaan kolmenkymmenen miehen komennuskunta. Osastolla oli vartioasemat
Nurmensätissä ja Peuravuonon Verkkokalliolla. Aluskalustona komennuskunnalla oli käytössä merivartiolaitoksen vartioalus Turja, kolme muuta alu sta ja neljä moottorivenettä. Kesäkuun 1941 liikeka nnallepanossa osaston vahvuus kaksinkertaistui. Komennuskunta alistettiin
22.6.1941 Petsamon alueelle tulleelle saksa laiselle vuoristoarmeijakunta Norwegenille. 95

Atlantin yhteyden ylläpito
Atlantin kaupan järjestelyt
Käytännössä Atlantin kauppaa ohjattii n Helsingistä. Kansanhuoltoministeriö suunnitteli kaikkien Liinahamariin tulevien alusten lastit (KHM:n osuus 85 % tuonnista) ja varasi
puolustusministeriön käyttöön sotamateriaalin tuonnin tarvitseman lastiti lan (PLM:n osuus
15 % tuonnista). Tämän jälkeen kansanhuolcoministeriössä oleva yhteysupseeri, kapteeni
V. Koivisto 96 ilmoitti puolustusministeriölle tiedot tuontisuunnitelmista ja alusten aikatauluista.97
Helsingissä hankittiin a luksi Ison-Britannian ja kesästä 1940 lähtien myös Saksa n suurlähetystöstä liikennöinti luvat tuonnille ja vienni lle. Lisäksi Isolla-Britannialla, Saksalla ja myös
Neuvostoliitolla oli Liinahamarissa konsulaatit ja omat yhteysupseerinsa valvomassa sataman
toimintaa sekä tarkastamassa, että lastit vastasivat ilmoituksia. Konsulaatit harjoittivat myös
sa laista valvontaa Jäämeren tien varrella. Suoma laisten satamaviranomaisten aikaa tuhlaantui
suuresti, koska eri kansallisuuksia olevat va lvontaupseerit suorittivat tarkastuksensa aluksissa
ja varastoissa erikseen. 98
Syksyn 1940 jälkeen liikenneluvat oli su hteel lisen helppo saada Saksalta, koska se katsoi
Suomen kuuluvan sen valtapiiriin. Tosin Saksa piti tarkasti silmällä ruotsalaisten teräsvalmisteiden ja erityisesti SKF-kuu lalaakereiden vientiä, mutta sa lli sotatarvikkeiden tuonnin myös
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Isosta-Britanniasta Suomeen. Sotatarvikkeiden vienti sinne ei tietenkään tullut kyseeseen.
Iso-Britannia alkoi loppuvuodesta 1940 suhtautua varauksellisemmin Petsamon liikenteeseen.
Se vaati vientitavaroille valmistusmaan alkuperätodistuksen ja valvoi tarkasti, ettei poltto- ja
voiteluaineita mene saksalaisille joukoille. Sotatarvikkeiden tuonti Suomeen päättyi alkuvuodesta 1941 Ison-Britannian julistettua kuljetuskiellon Liinahamariin. 99
Ruotsi osoitti toukokuun lopusta 1940 alkaen suurta kiinnostusta Petsamon liikennettä
kohtaan. Suomen ja Ruotsin hallitukset tekivät 28.6.1940 sopimuksen, jonka mukaan Ruotsin tuontikiintiö oli 25 % ja vientikiintiö 15 % koko Petsamon liikenteestä. Vastapalveluksena
Ruotsi möi Suomelle 100 Volvo-kuorma-autoa. 100 Mahdollisesti Suomi suostui järjestelyyn
jonkinlaisena korvauksena Ruotsilta talvisodassa saamastaan avusta.
Ruotsalaiset perustivat Ab Transitotrafik-yhtiön hoitamaan omaa Petsamon liikennettään.
Vuosien 1940 ja 1941 viikkotilastojen mukaan ruotsalaisia autoja oli ajoissa alle kaksisataa.
Enimmillään heinä- ja elokuun vaihteessa 1940 ja maaliskuussa 1941 ruotsalaisia autoja oli
kulussa nelisensacaa. Pohjolan Liikenteen ohjeiden mukaisesti liikennöivät ruotsalaiset autot
kuljettivat myös suomalaista tuontia ja vientiä. 10 1 Jostain syystä Ruotsi ei käyttänyt kokonaisuudessaan sille luvattua kauppaosuucca. Sen osuus Liinahamarin viennistä oli 5,5 % ja tuonnista 17,8 %. Ruotsalaiseen tavaraliikenteestä 90 % tapahtui vuoden 1940 aikana. 102
Keväällä 1940 Baltian maat esittivät Suomelle pyynnön Liinahamarin sataman käytöstä.
Suomi ei kuitenkaan hyväksynyt esicystä. 103 Todennäköisesti asian epäämiseen vaikuttivat eniten poliittiset syyt, kuuluivathan kyseiset maat tuolloin tiukasti Neuvostoliiton valtapiiriin.
Toisaalta Liinahamarin satama ja Suomen kuljetusjärjestelmä tuskin olisivat selviytyneet yhtään suuremmasta kuljetuscarpeesca varsinkin, kun myös saksalaiset joukot alkoivat syksyllä
1940 käyttää Jäämerentietä.

Ruuhkainen jäämerentie

Saksan kauttakulkuliikennettä ja sen järjestelyjä Pohjanlahdella ja Pohjois-Suomessa on käsitelty yksityiskohtaisesti väitöskirjassani. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä todeta, että
saksalaiseen 18.8.1940 tekemä yllättävä yhteydenotto Mannerheimiin vakuutti nopeasti Suomen poliittisen ja sotilaallisen johdon siitä, että Saksa oli tekemässä perustavaa laatua olevaa
muutosta suhtautumisessaan Suomeen.
Syyskuun lopulla käynnistyneiden Saksan ilmavoimien joukko- ja tavarankuljetusten erikoisluonnetta osoittaa, että niiden johtaminen järjestettiin suoraan yleisesikunnan päällikön
johdossa olleen yhteysupseeriorganisaacion avulla. Puolustusvalmiscelujen kannalta tärkeää
huolto-osastoa, jolle asia olisi pääesikunnan työjärjestyksen mukaan kuulunut, ei haluttu sitoa
pitkäaikaiseksi uskottuun rutiinicehtävään.
Aluksi saksalaiskuljecuksec olivat varsin pienimuotoisia. Lokakuun puoliväliin mennessä
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Suomeen oli saap unut 4 700 Saksan ilmavoi mien miestä ja 550 autoa. Miehistöstä oli jäänyt
Vaasaan 130 miestä, Ouluun jonkin verran, Rovaniemelle 589 ja Ivaloon 60 miestä. Edellä
mainittu Saksan ilmavoimien ja lokakuu n alussa a lkanut Saksan maavoimien w4 vähäi nen
liikenne ei sanottavasti haitannut Jäämerentien tavarankuljetuksia. Vuoden lopu lla tilanne
kuitenkin muuttui.
Suomalaiset saivat lokakuun puolivälissä tietää Saksan m aavoimien aikova n käynnistää
loppuvuodesta 100 000 tonnin m aceriaalinkuljecuksec Pohjois-Suomen kautta N orjaan. Päämajassa todettiin, että suurku ljecuksiin suostum inen merkitsis i myös sitä, että Saksan käyttöön jouduttaisiin antamaan huomattavassa määrin Suomel le elintärkeä n Jäämerentien kuljetuskapasiteettia. Suomen poliittinen ja sot il aallinen johto päätti suostua Saksan maavoimien
maceriaalinkuljetuksiin si lläkin uhalla, että Yhdysvaltojen kaupan maakuljetukset mahdollisesti hidast uisivat. Tuossa tilanteessa arvioitiin Saksan poliittisen ja sotilaa llisen tuen o levan
kaikkein tärkeintä Suomelle.
Toukokuuhun 1941 mennessä Pohjanlahden satamista kuljetettiin Norjaan 30 000 saksalaissocilasta ja suuri määrä materiaalia. Varsinkin saksalaiseen suuret carvikekuljetuksec sitoivat
huomattavan paljon sata mien sekä rautatie- ja tieliikenteen kapasiteettia. Saksalaisten omat
ja heidän käytössään olleet kuorma-autot ruuhkauttivat osa ltaan muutenkin ylikuormitettua
Jäämeren tietä.
Valtaosa Jäämerentien liikenteestä oli kuitenkin suoma laisten omia tuonti- ja vientikuljecuksia. Pohjolan Liikenteen käytössä oli näihin kuljetuksiin sen omien ajoneuvoje n lisäksi niin
sanottuja urakka-autoja ja puolustuslaitoksen autoyksikköjä. Kesäkuusta joulukuuhun 1940
yhtiöllä oli viikoittain ajoissa 150-200 omaa ja 450 urakka-autoa. Tammikuusta kesäkuuhun
1941 viikoittaisissa kuljetuscehcävissä oli enimmi llään yli 500 yhtiön omaa autoa, keskimäärin
500- 650 urakka-autoa ja runsaat 130 armeija n ajoneuvoa. Vuonna 1940 Petsamon teillä oli
liikenteessä parhaalla vi ikolla yhteensä 1 221 suomala isia ja ruotsalaisia a utoa. Vuoden 1941
huippu saav utetti in maaliskuussa, jolloin kiireisimmän viikon ajoissa o li l 573 ajoneuvoa. 105
Heinäkuussa 1940 Pohjolan Liikenteen käytössä olleilla autoi ll a kuljettiin 46 299 tonnia
tarvikkeita. Vuoden 194 1 parhaana calvikuukaucena vastaava luku oli peräti 49 590 tonnia.
Keskimäärin päivittäin kuljettiin 1 000 tonnia tavaraa Petsamon ja Rovaniemen välillä. Kaikkiaan Pohjolan Liikenne kuljetti vuosina 1940-1941 omi lla autoi llaan 114 708, urakka-autoilla 312 964 ja puolustuslaitoksen autoi lla 37 441 tonnia erilaista materiaalia. Ruotsalaiset
autot kuljettivat vastaavana aikana 55 992 tonnia. Lisäksi kymmenen norjalaista autoa kuljetti
vuonna 1940 yhteensä 395 tonnia cavaraa. 106 Muutamia ruotsalaisia diesel-autoja lukuun ottamatta autot olivat bensiinikäyttöisiä. Siviiliajoneuvoisca vain Petsamon liiken ne sekä Sallan
radalla työskentelevät kuorma-autot sa ivat talvisodan jälkeen toimia bensiinillä; dieselautoja
Suomessa ei tuolloin o llut.
Armeijan ajoneuvojen kuljetussuorite Jäämerenciellä o li suhteellisen pieni, koska keväällä
1940 puolustusministeri Walden oli käskenyt irrottaa autokomppaniat mahdollisimman nopeasti Jäämerentien kuljetuksista. Kuitenkin vasta elokuun lopulla kaikki autokomppa niat olivat
hoitamassa sotilasku ljetuksia. Vuoden lopulla Jäämerentien kuljetustilanne muuttui kuitenkin
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niin vaikeaksi, että Pohjolan Liikenne pyysi pääesikunnalta kuljetusapua. Huolto-osasto käski
31.12.1940 Airon ja Roosin allekirjoittamassa asiakirjassa kolmen armeijakunnan komentaa
kunkin yhden bensiinikäyttöisen autokomppanian Jäämerentien kuljetuksiin. Pohjolan Liikenteen konttori Rovaniemellä antaisi komppanioille kuljetustehtäväc. 107
Ilmeisesti Airo ja Roos eivät olleet tiedustelleet ennalta Waldenin tai Mannerheimin kantaa
asiaan, koska he joutuivat tammikuun alussa esittelemään asian Mannerheimille. Esittelymuistiossa Airo ja Roos perustelevat ratkaisuaan sillä, että "kuljetustilanne Petsamossa on käynyt
erittäin vaikeaksi ja puolustusvoima in apu olisi tässä tilanteessa suuriarvoinen". Korvaukseksi
kuljetusavusta Pohjolan Liikenne oli luvannut hankkia 108 kuorma-autoa renkaineen ja toimittaa ne komennuksen päättyessä 1.5.1941 puolustusvoimille. Lisäksi yhtiö maksaisi kaikki
komennuksesta aiheutuvat kulut ja toisi maahan toukokuun alkuun mennessä 100 uutta autoa
renkaineen. Mannerheim hyvä ksyi tehdyn päätöksen. 108 Autokomppaniat palasivat armeijakuntiensa käyttöön touko- ja kesäkuun vaihteessa.
Talvella 1941 huolto-osasto seurasi tarkasti Jäämerentien liikennettä. Helmikuussa eversti
Roos raportoi yleisesikunnan päällikölle Jäämerentien kestäneen hyvin liikenteen rasituksen.
Huolena oli kuitenkin tien korjauksiin varattujen määrärahojen supistaminen. Siksi tie- ja vesirakennushallituksen oli ollut jo pakko vähentää työväkeään Pohjois-Suomessa. Roos kertoo
neuvotelleensa asiasta 18.2. TVH:n yli-insinöörin Tolosen kanssa. Hän toivoi, että eduskunnan myöntämät rahat saataisiin kokonaisuudessaan TVH:n käyttöön. Mikäli niin ei kävisi,
Tolonen ilmoittaisi asiasta pääesikunnalle, joka puuttuisi asiaan. Monista muistakin asiakirjoista käy ilmi tie- ja vesirakennushallituksen ja huolto-osaston tiivis yhteistoiminta ja se, että
pääesikunta oli toimintaa ohjaava osapuoli. 109

Liinahamarin merkitys Suomelle
Tiedot Liinahamarissa käyneistä aluksista eroavat eri lähteissä melkoisesti toisistaan. Luotettavimmalta vaikuttavan satamapäiväkirjoihin perustuvan tiedon mukaan Liinahamarin satamassa kävi 14.4.1940- 19.6.1941 kaikkiaan 195 kauppa-alusta 110 • Erään tiedon mukaan kyseisten alusten vetoisuus oli 393 390 nettotonnia 111 • Tutkimuksissa esitetään myös hyvin erilaisia
lukuja Jäämeren kaupan osuudesta Suomen ulkomaankaupasta. Alimpien arvioiden mukaan
Liinahamarin osuus Suomen satamien liikenteestä oli vuonna 1940 noin 4,5 % ja seuraavana
vuonna enää 3,4 % 11 2 • Erään laskelman mukaan Petsamon liikenteen osuus olisi ollut runsaat
10 % ulkomaankaupas ta. Komulainen puolestaan laskee, että Petsamossa käynyt tonnisto
vastasi (redusoituna) noin 6,8 % Suomen satamissa käyneestä tonnistosta 11 3 • Todennäköisesti
Komulaisen laskelma on lähellä oikeaa. Petsamon liikenteen merkitys Suomelle oli kuitenkin
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paljon prosenttiosuutta suurempi, sillä Yhdysvalloista saatiin tarvikkeita, joita Suomi ei voinut
Itä- ja Pohja nmeren satamista hankkia ' 14 • Esimerkiksi kesää n 1941 mennessä Suomeen saapui
Yhdysvalloista 3 850 kuorma-autoa, joita ei olisi saatu ostettua mistää n muualta. Void aankin
perustellusti sa noa, että Petsa mon liikentee n käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi suunn atut
suuret taloudellise t pa nostukset olivat yhteiskunnan kannalta ka iken vaiva n arvoisia.
Meriliikenne Liinahama riin loppui kesä llä 194 1 pian sen jälkeen, kun Iso-Britannia lopetti
14 .6.194 1 lupakirjojen myöntä misen. Syynä oli se, että saksalaisten joukkojen keskityskuljetusten käynnistyttyä 7.6. Suomen läpi Lappiin Iso-Britannia katsoi Suomen siirtyneen lopullisesti
Saksa n rinnalle. Ison-Brita nni an asenteen jyrkkeneminen Suomea kohtaan ilmenee myös siinä, että jo toukokuussa 194 1 se pidätti ko lme Liinahama riin matkalla ollutta suomalaisalusta. Kesä kuussa ennen jatkosodan syttymistä se otti haltuunsa vielä yhdeksä n kauppa-a lusta.
Edellä mainituista aluksista yhdeksän ta kava rikoitiin. Suo men liity ttyä so taa n Iso-Britannia
takavarikoi vielä 11 suom alaisa lusta. Lisä ksi sa ksa la iset ja englantilaiset sukellusveneet upottivat ennen jatkosotaa kolme Petsa mon liikentee n alusta.
Kesä kuun puolivälissä Liinahamarin satamassa oli 16 suomala isa lusta odottamassa purkamista. Tilanne oli kuitenkin jo niin kireä, että aluksille annettiin käsky siirtyä 20.6. saksalaisten
suostumuksella Norjan turvasatamiin. O sa niistä purj ehti Norjan ra nnikon suojissa Itämerelle
ja saapui aikanaa n Suomeen. Näistä kotisata miin pyrkineistä aluksista tuhoutui kaksi. 11 5
Suomen ulkomaa nkauppa oli kesäs tä 1940 alkaen täysin Saksa n va lvonnassa, koska myös
Jää meren liikenne oli mahdollista vain Saksa n suostumuksella. Lisäksi Liinahamarin liikenne
oli myös N euvostoliiton va lvonnassa . Siinä mielessä Suo mi epäonnistui tavoitteessaa n käyd ä
Atlantin kauppaa näiden maiden valvonta kiertäen. Tä rkeintä Suo melle kuitenkin oli se, että
Liin ahama ri sta kyettiin ha rjoitta maa n kauppaa Yhdysva ltojen kanssa. Tä mä n kaupan turvaamiseksi valtioneuvosto teki ka ikkensa kusta nnuksista välittä mättä; kuljetus Jää merentien
kautta oli niin kallista, ettei sellainen olisi normaalioloissa mitenkään kannattanut 116 •
Valtioneuvoston päätökset ottaa Liinaha marin satama n toiminta ja Jäämerentien liikenne
tiukasti johtoonsa olivat merkittäviä ratka isuja. N e varmi stivat sen, että ka ikki mahdollinen
tehtiin tuonnin ja viennin hoitamiseksi. A tla ntin meriyhteyden ylläpitäminen sa i kansanhuolto- puolustus-, kulkulaitos- sekä kauppa- ja teollisuusministeriön ennen näkemättöm än kiinteään yhteistyöhön keskenää n. Valtio n tiukka o te Pohjo is-Suomen kuljetuksista mahdollisti
myös kulj etusmuotoj en saumattoma n yhteistoiminnan koko kuljetusketjun pituudelta. N yt
va ltionh allinnossa alettiin ensimmä isen kerran todell a o ivaltaa, mitä etuj a vo itiin saavuttaa
kuljetusmuotojen keskitetyllä johtamisella. Vaikka satamato imintoja ohjanneella merikuljetustoimituskunnalla ja tiekuljetuksia hoitaneella Pohjolan Liikenteellä ei ollut yhteistä johtoelintä,
oli niiden yhteistoiminta va rmistettu m äärää mällä Ta lvela johtam aa n molempia toimintoja.
Myös Valtionrautatiet osallistui tiiviisti Jää merentien kuljetusten keskitettyyn johtamiseen hoitaessaa n tuonti- ja vientitarvikkeiden kuljetukset Rova niemen ja Etelä-Suomen vä lillä. N äiden
yhteiskunnan kann alta erittä in tärkeiden rautatiekulj etusten järjes telyt olivat itse asiassa yksi
syy talvisodan jälkeisiin rautatieliikenteen suuriin vaikeuksiin, koska pitkät kuljetusmatkat sitoivat paljon vaunustoa. Kaiken kaikkiaan Pohjois-S uomen kulj etusjärj estelyjä voidaan pitää
ensimmäisenä askeleena kohti jatkosodassa toteutettua kuljetusmuotojen keskitettyä johtamista.
11 4
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Jalkaväenkenraali E . H einrichs kiteytti Liina ha m arin m erkityksen Suo melle seuraavas ti: "Petsa mon Liinah a m a ri oli a inoa henkireikä, a inoa räppänä lä ntiseen m aa ilmaa n" 117 •

Lakko sisävesillä
Syyskuussa 1940 käyd y issä M erimies-Unionin ja la iva nva rustaja in vä lisissä palkka neuvotteluissa pääd y ttiin umpikujaa n. Koska suo m a la iset kauppa-alukset eivät Ta nska n sa lmien
ollessa suljettuina päässeet Itä m ereltä muua lle kuin Sa ksa n valvomiin sata miin ja Ruo tsiin,
la iva nva rustajat katsoivat, ettei palka nko rotuksiin ollut va raa. Unio ni o li taas toista m ieltä.
T iukkoj en neuvottelujen jä lkeen la iva nva rustajat lopulta suostuivat, erä iden sopimuspa ra nnusten lisäksi, nosta m aa n palkkoja 15 o/o. 118
Sisävesillä M erimies-Unio ni oli a lo itta nut la ivaväen vä rväämisen jäse nikseen jo ennen ta lv isotaa. Se pääs i ensimmä iseksi sopimukseen Saim aa n vesistöalueen suurimma n liikenteen
h a rjoittaja n E nso- G utzeitin ka nssa. Yhtiö n pääjo htaja, vuorineuvos, everstiluutn a ntti evp.
Kotilainen suostui solmimaa n sopimuksen M erimies-Unio nin ka nssa tod ettuaan , että 70 %
yhtiö n la ivaväestä kuului Unio niin . E nso n ka nssa solmittu sopimus m erkitsi M erimies-Unionille m erkittävää voittoa sisäves illä. Sen jä lkeen monet muutkin sisävesien työna ntajat tekivät sopimuksia a mmattiliiton ka nssa. Lappeenra nta la inen Sulka-yhtiö ei kuitenkaan millää n
suostunut neuvottelem aa n sopimuksesta eikä ko rotta m aa n palkkoja muiden tapaan . 11 9
Tästä syystä M erimies-Unio ni julisti 15.10. Sulka-yhtiö n la ivat ja p roo mut lakkoo n. Ka ikkiaa n 86 yhtiö n la iva mies tä to tteli a mmattijä rjestö n keho tusta. Aja n ko hda n va linta johtui
siitä , että juuri tuona pä ivänä H a min aa n saapui pa ri sa ksa la ista la ivaa, jo iden piti saad a las ti
Sulka-yhtiö ltä. E päonnistuneiden lako nmurcoyritys ten jä lkeen työ na ntaja kää nty i valciova lla n
puoleen. Pää ministeri Risto Ry ti kutsui 19. 10. M erimies-Unionin puhee njo htaja Niilo W ä llä rin luo ksee n kuulcava ksi. Syynä nä in a rvovalca iseen kutsuun o li ilmeises ti se, että valtioneuvosto o li huolissaa n la ko n m ahdo llisesta va ikutuksesta Suo m en ja Sa ksa n lämpenem ässä
o lev iin suhteisiin. W ällä ri kertoo Rytin vaatineen, että la kko pitää lopettaa heti. W ä llä ri sa no i
lo pettava nsa la kon vasta silloin, kun Sulka-yhtiö h yvä ksyy sopimuksen, jo nka muut Saimaa n
liikennöitsijät olivat jo a llekirjo itta neet. Iltaa n mennessä yhtiö ta ipui ja lakko loppui. Työt alko ivat 20.10. Sulka-yhtiö n a luksilla. Kyseessä oli en simmä inen Unio nin sisävesillä jä rjestä m ä
la kko, joskin sen "ratka isuta istelu" käy tiin H amina n satam assa. 120

Rannikko- ja sisävesiliikenteen johtamissuunnitelmat
Tuotantokomitean liikennej aoston esitys
E du skunnassa keskusteltiin vuodenva ihteessa 194 0- 1941 vilkkaast i ta lo u sministeriö n ta i
ka nsa ntalo usministeriö n perusta mista rpees ta ja kansa nta lo uden tilas ta. Uutta ministeriö tä
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ei muodostettu, mutta keskustelu johti tammikuun lopussa 1941 valtiovarainministeriön kansantalousosaston ja ministeriön alaisen tuotantokomitean perustamiseen. Professori Bruno
Suviranta määrättiin sekä kansantalousosaston päälliköksi että komitean puheenjohtajaksi.
Koska tuotantokomitean tehtävänä oli pohtia laajasti kansantalouden ja talouselämän kysymyksiä, se paneutui myös kaikkeen taloudelliseen toimintaan liittyvien kuljetusten järjestelyihin. Lisäpontimena kuljetusasioiden esille ottamiseen oli se, että komiteaan kuuluvat
talouselämän edustajat olivat jo kauan arvostelleet kulkulaitosministeriötä rautateiden johtamisesta
Kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriö saivat tammikuussa 1941 tuotantokomitean liikennejaostolta ilmoituksen maantie- ja vesikuljetusten järjestelyjä koskevan suunnittelun käynnistymisestä kesää silmällä pitäen. Kulkulaitosministeriö ei näytä reagoineen ilmoitukseen
millään tavalla 12 1 • Tämä johtui ilmeisesti siitä, ettei se katsonut kyseisten asioiden mitenkään
kuuluvan sen vastuulle. Kansanhuoltoministeriö ilmoitti suunnittelun olevan tärkeää mutta
että se ottaisi maantie- ja vesikuljetukset vasta myöhemmin perusteelliseen harkintaan. Lisäksi
KHM ilmoitti liikennejaostolle, että se oli keväällä 1940 asettanut toimikunnan laatimaan
kiireellisesti esitystä niistä uudis- ja lisätöistä, joita tärkeimmissä sisämaan satamissa tulisi tehdä. Toimikunnan tekemät esitykset oli suurelta osalta toteutettu kesällä 1940. Toimenpiteiden
tarkoituksena oli keventää moottoriajoneuvoliikenteen ankaraa kuormitusta suuntaamalla
entistä suurempi osa sisämaan kuljetuksista vesiteille. 122
Kansanhuoltoministeriön asiassa ottama aikalisä johtui todennäköisesti siitä, että se toivoi
helmikuussa sotilasviranomaisten ryhtyvän johtamaan tiekuljetuksia vielä kevään 1941 aikana.
Kansanhuoltoministeriön asenne liikennejaoston toimintaan muuttui maaliskuussa, kun oli
käynyt ilmi, ettei pääesikunta suostunut ottamaan siviilikuljetuksia vastuulleen edes sodan
aikana. Tämän jälkeen KHM alkoi osallistua aktiivisesti liikennejaoston työskentelyyn.
Liikennejaosto havaitsi asioihin perehtyessään, ettei pelkästään tiekuljetusten keskitetyllä
käytöllä saataisi riittävää apua kansanhuollon ja talouselämän kuljetusvaikeuksiin, koska autokalusto oli liian pieni. Suuresti rasitettujen rautatiekuljetusten kuormitustakin oli merkittävässä määrin mahdollista keventää vain ottamalla huomattavan kuljetuskapasiteetin omaava
sisävesien aluskalusto valtiovallan ohjaukseen. Tehtävä tiedettiin vaikeaksi, koska vesiliikenne
oli jo ennen talvisotaa ollut hiipumassa. Sisävesillä oli kuitenkin jäljellä kuljetuksiin tarvittava
proomu- ja aluskalusto.
Laatiessaan suunnitelmaa sisävesilaival i ikenteen ohjausjärjestelyistä Ii iken nejaosto kuuli
asiantuntijoina kansanhuoltoministeriön osastopäällikköä N. Osaraa ja ylitarkastajaa Y. Laaksosta. Jaosto neuvotteli asiasta myös pääesikunnassa everstiluutnantti Haakin ja insinööri
Grönroosin kanssa. Tällöin todettiin, että kaavailtu vesikuljetusten ohjausmenettely soveltui yhteistoimintaan sotilasviranomaisten talvella 1940 muodostaman vesitiepiirijärjestelyn
kanssa.
Päämajan huolto-osaston 29.2.1940 tekemän esityksen perusteella puolustusministeriö oli
nimittänyt 29.3. Saimaan ja Päijänteen vesitiepiirien ja niiden alaisten vesitiealueisiin henkilöstön ja määrännyt aluerajat. Saimaan vesitiepiiriin kuuluivat Kuopion, Varkauden, Pielisjärven, Joensuun, Savonlinnan, Mikkelin ja Lappeenrannan vesitiealueec. Piirin virkaa
12 1
122

KYM:n tulodiaari no 482/720- 1941, 20.1.1941, KA, KYM, Da 140.
KHM:n kirj no 15007, 15.2.1941 , KA, KYM Kirjeet, Tammi- ja helmikuu 1941, Da 141.

61
tekevä päällikkö oli luutnantti T. Huotari. Vesitiepiirin varsinainen päällikkö, teollisuusneuvos
Hugo Lakomaa työskenteli päämajan huolto-osastossa vesitieliikenneupseerina. Päijänteen vesitiepiiriin kuuluivat Etelä-Päijänteen, Pohjois-Päijänteen, Keiteleen ja Iisveden vesitiealueet.
Piirin päällikkö oli metsänhoitaja Aimo Achte apulaisenaan isännöitsijä Erkki Patokorpi. Vesitiepiirien tärkein tehtävä oli alusten ottaminen sotatoimiyhtymille. Kuljetustehtävän osalta
vesitiepiirit eivät saaneet mitään ohjeita kesään 1941 mennessä. 123
Vaikka sotilasviranomaisilla oli johdossaan vain kaksi lähinnä alusottoihin valmistautunutta vesitiepiiriä, oli sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistoiminnan varmistaminen monestakin
syystä tarpeellista. Keväällä 1941 sovittiin, että liikekannallepanon yhteydessä Saimaalla ja
mahdollisesti myös Päijänteellä siviiliviranomaisten vesikuljecusorganisaatio siirtyisi paikallisen sotilasjohdon alaiseksi. Muilla vesitöillä siviiliviranomaiset johtaisivat sodankin aikana
vesikuljetuksia. Järjestely johtui siitä, että Saimaan vesiliikenne oli maanpuolustukselle erityisen tärkeä ja Päijänteen liikenteelläkin oli puolustuslaitokselle suurta merkitystä. Muulta osin
sotilasviranomaiset eivät osoittaneet kiinnostusta siviiliviranomaisten vesiliikenteen johcamissuunnitelm ia kohtaan, koska niillä ei katsottu olevan merkitystä armeijalle.
Huhtikuun 29. päivänä 1941 liikennejaosto esitti, että kansanhuoltoministeriö ryhtyisi
kiireellisesti sisävesien laivaliikenteen ja sisävesisatamien käytön ohjaukseen. Jaosto aikoi tutkia vielä myöhemmin, olisiko vastaavaan menettelyyn tarvetta myös uittojen ja lauttausten
suorituksessa. Liikennejaosto oli pohtinut myös järjestelmän käynnistämiseksi ja toiminnan
mahdollistamiseksi tarvittavaa valtioneuvoston ohjeistusta ja päätynyt siihen, ettei säädösten
laatiminen kuulunut tuotantokomitean tehtäviin. Se totesi kuitenkin valtiovallan ohjausta sisävesiliikenteessä tarvittavan, koska ansioliikenteessä olevaa kalustoa oli liian vähän suhteessa
kuljetustarpeeseen. Lisäksi suurin osa kalustosta oli tarkoitettu omistajan omaa käyttöä varten.
Liikennejaosto ei uskonut, että kuljetuksia onnistuttaisiin siirtämään suuressa määrin vesiteille rautateiden kuormituksen helpottamiseksi, ellei kuljetusten johdolla olisi käytettävissään
sopivia pakotteita. Tarvittavat valtuudet sisävesiliikenteen säännöstelyyn ja johtamiseen voitaisiin liikennejaoston mielestä järjestää siten, että valtioneuvosto antaisi tulevan valtalain 124
perusteella kansanhuoltoministeriölle val lan määrätä sisävesiliikenteessä tarvittavasta ohjauksesta Saimaan, Päijänteen, Puulaveden, Näsijärven ja Vanajaveden vesistöillä. Sisävesiliikenteen suunnitteluun ottivat osaa liikennejaoston puheenjohtaja H. Ramsay, maanviljelysneuvos
L. Hirvensalo, esittelijäneuvos E. Kahra ja professori 0. Louhivuori sekä tuotantokomitean
puheenjohtaja, professori Br. Suviranta, komitean yleissihteeri, professori H. Pipping ja liikennejaoston sihteeri TT R. Castren. 125
Liikennejaoston suunnitelmassa kansanhuoltoministeriöön perustettava liikenneosaston
sisävesitoimisto johtaisi vesiliikenteen ohjausta koko maassa ja valvoisi toimintaa siellä, minne ei perustettaisi vesikuljetusorganisaatioon kuuluvia toimielimiä. Alueellinen organisaatio
muodostettaisiin Suur-Saimaan, Kuopion, Joensuun, Puulaveden, Päijänteen, Sisä-Suomen ja
Tampereen vesitiepiireistä. Vesitiepiirin päällikön johtama rahtauskeskus 126 pitäisi luetteloa
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alueensa sisävesiliikenteen välineistä, vastaanottaisi ja käsittelisi kansanhuoltoministeriön vaatimat ilmoitukset alusten käytöstä sekä valvoisi alusten käyttöä. Ajatuksena oli, että Suur-Saimaan, Kuopion, Päijänteen ja Tampereen vesitiepiirien rahtauskeskukset toimisivat itsenäisesti.
Sen sijaan Joensuun, Puulaveden ja Sisä-Suomen vesitiepiirien rahtauskeskukset oli tarkoitus
sijoittaa kyseisille alueille perustettavien KHM:n liikenneosaston tieliikennetoimiston alaisten
tieliikenteen kuljetuskeskusten yhteyteen.

Ministeriöiden kiista kuljetusten johtamisesta
Valtioneuvosto hyväksyi huhti- ja toukokuun vaihteessa 1941 mahdollisesti jossain ministerityöryhmässä tuotantokomitean liikennejaoston esityksen tie- ja vesiku lj etusten johdon
antamisesta kansanhuoltoministeriölle. Näin voidaan päätellä siitä, että kansahuoltoministeriö palkkasi toukokuun alussa agronomi Aimo Ilmarisen 127 (tieliikenne) ja metsänhoitaja
L. 0. Björklundin (vesiliikenne) viimeistelemään liikennejaoston suunnitelmat ja panemaan
ne toimeen. Muuta henkilöstöä osastoon ei kesäkuun puoliväliin mennessä palkattu. Ministeriön poltto- ja voiteluaineosaston päällikön professori N. Osaran ajateltiin siirtyvän toiminnan
käynnistyessä liikenneosaston johtoon.
Kansanhuoltoministeriön tarkoitus oli vielä kesäkuun alkupäivinä kehittää liikenneosaston toimintaa siten, että se olisi nopeasti syrjäyttänyt kulkulaitosministeriön tieliikenteen
hallintokysymysten käsittelyssä. Kulku laitosministeriö, vaikka se ei talvella ja keväällä ollut
osoittanut mitään halua ottaa vastuulleen tie- ja vesi liikenteen johtamista, ryhtyi toukokuun
alussa kiivaasti vastustamaan kansanhuoltoministeriön liikenneosaston perustamista. Kulkulaitosministeriö pelkäsi oman asemansa heikkenevän kulkulaitoksen johdossa sen jälkeen,
kun kansanhuoltoministeriön kuljetusorganisaatio olisi toiminnassa. Piilossa julkisuudelta
käyty ministeriöiden välinen riita ei kuitenkaan näytä hidastaneen kansanhuoltoministeriön
valmisteluja.
Asiassa tapahtui äkillinen käänne kesäkuun alussa, kun osastopäällikkö N. Osara kertoi
lauantaina 7.6. kulkulaitosministeriön esittelijäneuvos E. Majanpäälle kansanhuoltoministeriön luopuvan liikenneosaston perustamisesta. Syyksi Osara ilmoitti, että liikenneasiat kuuluivat
kulkulaitosministeriölle. Samalla Osara esitti, että liikenneosastoon palkatut kaksi toimistopäällikköä voisivat si irtyä kulkulaitosministeriön liikenneosaston palvelukseen. 128 Kulkulaitosministeriö hyväksyi viimeistään 9.6. Osaran esitykset. Tällöin sovittiin, että kansanhuoltoministeriön toimistopäällikkö A. Ilmarinen laatisi suunnitelman liikenneosaston perustamisesta
kulkulaitosministeriön yhteyteen 129 •
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Toimistopäällikkö A. Ilmarisen 12.6. valmistuneessa suunnitelmassa kulkulaitosministeriön liikenneosastoon kuuluivat liikennejaoston esityksen mukaisesti yleinen toimisto, cieliikennetoimisto ja vesiliikennetoimisto. Yleisen toimiston tehtävänä oli huolehtia toistaiseksi
ohjauksen ulkopuolella olevan liikenteen tarkkailusta, liikenteen supistamista tarkoittavasta
tiedotustoiminnasta sekä yhteistyöstä eri liikennemuotojen ja sotilasviranomaisten kanssa.
Tie- ja vesiliikennetoimistojen tuli johtaa kuljetusmuotonsa ohjausta ja va lmistella sen säännöstelyä mukaan lukien kuljetusmaksujen valvonta. Kuljetustoimistojen päälliköt olisivat olleet
valtioneuvoston ylimääräisiä esittelijöitä. Kotiseudun liikenteen järjestelyjen yksinkertaistamiseksi liikenneosaston tuli hoitaa tehtäviään myös sodan aikana. Tieliikenne oli organisoitu
kansanhuoltopiirien aluejakoa noudattaen 22 uo cieliikennepiiriksi. Sisävesistöille oli tarkoitus
perustaa seitsemän ja rannikolle kolme vesitiepiiriä 13 1• Piirien alueelle voitiin tarvittaessa perustaa kuljetusroimistoja. Rannikkoliikenteen liittäminen vesiku ljetuksiin oli Ilmarisen suunnitelman suurin eroavaisuus liikennejaoston esitykseen nähden. 132
Suunnitelmassaan Ilmarinen totesi, että kulkulaitosministeriön tulisi harkita, missä laajuudessa maantie- ja vesiliikenne tulisi määrätä säännöstelyn alaiseksi sekä millaiset ohjeet
kaikille tie- ja vesiliikenteen harjoittajille sekä kuljetusten tarvitsijoille tulisi antaa. Näiltä osin
liikennejaostolla tai kansanhuoltoministeriöllä ei ollut käytettävissä valmiita suunnitelmia.
Valmistelut olivat muutenkin hyvin keskeneräisiä. Ilmarisen arvion mukaan kesän kuluessa ei
ennätettäisi luoda ainakaan täydellisen säännöstelyn eli sodan ajan edellyttämää organisaatiota, mikäli sellainen olisi tarpeen. Tämän takia Ilmarinen ehdotti, että kulkulairosministeriön
liikenneosasto keskittyisi, jo suunnitellun säännöscellyn eli rauhan ajan liikenteen järjestelyjen
mukaisesti, alkavan kesän aikana vain liikenteen ohjaukseen ja valvontaan. Lisäksi KYM:n
tulisi myös järjestää pikaisesti yhteistoim inta rautatie-, maantie- ja vesiliikenteen kesken sekä
tehostaa yhteiskunnalle tärkeiden kuljetusten suoritusta.U1
Kesän alkaessa näytti sileä, että sivii li viranomaiset olivat saamassa käyttöönsä kuljetusten
johtoelimen ja sen alaisen organisaation, jolla olisi mahdollisuus johtaa kotiseudun kuljetuksia. Kuitenkin maantie- ja vesiliikenteen järjestelyissä tapahtui jälleen dramaattinen käänne.
Todennäköisesti juuri Ilmarisen muistion valmistumispäivänä kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriö saivat käsiinsä pääesikunnan maanantaina 9.6. antaman käskyn "Kotiseudun
maantiekuljetusten väliaikaista järjestelyä varten sodan varalle" 134 • Pääesikunnan käskystä
lähti liikkeelle prosessi, joka nopeasti johti siihen, että siviiliviranomaisten laatimat tie- ja vesiku ljetusten johtamissuunnitelmat haudattiin hiljaisesti sekä kulkulaitos- että kansanhuoltoministeriössä.
Siviiliviranomaisten suorittamalta kuljetusten suunnittelulta oli yksinkertaisesti loppunut
aika. Tästä voidaan syyttää sekä kulkulairos- että kansanhuoltoministeriöcä, si llä ne lopettivat pian talvisodan jälkeen va lmistelut kuljetusmuotojen keskitetyksi johtamiseksi tarvittavan

uo Länsman (s. 86) toteaa tieliikennepiirejä ollen 20.
151
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u3

u4

Vesitiepiirin toimistossa oli sivutoiminen piiripäällikkö, toimistopää llik kö ja kansliahenk ilöstöä .
PM Tie- ja vesiliikenteen säännöstelyn järjestämisestä, 12.6.1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Yleiset as iat.
lbid. - Säännöstellyllä liikenteellä tarkoitettiin ta lvisodan jä lkeistä tilannetta eli rauhan ajan
li ikenteen johtamista. Sivi ili viranomaisten johtama täydellisesti säännöstelty liikenne oli tarkoitus ottaa käyttöön sodan syttyessä.
PvPE:n kirj no 1778/Järj 2 sai, 9.6.1941 , SArk, T 7368/20.
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johtoelimen perustamisesta. Näin hukatti in melkein vuosi, ennen kuin suunnittelu käynnistettiin uudelleen. Tällöinkin aloite tuli kuljetusongelmiin tuskastuneelta talouselämältä eikä
kulkulaitosta hoitaneilta ministeriöiltä.
Täyttä varmuutta siitä, miksi kansanhuoltoministeriö päätti 7.6. luopua liikenneosaston
perustamisesta kulkulaitosministeriön hyväksi, ei ole enää saatavissa. Eräs selitys on, että
kulkulaitosministeri V. Salovaara oli pyytänyt Mannerheimiltä tukea ministeriönsä arvovallan säilyttämiseksi. Merkitsihän kansanhuoltoministeriön suunnitelmien toteutuminen sitä,
että maassa olisi kaksi kulkulaitosministeriötä. Mannerheim olisi hyvinkin saattanut tukea
arvostamaansa 135 ministeriä, olihan Salovaara myös Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton varapuheenjohtaja ja muutenkin merkittävä sosiaalidemokraatti 136 • Lisäksi pääesikunnan
kannalta oli tärkeää lopettaa nopeasti kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriön kiista, koska
sota oli pian syttymässä. Mannerheim on siksi saattanut ilmoittaa myös Reserviupseeriliiton
puheenjohtajana toimineelle Osaralle, että kansanhuoltoministeriön tulisi yhteiskunnan edun
takia luopua hankkeesta kulkulaitosministeriön hyväksi. Melko varmasti sotilasviranomaiset
eivät kuitenkaan puuttuneet ministeriöiden väliseen kiistaan.
Yksi selitys kansanhuoltoministeriön äkilliselle kannan muutokselle on se, että kansanhuoltoministeri V. Kotilainen oli 7.6. saanut tietää sodan olevan syttymässä. Tieto on voinut vuotaa
hänelle hallituksen ydinryhmältä, joka oli jo perehdytetty tilanteeseen. On myös mahdollista, että kansanhuoltoministeri, everstiluutnantti V. Kotilainen oli vihitty salaisuuteen, vaikka
hän ei hallituksen sisärenkaaseen kuulunutkaan 157• Toisaalta Kotilainen ja Osara saattoivat
päätellä sodan syttymisen muistakin merkeistä. Merenkulusta ja ulkomaankaupasta vastuussa
olleessa kansanhuoltoministeriössä varmasti tiedettiin oman organisaation ilmoitusten perusteella, että ensimmäiset saksalaiset joukot saapuivat 7.6. Suomen satamiin ja Norjassa olleet
joukot ylittivät Suomen rajan. Samat asiat olivat varmasti myös rautatieliikennettä johtavan
kulkulaitosministeriön tiedossa. Todetessaan sodan pian syttyvän ovat kansanhuoltoministeri
Kotilainen ja osastopäällikkö Osara saattaneet hyvinkin arvioida, että tuossa tilanteessa oli
yhteiskunnan kannalta parasta lopettaa kiista kulkulaitosministeriön kanssa.
Todennäköisintä on kuitenkin se, että Kotilainen ja Osara ovat 7.6. saaneet tietää, että sotilasviranomaiset parhaillaan viimeistelivät käskyä, jolla kotiseudun maantieliikenne valmistauduttiin mahdollisen sodan syttyessä ottamaan väliaikaisesti sotilasviranomaisten johtoon.
He ovat tiedon kuultuaan ja muut sodan merkit todettuaan päätelleet, ettei siviiliviranomaisten täysin keskeneräisillä suunnitelmilla tie- ja vesiliikenteen johtamiseksi ollut enää kiirettä.
Ministeriöiden välinen pian akateemiseksi muodostumassa ollut riita oli nopeimmin lopetettavissa luopumalla liikenneosaston perustamisesta kulkulaitosministeriön hyväksi. Yllättävää luopumista ei tarvinnut perustella kulkulaitosministeriölle sodan syttymisellä, mikä
siellä hyvin tiedettiin, vaan sillä tosiasialla, että kulkulaitosasiat kuu luivat sille. Samalla lienee sovittu, ettei Osara mainitse Majanpäälle, eikä edes omille toimistopäälliköilleen, mitään
135

136

137

Seppinen [(2), s. 121] toteaa Mannerheimin kääntyneen talvisodan loppupuolelta lähtien mielellään henkilökohtaisesti ministe ri Salovaaran puoleen kulkulaitoskysymyksissä.
Seppisen mielestä Salovaaralla oli Tannerin rinnalla tärkeä merkitys kansakunnan yhtenäisyyden
luomisessa sotien aikana. Sa lovaaran poliittisen painoarvon nousua osoittaa, että hänes tä tu li
vuonna 1942 Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen puolueneuvoston jäsen ja samalla puheenjohtaja. Samana vuonna hänestä tuli m yös Helsingin apulaiskaupunginjohtaja.
Pääosa ministereistä pere hdytettiin tilanteeseen vasta 9.6 .1941.
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sotilasviranomaisten valmistelemasta käskystä. Tästä selittyisi se, että Ilmarinen laati 12.6.
saakka suunnitelmaa tehtävien siirrosta KYM:lle. Ministeri Kotilainen ei mahdollisesti halunnut keskustella asiasta suoraan ministeri Salovaaran kanssa, jolloin tehtävä jäi Osaran hoidettavaksi. Lisäksi osastopäällikkötason asiana molemmille ministeriöille kiusallinen kiista
saatiin sovittua matalammalla profiililla.
Tie- ja vesiliikenteen johdon luovuttaminen kulkulaitosministeriölle ei varmasti ollut kansanhuoltoministerille ja hänen osastopäällikölleen mitenkään tuskallinen päätös, sillä asian
valmistelut olivat täysin keskeneräisiä. Toukokuussa alkanut kiireinen suunnittelu liikenneosaston ja sen johtaman tie- ja vesiliikennepiiriorganisaation muodostamiseksi ei ollut miltään osin edennyt käytännön tasolle kesäkuun puoliväliin mennessä. Syynä oli muun muassa se, ettei valtionhallinnosta ollut saatavissa riittävää tilastomateriaalia liikenteen laadusta,
laajuudesta ja suuntautumisesta, jotta liikenteen säännöstely olisi voitu kunnolla suunnitella.
Kahden toimistopäällikön lisäksi ei muuta henkilöstöä ollut onnistuttu palkkaamaan edes
ministeriön liikenneosastoon. Suunniteltujen tieliikenne- ja vesitiepiirien henkilöstön, jota ei
tosin ollut olemassakaan, perehdyttäminen tehtäviin ja paikallisiin olosuhteisiin olisi myös
vaatinut huomattavan paljon aikaa. Tilanne oli erittäin vakava, sillä sodan ollessa lähiaikoina
syttymässä siviili- tai sotilasviranomaisilla ei ollut mitään valmiutta johtaa kotiseudun tie- ja
vesiliikennettä.
Siviilihallinnon keväällä 1941 suorittama tie- ja vesiliikenteen johtamissuunnittelu ei kuitenkaan mennyt kokonaan hukkaan. Suunnitelmien laatimisen ansiosta siviiliviranomaiset
olivat ensi kerran paneutuneet syvällisesti tie- ja vesikuljetusten johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi valmistelussa mukana olleiden siviilivirkamiesten hankkima taitotieto oli
käytettävissä, kun sotilasviranomaiset kesäkuun puolivälissä alkoivat kiireesti muodostaa ja
johtaa omaa kotiseudun kuljetusorganisaatiotaan.

Puolustushallinnon kuljetusalan elimet
Puolustushallinnon ylimmän johdon järjestelyissä talvisodan aikana todetut suuret epäkohdat
korjattiin syksyllä 1940. Syyskuussa päämaja lopetti toimintansa ja muuttui uudelleen organisoiduksi puolustusvoimain pääesikunnaksi (PvPE). Siihen kuuluivat operatiivisena johtoesikuntana toimiva yleisesikunta ja sotataloudesta vastaava sotatalousesikunta.
Puolustusvoimain pääesikunta oli suunniteltu siten, ettei sen kokoonpanoa ja tehtäviä tarvinnut muuttaa silloin, kun se ryhtyisi päämajana (PM) johtamaan sotatoimia. Sen organisaatiossa oli myös tietoisesti pyritty korostamaan operatiivisia sekä sotatalouteen ja hankintoihin
liittyviä seikkoja. Tällöin luonnollisesti monet muut tärkeät toimialat joutuivat tyytymään
niiden kannalta vähemmän edullisiin organisatorisiin ratkaisuihin. Kaikkiin rauhan ja sodan
ajan toimintoihin kiinteästi liittyvä kuljetusala oli yksi niistä osa-alueista, joiden asioiden hoito
oli uusissa organisaatioissa monimutkaista ja hankalaa.
Kenraaliluutnantti E. Heinrichs määrättiin yleisesikunnan päälliköksi. Hänen ensimmäinen sijaisensa oli päämajoitusmestari, kenraalimajuri A.Airo. Airon johdossa olivat operatiivinen, topografinen ja huolto-osasto. Viimeksi mainittu vastasi pääesikunnassa/ päämajassa
myös rautatie, maantie- ja vesikuljetusasioihin sekä kaikkeen kuljetusalan infrastruktuuriin
liittyvästä yhteydenpidosta siviiliviranomaisten kanssa. Lisäksi sillä oli lisäksi tärkeä rooli
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kaikkien puolustushaarojen tarpeisiin tehtävässä tienrakennuksessa tai -parannuksessa. Tämä
oli erittäin tärkeä tehtävä. Esimerkiksi vain viikko talvisodan jälkeen huolto-osasto ryhtyi
operatiivisen osaston pyynnöstä toimenpiteisiin tarvittavien teiden ja laituripaikkojen rakentamiseksi Ahvenanmaalle ll 8 •
Sotatalousesikuntaan kuului viisi kuljetusalan asioita eri tavoin hoitavaa hankkivaa osastoa.
Sotatalousosaston alaiset teollisuuspiirit vastasivat korjauspajojen, telakoiden ja rakennusten
sekä tuotantovälineiden varauksista sodan ajan korjausmuodostelmille. Raaka-aineosastolla
oli sodan aikana merkitystä myös kuljetusalan tarvitsemien hankintojen suorituksessa. Kaupallinen osasto 139 vastasi puolustushallinnolle kuuluvista ulkomaankauppaan ja merenkulkuun liittyvistä käytännön asioista. Kuljetusvälineosasto 140 huolehti kuljetusvälineiden ocoista,
palautuksista ja hankinnoista sekä korjaamotoiminnasta. Poltto- ja voiteluaineosasto 14 1 hoiti
puolustusministeriön apuna suurinta osaa maan polctoaineasioista.
Merivoimien esikunnalla ja merivoimien yhtymillä, kuten myös maavoimien sotatoimiyhtymillä sekä niiden alajohtoportailla, oli luonnollisesti omat vesikuljetuselimet tai nimetyt vastuuhenkilöt. Nämä huolehtivat kyseisen joukon omista sotilasvesikuljetuksista. Merivoimien
esikunta vastasi rannikolla myös alustenotoista. Lisäksi se valvoi sodan aikana telakoiden käyttöä. Se esimerkiksi määräsi sodan aikana korjattavalle alukselle telakan, jota se sai käyttää.

138
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14 1

PvPE:n kirj no 144/Op 2sal/19.3.1940, SArk, T 11156/6.
Osastoon kuuluivat kaupallinen ja huolinratoimisto.
Osaston kuuluivat moottoriajoneuvotoimisto, hevosajoneuvotoim isto ja sisävesilaivatoimisto.
Osastoon kuuluivat nestemäisten polttoaineiden toimisto, voiteluainetoimisto, puuhiili- ja pilketoimisto, alkohol iasiaintoimisto sekä teknillinen toimisto.

67

••

KESAN JA SYKSYN 1941
VESIKULJETUKSET

68

3. KESÄN JA SYKSYN 1941 VESI KU LJ ETU KSET
Sisävesikuljetusten organisointi
Kotiseudun vesiliikenteen järjestelyt

P

ääesikunnassa havaittiin keväällä 1941 uuden liikekanna llepanosuunnicelman laatimisen yhteydessä, että ajoneuvoja ei riittänyt puolustukseen ryhmittyvän kenttäarmeijan
varustamiseen edes ns. supistetun määrävahvuuden mukaisesti. Ti lanne paheni toukokuun lopussa merkittävästi, kun Suomi o li päättänyt osallistua Saksan kohta käynnistämään
hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Puolustuksen sijasta hyökkäykseen valmistautuvan
kenttäarmeijan ajoneuvocarve oli luonnollisesti paljon suurempi. Yleisesikunta totesi kesäkuun alussa, että kotiseudun tiekuljetuksia voitiin armeijan suurten ajoneuvojenottojen jälkeen hoitaa va in ryhtymällä ohjaamaan sivii lien haltuun jäävän vähäisen kaluston käyccöä. 142
Ongelmana oli, ettei siviiliviranomaisilla ollut mitään va lmiutta ottaa kotiseudun kuljetuksia
johtoonsa.
Tästä syystä pääesikunnan järjestelyosasto sai kesäkuun alussa Helsingissä käytyjen saksalaisneuvottelujen aikana (3.-6.6.) tai heti niiden jälkeen tehtävän laatia kotiseudun tieliikennekäsky. Asiasta ei joko ajan puutteen tai sa laamissyiden takia keskusteltu etukäteen
kansanhuolco- ja kulkulaitosminisceriön kanssa. Yleisesikunnassa kyllä tiedettiin, ettei socilasviranomaisi lla ollut oikeutta antaa määräyksiä edes sotat ilalain nojalla kotiseudun siviilikuljetusten järjestelyistä. O letettavasti yleisesikunta uskoi voivansa sopia käskystä aiheutuvat
juridiset ja hallinnolliset epäselvyydet jälkikäteen siviiliviranomaisten kanssa.
Yleisesikunnassa ei kotiseudun cieliikennekäskyä lauanta ina ja sunnuntaina (7.-8.6.) viimeisteltäessä tiedetty, että kansanhuolco- ja kulkulaitosministeriö olivat 7.6. sopineet tie- ja
vesiliikenteen johdon kuuluvan kulkulaicosminisceriölle. Vaikka asia olisi ollut tiedossakin ,
ei soci lasviranomaisi lla ollut aikaa tarkemmin pohtia ministeriöiden vä liseen hallinnolliseen
päätösten va ikutusta käskyn sanamuotoihin. Käskyn antamisel la oli kiire, jotta edes teoriassa olisi ollut toivoa määräyksen edel lyttämien valmistelujen käynnistymisestä ennen kohta
alkavaa liikekannallepanoa.
Yleisesikunnan 9.6. antamassa määräyksessä "Käsky kotiseudun maantiekuljetusten väliaikaista järjestelyä varten" 143 suojeluskuntain yliesikunnasta liikekannallepanossa muodostettava
142

PMHE:n kirj no 2326/3/l/l sai, 14, 10.1943, SArk, T 7367/6.
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kotijoukkojen esikunta (KotijE) sai tehtävän perustaa suojeluskuntapiirien (sk.piirien) avulla
kuljetusorganisaatio ja johtaa kotiseudun tiekuljetuksia. Käskyssä pääesikunnan / päämajan
ja suojeluskuntain yliesikunnan / kotijoukkojen esikunnan suhde jäi epämääräiseksi. Hieman myöhemmin pääesikunta joutuikin täsmentämään, että sodan aikana päämajan kuljetusvälineosasto (PMkvälos) ohjaa kotijoukkojen esikunnan toimintaa kotiseudun kuljetusten
johtamisessa.
Johtovastuun antamisessa suojeluskuntain yliesikunnalle / kotijoukkojen esikunnalle oli
ongelmana se, ettei sillä ollut lainkaan asiantuntemusta siviilikuljetusten johtamisesta. Siksi
asiantuntijat oli löydettävä muualta. Yleisesikunnassa tiedettiin, että siviilihallinnossa ainoastaan kansanhuoltoministeriö oli paneutunut kansanhuollon ja talouselämän kuljetusten
johtamiseen. Koska muuta vaihtoehtoa ei ollut, yleisesikunta käski, että liikekannallepanossa
kansanhuoltoministeriön liikennetoimisto muodostaa kotijoukkojen esikuntaan perustettavan maa- ja vesitieliikennetoimiston, eli liikennetoimiston, johtamaan kotiseudun autokuljetuksia 144 •
Toimistolle annettu nimi kuvasi tehtäväkenttää, jota tuotantokomitean liikennejaosto ja
kansanhuoltoministeriö olivat liikenteen johtamisesta keväällä suunnitelleet. Yleisesikunta ei
kuitenkaan puuttunut käskyssään lainkaan vesikuljetusten johtamiseen. Tämä johtui siitä,
että yleisesikunnan kannalta kotiseudun vesikuljetukset olivat toissijaisia. Myös kotijoukkojen
esikunnan liikennetoimiston tehtävä ja kokoonpano jätettiin yleisesikunnan käskyssä mahdollisesti tarkoituksellisesti määräämättä, jotta ei sidottaisi kansanhuolcoministeriöstä tulevien
toimistopäälliköiden käsiä asioissa, jotka he parhaiten tunsivat.
Yleisesikunnan antama tieliikennekäsky tuli siviiliviranomaisille täytenä yllätyksenä. Kun
kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriö saivat 12.6. käskyn käsiinsä, ne ottivat välittömästi
yhteyttä puolustusministeriöön. Ministeriöt halusivat tietää, miksi yleisesikunta oli puuttunut siviilihallinnon sisäisiin ja sen päätösvallassa oleviin asioihin. Sotilas- ja siviilihallintojen
välille syntyneen kiistan ratkaisemiseksi puolustusministeriö asetti komitean yhdistämään
siviilihallinnon ja pääesikunnan suunnitelmia. Komitean jäseniksi määrättiin yleisesikunnan
järjestelyosastosta everstiluutnantti Y. Seppälä, joka oli kiistanalaisen käskyn valmistelija, kulkulaitosministeriöstä hallitussihteeri K. Häkkänen ja kansanhuoltoministeriöstä liikennetoimiston päällikkö A. Ilmarinen.
Komitean aloittaessa työnsä oli joukkojen perustaminen käynnissä. Ensimmäiset reserviläiset olivat astuneet palvelukseen 10.6.1941. Tuossa tilanteessa komitealla ei ollut mitään
mahdollisuuksia puuttua pääesikunnan käskemiin järjestelyihin. Se joutui hyväksymään tosiasiana sen, että kansanhuolroministeriö perustaa liikennetoimiston kotijoukkojen esikuntaan
ja että kansanhuoltoministeriö toimii, kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriön sopimuksen
vastaisesti, kotiseudun tie- ja vesiliikenteestä hallinnollisesti vastaavana ministeriönä. Komitea keskittyikin työssää n hallinnollisiin järjestelyihin liittyvien esitysten valmisteluun ja
yleisesikunnan käskyn puutteiden paikkaamiseen. Sen työ keskeytyi 18.6. ylimääräisten
harjoitusten (YH) käynnistyttyä. Siviili- ja sotilasviranomaisten kannalra nyt oli tärkeintä,
143
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PvPE:n kirj no 1778/Jä rj. 2 sai, 9.6.1941, SArk, T 7368/20 - Käsky jaettiin pääesikunnan osastoille, kotijoukkojen esikunnalle, sotilaslääneille, suojeluskunrapiireille ja a rmeijakunnille, meri- ja
ilmavoimien sekä rajava rtiolaitoksen esikunnille ja puolu stusministeriölle. Kulkulaitos-, kansanhuolto- ja sisäasiainministeriö saivat käskyn tiedoksi.
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että valtioneuvosto antaisi pikimmiten päätöksen kotiseudun keskitetystä liikenteestä, jotta
KotijE:n liikennetoimistolla olisi toimivalta hoitaa kotiseudun kuljecuksia. 145
Suojeluskuntajärjestön perustama tiekuljetusorganisaatio a loitti 18.6. toimintansa, kun
kansanhuolcoministeriön liikennetoimiston kaksi toimistopäällikköä saapu ivat kotijoukkojen
esikuntaan ja ryhtyivät työskentelemään kapteeni A. Ilmarisen johdolla maa- ja vesitieliikennetoimistona. 146 Toim istopää llikön tehtävien lisäksi Ilmarinen vastasi tieliikenteen johtamisesta. Vesiliikenteen johtaminen kuului kansanhuolcoministeriössä samaa tehtävää hoitaneelle luutnantti, metsänhoitaja L. Björklundille 147 • Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiscon
henk ilöstövahvuus oli kesäkuun lopulla viisi henkeä. 148
Suojeluskuncain yliesikunnassa ei ollut tehty mitään tiekuljetusten johtamiseen liittyviä
valmisteluja ennen YH:n alkua. Siksi KotijE:n liikennetoimiston kiireellisin tehtävä oli määrätä yhdessä päämajan kuljetusvä lineosaston kanssa toimiston ja sen alaisten tehtävät. Ne käskettiin päämajan 22.6. antamassa käskyssä, jotta liikennetoimisto ja sen tiekuljetusorganisaatio
saivat myös päämajan valcuutuksen toiminnalleen 149 • Käskyssä otettiin huomioon myös Ilmarisen puolustusministeriön komitean esityksen pohjalta viimeistelemä sekä kansanhuoltoministeriön toimistopäällikkönä ja valc ioneuvoston esittel ijänä 23.6. esittelemä päätösteksti 150 •
Kotiseudun keskitetystä liikenteestä annetussa valcioneuvoston päätöksessä ilmoitettiin säädöksen tarkoituksena olevan väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaaminen. Tämä
tapahtuisi siten, että yhteiskunnan kannalta välttämättömät kuljetukset moottoriajoneuvoilla
ja hevosajoneuvoilla hoidettaisiin keskitetysti kansanhuoltoministeriön kotijoukkojen esikuntaan perustaman liikenneto imiston johdolla. Sisällöllisesti päätös vahvisti pääesikunnan käskyillä jo toimeenpannut järjestelyt sekä komitea esitykset. Tärkeintä päätöksessä ole kuitenkin
se, että se antoi KotijE:n liikennetoimistolle toimivallan johtaa kuljetuksia. Järjestely tarkoitti
myös sitä, että kansanhuolcoministeriöllä oli nyt va ltioneuvoston valtuutus toimia kotiseudun
keskitettyä liikennettä hallinnollises ti johtavana ministeriönä. Hallinnollisten syid en takia
päätöksessä ei mainittu mitään liikennetoim iston toimintaa ohjaavasta päämajan kuljetusvälineosastosta. Kansa nhuoltoministeriö oli ilmeisesti tyytyväinen asian saamaan ratkaisuun. Se
oli saa nut tie- ja vesikuljetukset ohjaukseensa vieläpä siten, ettei sen tarvinnut itse muodostaa
ministeriön johtoon tulevaa kuljerusorganisaatiota.
Kotiseudun keskitetystä liikenteestä annettu valtioneuvosto n päätös oli monella tavoin
puutteellinen, koska sitä laadittaessa ei kukaan tarkoin tiennyt, mitä siihen tulisi kirjata ja millä tavalla, koska koko järjestelmä oli keskeneräinen. Siinä ei esimerkiksi ollut mitään mainintoja sk.piirien liikenne- tai vesitiepää lliköiden toimivallasta. Todennäköisesti kansanhuolcoministeriössä oli jo päätöstä annettaessa selvää, että se tu lisi nopeasti muotoilla sekä sisä llöllisesti
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PM:n kirj no 6/Järj2/III (m. diarioitu 18.6. 1941), SArk, Sk 1992 1 b, PM:n kirj 18.6.-3 1.12.1941.
KotijE:n liiken netoimiston sotapäiväkirja 18.6.4 1-31.3.43, SArk, Spk 17488 .
Björklund lähti pia n rintamalle. Hänen tilallee n tu li vänrikki, metsän hoitaja G. Blåfield.
Luo nnos kertomukseksi KotijE:n liikennetoimiston toimi nnas ta 194 1- 1942, SArk, Sk 2045.
PvPE:n kirj no 1672/Kvälos/2 j sa i, 22.6.4 1, SArk, T 11156/6 ("Toimintaohjeet kotiseudun maantiekuljetusten järjestelyistä ja johdosta huolehtiville el imille". Asiakirjan laat ijaksi on merkitty evl
Y. Seppä lä, vaikka se on ilmeises ti pääosin Ilm arisen kirjoittama) ja PM:n kirjelmät sa i No 1 a,
l. l.- 3 1.l 2.194l, SArk, Sk 1992.
Valtioneuvoston päätös no 496, 23.6. 194 1, Asetuskokoelm a 1941. Päätös perustui 6.5.194 1 annettuun lakiin talouselämän säännöscelemisestä poikkeuksellisissa o losuhteissa.
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että lakiteknisesti uudelleen sen jälkeen, kun järjestelmästä olisi ehditty saada kokemuksia.
Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston johtotehtäviin tulleet KHM:n toimistopäälliköt pitivät aiempien suunnitelmiensa mukaisesti tärkeänä, että vesikuljetukset johdettaisiin
keskitetysti. Ongelmana oli, ettei vesikuljetusten johtamisesta ollut käytettävissä, siviiliviranomaisten kevään ja kesäkuun alun valmisteluista huolimatta, mitään nopeasti toimeenpantavaa suunnitelmaa. Siksi valtioneuvoston päätöksessä todetaan vain epämääräisesti, että
tarvittaessa voidaan myös vesiliikenteen johto keskittää. Tulevia vesiliikenteen järjestelyjä ennakoiden päätöksessä main itaan kuitenkin maahan muodostettavan vesitiepäälliköiden johtamia vesitiepiirejä. Liikennetoimiston 25.6. antamassa ensimmäisessä tie- ja vesitieliikennekäskyssäkään ei vesikuljetusten tulevista järjestelyistä mainita mitään 151.
Vesiliikenneasioiden keskeneräisyyden vuoksi KotijE:n liikennetoimistossa tehtiin sen perustamisen yhteydessä päätös, että toimiston henkilöstö keskittyy aluksi tieliikenneorganisaation toiminnan käynnistämiseen. Vasta heinäkuun alussa, kun tieliikenteen järjestelyt alkoivat
olla välttävässä kunnossa, liikennetoimisto alkoi yhdessä päämajan kuljetusvälineosaston kanssa paneutua vesiliikenteen järjestelyihin. Neuvotteluissa havaittiin, että kansanhuoltoministeriössä laadittujen vesiliikennesuunnitelmien toteuttaminen tulisi olemaan vaikeaa pelkästään
henkilöstökysymysten vuoksi. Siksi vesikuljetusten johto päätettiin antaa kuljetusvälineosaston
alaisina jo toimiville Saimaan ja Päijänteen vesitiepiireille. Järjestelyn etuna oli sen toimeenpanon nopeus ja yksinkertaisuus. Samalla ratkesi näppärästi paljon huolta aiheuttanut henkilöstöongelma.152 Ratkaisun heikkoutena oli, että vesitiepiirit olivat tähän asti vastanneet
vain alustenotoista kenttäarmeijalle ja kotijoukoille.
Päämajan kuljetusvälineosaston määräyksessä kuljetusten suorittamisesta sisävesistöissä sodanuhka- ja sota-aikana ilmoitettiin, että kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto johtaa ja
valvoo kotiseudun vesikuljetuksia sekä kuljetusvälineiden huolcoa. Sen tuli noudattaa toiminnassaan päämajan, eli vesikuljetuksia ohjaavan kuljetusvälineosaston, antamia määräyksiä ja
toimia yhteistoiminnassa vesitiepiiripäälliköiden kanssa. Käskyssä monimutkaisesti ilmaistulla
johto- ja yhteistoimintasuhteella tarkoitettiin sitä, että sekä päämajan kuljetusvälineosasto että
kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto johtivat vesitiepiirejä. Sekava johtosuhdejärjestely ei
näytä kuitenkaan haitanneen työskentelyä, koska liikennetoimiston ja kuljetusvälineosaston
tehtävät olivat erilaiset. KotijE:n liikennetoimiston toiminta painottui lähinnä vesikuljetuksiin. Kuljetusvälineosasto puolestaan keskittyi alustenottoihin, korjauksiin ja kunnostuksiin
sekä poltto- ja voiteluainekysymyksiin. Vesitiepiirit tekivät tarvittavia ilmoituksia ja esityksiä
kummallekin johtoportaalleen niiden vastuualueiden mukaisesti. Saimaan vesitiepiirin päälliköllä oli kesällä 1941 myös kolmas käskijä: päämajan huolto-osasto antoi hänelle käskyjä
alueen sotatoimiyhtymien kuljetusten tukemisesta. 153

Vaikeudet sisävesikuljetusten käynnistämisessä

Saimaan ja Päijänteen vesitiepiirien muuttaminen kuljetusten johtoelimeksi tapahtui sotilaallisen suoraviivaisesti siten, että päämajan kuljetusvälineosasto määräsi vesitiepiirien päälliköt
151 KocijE:n kirj no 5/41 Liikcsco sai, 25.6.1941, SArk, T 22471/22.
152 Luonnos kertomukseksi KotijE:n liikennetoimiston toiminnasta 1941-1942, SArk, Sk 2045.
153 PM:n kirj no 1854/Kväl Sa/5 sai, 3.7.1941, SArk, Sk 2045, Liikcsto II, Mappi no II, Sisävedec.

72
ja heid än alaisen sa vesitiea lueiden pää lli köt toi m imaa n alueidensa vesikuljetuspäällikköi nä.
Koska oli selvää, ettei ves itiepiirien otto ihin ja alushuoltoon yms. perehtynyt henkilöstö vä lttämättä ollut kykenevä johtamaa n vesikulj etuksia, o ikeutettiin ves itiepiirien päällikö t hankkimaa n avukseen mahdolli simman pätevää vesikuljetusten johtohenkilöstöä.
Vesitiepii riin pää llikön tehtävä nä oli johtaa ja valvoa kaikkea vesikuljetustoimintaa vesitiepii rinsä alueella ja järj estää kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston tilaa mat kulj etukset
a ntamalla ne sopivien vesiliikennö itsijö iden tehtävä ksi. H änen piti toimi a yhteisto iminnassa
alueellaa n toimivien sk.piirien lii ke nneto imistojen kanssa, jotta tie- ja vesikuljetukset voitaisiin suunni tella yhdessä. Lisä ksi päällikö n tuli hoitaa a iempien tehtäviensä mu ka isesti a luste n
varaa misiin, o ttoihin ja palautuksiin, huoltoon, alusten ko rj auksiin ja kunnossapitoon sekä
poltto- ja voitelua ineisiin liittyvä t tehtävät. N yt tosin alusten huoltoon, ko rj auksiin ja polttoaineisiin liittyvät tehtävät tul i laajentaa koskemaa n kai kkia alusten o mistajia. Tä mä johtui
siitä, että ilman vira nom aisten tukea eivät alusten omistajat tai haltij at voineet hankkia liikennöinnin edellyttämiä, soda n takia tiukasti säännösteltyjä ta rvikkeita. Vesitiepiirialuepäällikö n
tehtävät olivat soveltuvin osin sa mat.
Varsina iset ves ikuljetukset tuli hoitaa vesitiea lueitta in . Tämän takia jokaisen vesitiea lueen
päällikön käskettiin heinäkuun alussa koota alueensa aluksista alusosas to, jonka johtaja na hän
itse oli 154 • Koska pääosa aluksista jä i yhtiö iden ja yksityisten käy ttöön, velvoitettiin alusten
o mistajat keväällä 1920 annetun luontoissuo ritusla in nojalla suo ritta maa n laivoillaa n kuljetukse t, jotka ko tijoukkojen esikunna n liikennetoimisto, vesitiepii rin pää llikkö tai paikallise t
sotil asv iranoma iset mää räisivät. Lisä ksi sisäves ila ivojen o mistajien tuli a ntaa kuljetustehtävää
varten käytettäv iksi aluksessa ta rvittavat varustee t, kalusto ja merenkulkuvälineet sekä pitää
niissä kuljetuksiin tarpeellinen päällystö ja miehistö.
Omistajien tuli luonnollisesti maksaa miehistö n palkat ja vastata muutenkin heid än huollostaan. Aluksi heid än tuli myös hankkia itse poltto- ja voitelu a ineet, jotta kuljetukset saataisiin heti käy ntiin . Sen jälkeen kun ves itieorga nisaation toi m inta olisi kunnolla käynnistynyt, vesitiepiirin pää llikö n tuli ho itaa aluepää llikö idensä avu sta ma na polttoaineen til aukse t
ja jako kaikille alueensa liikenteessä olev ille aluksille. Vesikuljetuksissa tuli noudattaa sam aa
tä rkeysjä rj es tys tä, jo nka pääes ikunta oli kesä kuun alussa käskenyt tiekulj etuksia va rren. Se
oli seuraava:
1. liikekannallepa nokulj etukset,
2. ilmasuojelukuljetukset, pl. evakuoin tikulj etukset,
3. muut sotilaskulj etukset,
4. sotateolli suuden kuljetukset,
5. eva kuo intikuljetukset,
6 . kansanhuollo n elintarvikekuljetukse t,
7. teollisuuden kuljetukset ja
8. muut kuljetukset.
Ensimmäiset pienimuo toiset vesitiealueiden järjestämät kuljetukset suoritettiin noin kaksi
viikkoa soda n syttymi sen jälkeen. Kuitenkin va rsinkin Sa imaa ll a, mutta myös Pä ij änteellä,
oli laaja mi tta isten kansa nhuollo n kulj etu ste n käynnistä minen hein äkuussa va ikeaa, koska
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Ilmeisesti a lusosastoja ei edes y ritetty muodostaa millään vesiriea lueella.
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melkein kaikki alukset olivat puolustusvoimien käytössä 155 • Lisäksi sotilasvesikuljetuksia johtava päämajan huolto-osasto määräsi heinäkuun alussa Saimaan vesitiepiirin tukemaan Karjalan
Armeijan (KarA) huoltokuljetuksia. Tämä johtui si itä, ettei KarA kyennyt huolehtimaan itse
kaikista ves ikulj etuksistaan ottoa luksi llaan. Järjestelyn toivottiin myös keventävän KarA:n
rautatie- ja autoku ljetuksia. Yhteistoiminta vesitiepiirin kanssa oli niin uusi asia KarA:n huoltopäällikölle, ettei kuljetusten suoritus tahtonut millään onnistua. Todettuaan yhteistoimintaongelmat ja vesikuljetusten järjestelyihin liittyvän ammattitaidon puutteen KarAE:ssa, päämajan
huolto-osasto määräsi Saimaan kanavan Hinaushöyryveneyhtiön isännöitsijän Paul Elomaan
KarAE:n vesiliikenneasiantuntijaksi. 156 Tämän jälkeen KarA:n ja Saimaan vesitiepiirin yhteistoiminta näyttää sujuneen hyvin.
Toinen syy vesiku ljetusten käynnistysongelmiin oli, että valtaosa laivamieh istä oli kutsuttu
kesäkuussa asepalvelukseen. Tästä syystä useimmat omistajien hallussa edel leen olevat sisävesialukset olivat sodan syttyessä jääneet laituri in. Koska vesikuljetusten on nistuminen sisävesillä
ja rannikolla riippui tarvittavan merenkulku- ja konehenkilöstön sekä ammattitaitoisen lastaushenkilöstön saannista, kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto käski heinäkuun alussa
sk.piirien esikuntia anomaan tarpeellista henkilöstöä lomautettavaksi armeijasta. Laivamiesten
lomautusesityksiä alettiin kuitenkin suuremmassa määrin hyväksyä päämajassa vasta sen jälkeen, kun päämajan huolto-osaston päällikkö, eversti Roos oli, Ilmarisen pyynnöstä, ryhtynyt
syksyllä esittelemään laiva- ja lotjamiesten lomautukset suoraan ylipäällikölle. 157
Kotijoukkojen esikunn an liikennetoimiston heinäkuussa tekemistä alustavista kuljetuslaskelmista kävi ilmi, ettei kotiseudulla siviili kuljetuksiin käytettävissä oleva kuljetuskalusto tulisi
mitenkään suoriutumaan tarvittavista puutavarankuljetuksista 158 • Toisaalta liikennetoimistossa
tiedettiin, ettei päämaja tulisi siirtämään kenttäarmeijan hyökkäyksen jatkuessa kuorma-autoja
kotiseudulle. Pohtiessaan ratkaisua puutavarankuljetusongelmiin liikennetoimisto havaitsi,
että ainoa mahdollisuus suoriutua jollain tavalla tehtävästä oli suunnata kuljetuksia suunnitelmallisesti vesiteille. Ongelmana oli kuitenkin se, että vesirieorganisaatio rajoittui vain Saimaalle ja Päijänteelle. Johtopäätöksenä ol i, että puutavarankuljetuksia voitiin tehostaa vain
muodostamalla uudet vesitiepiirit Tampereen ja Kajaanin alueille.
Heinäkuun puolivälissä liikennetoimisto pyysi kuljetusvälineosastoa antamaan käskyn
kansanhuollon vesikuljetusten kannalta vä lttämättömien Tampereen ja Kajaanin vesitiepiirin
perustamisesta. Kuljetusvälineosasto hyväksyi esityksen, mutta se ei voinut laajentaa vesitiepiiriorganisaatiotaan ilman päämajan järjestelyosaston suostumusta. Kuljetusvälineosasto ei
kuitenkaan 23.7. perustellut järjestelyosastolle uusien vesitiepiirien perustamista todellisilla eli
puutavaran kuljetuksilla ja muilla kansanhuollollisilla syillä vaan soti laallisilla seikoilla. Järjestelyosastolle ilmoitettiin, että Tampereen vesitiepiiri tuli perustaa evakuointikuljetusten ja alustenoton takia. Kajaanin vesitiepiiriä tarvittiin taas ennen kaikkea alustenottoon hyökkäyksen
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Sisävesistöissä otettiin lkp:ssa neljä matkustajalaivaa, 62 hinaajaa, 58 höyrylotjaa, 296 proomua,
221 moottorivenettä, l79 venettä ja 12 moottoreiden konetta (Länsman, s. 70). Saimaalla otettujen alusten määrä ylitti 50 % rauhan aikana suunnitellut otot (PM:n kirj no l2l3/Huolto 1/1 6
sai, l.8 . l94I , SArk, T 2 1803/1).
PM:n kirj no 181/Huolto 3/10 sa i, 3.7. 194 1, SArk, T7366/1 ja PM:n kirj no 212/Huolto 3/10 sa i,
4.7.1941, SArk, T 7366/1 sekä PM:n kirj no 483/Huolto 1/1 c sa i, 6.7.1941 , SArk, T 2554/5.
KotijE:n kirj no 699/Li iktsto sai, 4.10.1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto II , M appi no II, Sisävedet.
KotijE:n kirj no 128/Liiktsto sai, 9.7.1941 , SArk, T 7367/l.
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käynnistyessä Pohjois-Suomessa.159 Ka nsanhuollon kuljetusten jättäminen pois perusteluista
johtui siitä, että kuljetusvälineosasto tiesi järjes telyosaston suhtautuva n kielteisesti siihen, että
sotilasvirano ma iset ylipäätää n johtivat siviilikuljetuksia.
Pää majan järj estelyosasto antoi 27.7. käsky n Tampereen ja Kajaa nin vesitiepiirin perustamisesta ja määräsi samalla vesitiepiirien henkilöstön sekä alueiden rajat. Ta mpereen vesitiepiirin
päälliköksi nimitettiin johtaja A .Auvinen ja Kajaa nin metsänhoitaja I. Ebeling. Seuraavana
pä ivä nä kulj etusvälineosasto tiedotti omassa käskyssää n, että Ta mpereen ja Kajaa nin vesitiepiirit oli perustettu auto- ja polttoainepulan helpotta miseksi mainitsematta mitää n sotil aallisista syistä. Sam alla se täsmensi vesikuljetusten johtosuhteita ilmoittamalla, että kotijoukkojen
esikunnan liikennetoimisto johtaa vesiliikennettä kuljetusvälineosaston anta mien määräysten
mukaisesti. Ves ikuljetukset käskettiin til ata joko vesitiepiiripäälliköltä ta i sk.pii rin liikennetoimiston kautta. T ilausmenettely n täsmennys osoittaa, että kuljetusvälineosasto halusi jälleen pa inottaa ta rve tta tie- ja vesikulj etusorganisaatio iden läheisempää n yhteisto imintaa n.
Heinäkuun lopussa kuljetusvälineosasto a nto i vielä omat käskynsä vesitiepiirien virka ilijo iden
nimityksistä ja a luerajoista.160

Sisävesitiepiirien toiminta vakiintuu
Ves ikulj etu sten johtamisen ka nna lta oli merkittävää, että liikenneto imisto sa i elokuun alkupuolella koottua kuljetusten valtakunnallise n tason johtamisessa ta rvittavat tilastotiedot.
Kuljetusedellytykset pa ra nivat elokuun puolivälissä sikälikin, että tuolloin pääosa sisävesillä
otetuista aluksista o li palautettu omistajilleen. Pää maja jopa a rvio i ko tiseudun vesiliikenteen
olevan melkein rauhanaikaisella ka nnalla, joskin Sai maa lla suoritettiin edelleen merkittäv iä
sotilaskuljetuksia 161• Pää majan näkemys sisävesien vesikulj etusten sujumi sesta oli hieman ylioptimistinen. Kansa nhuoltoministeri Arola totesi 23.8. puolustusministerille sisävesikuljetusten jäävä n monin paiko in epävarmo iksi, koska huomattava osa proo muista ja suurimmista
a luksista oli edelleen puolustuslaito ksen käy tössä 162 •
Elokuun lopulla sisäves ikulj etusorga nisaatio kattoi kaikki tärkeimmät vesistöt. Uusia vesitiepii rejä ei katsottu ta rvittava n eikä voimassa olleita ves itiepiirien ja -alueiden rajojakaa n
ollut ta rpeen liikenteellisten syiden takia muuttaa. Kesä n lopulla 194 1 vesitiepii rijako oli sisävesillä seuraava:
Sa imaa n ves iti epiiri : Kuopio n, Varkaud en, Pielisjärven, Joensuun , Savo nlinna n,
Mikkelin ja Lappeenra nna n ves itiealue.
Päij änteen ves itiepiiri: Etelä-Päijänteen, Pohjois-Päijänteen, Keiteleen, lisveden ja
M äntyha rjun vesitiealue.
Ta mpereen vesitiepiiri: N äsij ärven ja Pyhäjärven ves itiealue.
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PMkvälos:n prk 17.-18.3.1943 , SA rk, T 1277 l/3.
PM:n kirj no 532/Jä rj 1/1 6 sa i I a, 27.7. 194 1, SArk, Sk 2045, Liikrsro II , M appi no 11 , Sisäveder ja
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Kajaa nin vesitiepiiri: O ulujä rve n, Suomussalmen, Kuhmo n ja Kuusa mo n vesitiea lue. 163
O losuhteet huo mioon o ttae n kesä n ja syksy n vesikulje tukset o nnistuiva t vähintää nkin
tyyd yttävästi Sa imaa n, Pä ijä nteen ja Ta mpereen vesitiepiirien alueilla, va ikka vesitiepii rit kyke nivät k ulj ettam aa n va in no in 70 % niille kuljete ttava ksi määrätys tä puutava ras ta. Sen sijaa n Kajaa nin vesitiepiir i ei saa nu t käy nnistettyä toimintaa nsa jä iden tuloon m ennessä. Tämä
joh tui ilmeisesti siitä, että Po hjois-S uo messa o li huo m attava n paljo n a lu ksia o tettu so tilas kulje tu ks iin. Kyseessä o livat ka iketi myös ves itiepiirin henkilöstö kysy mykset, sill ä es imerkiksi
K uusa mo n vesitiealueelle e i löyd etty sopivaa pääll ikköä.
Vesit iepiirien kuljetukset pa ino ttuiva t li ikenneto imiston o hjeiden muka isesti polttopuiden
kuljetuksiin , mutta ne suorittivat syksyllä myös kiireelli siä el inta rvikekuljetuksia etenkin Sa im aa n evakuo idulla ja ta ka isin va llatull a alueella. Varsink in Ka rja lassa elinta rvikekuljetukset
oli rautateiden ja auto ka luston puuttee n vuoksi usein pa kko järjestää vesikulj etu ksina. Teolli suusla itosten raaka-a inekuljetukset oli ta rko it uksellisesti jätetty to iss ija isiksi, koska yhtiö t
tuli vat v ielä toimee n ha llussaa n o levilla puutava ravarastoill a. Tä m ä jo htui siitä, että n iiden
toim inta oli supistettu vas taamaa n väh enty nyttä vientiä. 164
Ko tij E: n li ikennetoimiston t il as to n m ukaa n pu rjehduskauden 1941 a ika na suor itettiin
seu raavat ka nsa nhuo llo lliset tai ta louseläm ää pa lvelleet vesik uljetu kset (m 3 ): 165
Ha lo t

Paperi puu

Rullapuu

M uu ta

Sa imaa n
vesit iepiiri
Pä ijä n tee n
vesitiepiiri
Tampereen
vesitiepii ri

756 433
(68,6 %*)
761 102
(62,9 %*)
301 254
(70,7 %*)

21 088

65 203

33 139

65 220

20 457

17 432

Yhteensä

1 818 789
(67,9 %*)

85 660

50 571

238 78 1

325 089

*) Prosentti osoittaa paljonko saatav ill a olleista haloista (100 %) kuljetettiin .
Vuod envai h teessa 1941-1942 pää m aja n kuljetusvälineosasto teki pari tark istusta vesitiepiirien toimintaa n. M arraskuussa sisävesitiepii rit liitettiin tilinpido llisesti Kai nuun, Savonlinna n,
P irk ka- H ä meen ja Lahden sk.piirien esikuntiin. Ta mmikuussa Kajaa nin vesitiepiirin a luejakoa
muutettiin site n, että a lueen a lusten pakko-ottom ää rät saatiin sa m a ntasoisiksi. Kesä llä 1941
Pohja n sk.piiri o li näe t o tta nut muita sk.pii rejä enemmä n aluksia puolustusla itoksen käy ttöön.
Toinen syy ta rkistaa a lueja koa o li , ettei sopivaa henkilös töä o llut riittä ny t neljä n vesitiealueen
joh to tehtäv iin . Koska Kuusa mo n vesi tiealueelle ei o llut löyd etty kesä llä päällikköä, oli Suo-
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PMkvälos:n ptk 21.- 22.8. 194 1, SA rk, Sk 2045, Liiktsto II, Mappi no 11 , Sisävedet.
lbid.
Kot ijE: n sa laisia asiaki rjoja, ei diaa ri a ta i tunnisteita, SArk, Sk 2045 ja PM H E: n kirj no 683/3/8 ,
11.1 2.4 1, SArk, T 7367/3.
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mussalmen aluepäällikkö hoitanut alueen kuljetukse t. Nyt Kuusa mon alue liitettiin uuteen
Pohjolan vesitiealueeseen. Alueen eteläraja kulki Kuhmoa ympäröivien vesistöjen eteläpuolelta
Kemin kohdalle ja käsitti ra nnikkoa lukuun otta matta rajan pohjoispuolisen alueen. 166

Rannikon vesikuljetusten johtoon otto
Jahkailu rannikkovesikuljetusten järjestelystä
Kotijoukkojen esikunn an liikennetoimi sto aloitti heinäkuun alussa va lmistelut myös rannikon ves ikuljetusten järjestämiseksi. Tarkoitukse na oli kuljettaa rannikolla ennen ka ikkea
puutava raa tie- ja rautat iekuljetusten kuormituksen keventämiseksi. Rannikon ves iliikennejärjes telyissä liikennetoimiston tärkein yhteistoimintaosapuoli oli kuljetusvä lineosaston asemasta merivoimien esikunta. Järjestely johtui siitä, että merivoimien esikunta vastasi rannikolla alu sten otoista ja puolustuslaitoksen merikuljetusten suorituksesta.
Ensimmäisessä liikennetoimiston ja merivoimien es ikunnan välisessä neuvottelussa kotijoukkojen edustajille jä i vaikutelma, että m erivoimat suostuisi jä rjes tä mää n ra nnikolla ka nsa n huollon kuljetuksia merivoimien käyttöön otetuilla aluksilla 167 • Tä hän luo ttaen liikennetoimiston pää llikkö kapteeni A . Ilm arinen ryhtyi päättäväises ti muodostam aa n ra nnikon
vesikulj etusorganisaatiota. H än ilmo itti 12.7. rannikon sotilaslää nien komentajille ja satam aviranomaisille, että valtioneuvoston 23.6 .194 1 antaman päätöksen perusteella Suomen- ja Pohjanlahden ra nnikoille perustetaan vesitiepii rejä vesikulj etusten keskitettyä johta mista va rten.
N e jaetta isiin sisävesien tapaa n vesitiea lueisiin, joissa aluepäällikö t va lvo isivat yhteiskunnan
kannalta tärkeimpien vesikuljetusten suo rittamista. Ilma rinen pyysi myös sotilaslää neiltä esityksiä vesitiepiiri- ja -aluepää lliköistä. 168
Ilma rinen sa i pää majasta tai merivoimien esikunn asta moitteita oma-aloitteisesta ja suoraviivaisesta toiminnastaa n, koska kolme päivää myöhemmin hän lähetti uuden kirjelmän ra nnikkosotilasläänien esikunnille. Ilmarinen kertoi nyt va rova isesti , että rannikolle mahdollisesti
perustetaa n vesitiepiirejä ja -a lueita huolehtimaa n puutava ran ym. kuljetuksista yhteistoiminnassa kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston, merivoimien esikunnan, rannikon sk.piirien
ja kansanhuoltovira no ma isten ka nssa. H ä n pyysi sa mall a sotilaslää nejä yhdessä meri voimien
paikallisten esikuntien ja muiden rannikkoliikennettä tuntevien henkilöiden ka nssa anta maa n
lausuntonsa, oliko ra nnikon vesitiepii rien perusta minen ylipäätää n välttä mätöntä.169
Pohjois-Suomen rannikkosotilaslää nit ilmoittivat, ettei vesitiepiirejä välttämättä ta rvittaisi. Sen sijaa n Etelä-Suo men rannikoll a o levat sotilaslää nit kannattivat niiden perustamista.
Todennä köisesti merivoimien esikuntakin ilma isi myönteiseksi tulkittava n ka nn an asiaa n,
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PM:n kirj no 376/Kvä l 4 /4, 15. 11.194 1, SArk, Sk 20 45 , Liiktsto 11 , M appi no II , Sisävedet ja
PM :n kirj no 244/ Kvä l 4/24/1 sa i, 15. l.l942, SArk, T 7366/1 2 ja PM :n kirj no 110/Jä rj 1/16 sa i,
19. 1.1942, SA rk , T 7366/1 2.
Muistio ves itieliiken teen hoidosta 18.9.194 1, ei t unnisteita, ei tekijää, SArk, Sk 2045 , Liiktsto II ,
Yleiset asiat lll - Merivo imien esikuntaa edusti 8.7.194 1 pidetyssä neuvo ttelussa ko mentaja kapteeni M attila.
Kotij E:n kirj no 159/Liik tsto, 12.7. 194 1, SArk, Sk 2045, Liiktsco ll, M appi no I, Ra nnik ko.
Kotij E:n kirj no 173/Lii ktsco/y, 15.7.194 1, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11, M appi no [, Ra nnikko.
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koska liikennetoimisto teki 17.7. esityksen päämajan huolto-osastolle yhdeksän vesitiepiirin
perustamisesta rannikolle helpottamaan puun kuljetuksia. Se perusteli esitystään viittaamalla KotijE:n yleisesikunnan päällikölle heinäkuun alussa lähettämään muistioon kotiseudun
puutavarankuljetusten ongelmista. Kansanhuollon rannikkokuljetukset esitettiin järjestettäväksi merivoimien käytössä olevilla aluksilla. Liikennetoimiston mielestä merivoimilla oli
hallussaan kaikki kuljetusten järjestelemiseksi tarvittavat tiedot aluksista ja meriliikenteen
erikoisoloista. 170
Rannikon vesitiepiirien muodostamisesitys oli päämajan huolto-osaston mieleen, koska se ei
voinut kenttäarmeijan hyökkäyksen takia suunnata rautatie- tai moottoriajoneuvokapasiteettia
kotiseudun kuljetusten tukemiseksi. Koska asia koski merivoimia, pyysi huolto-osasto asiasta
päämajan operatiivisen osaston merivoimatoimiston (Op 2) lausunnon. Merivoimatoimisto ilmoitti, että merivoimien tulisi toistaiseksi hoitaa rannikolla vain puolustuslaitoksen kuljetukset.
Se perusteli kamaansa sillä, että merivoimat ohjasi kauppameriliikennettäkin vain ilmoittamalla
kauppalaivoille käytettävät väylät ja ajat kuljetuksille sekä mahdollisuuksien mukaan saattamalla
kauppa-aluksia. Kauppameriliikenteen kaupallinen ja muu ei-soti laallinen johtaminen oli Op
2 näkemyksen mukaan lähinnä laivanomistajien ja rahtaajien huolena. Mitä aluskysymykseen
tuli, merivoimatoimisto esitti, että kansanhuoltoviranomaiset tekisivät vapaaehtoisuuteen perustavia sopimuksia alusten omistajien kanssa tarvitsemistaan kuljetuksista. 17 1
Sekavan lausuntonsa lopussa Op 2 kuitenkin, kaikista esittämistään varauksellisista kommenteista huolimatta, ilmoitti pitävänsä esitystä vesitiepiirien perustamisesta kokeilemisen
arvoisena, "mikäli siitä ei aiheutuisi yliorganisoincia". Se suosittel i, että vesitiepiirien aluejaon
pohjana käytettäisiin rannikolla olevaa meripuolustuksen alueellista jakoa. Saattaa olla, että
merivoimatoimiston lausunnon lopussa ilmaisema tuki esityksen kokeilulle johtui siitä, että
huolto-osaston päällikkö, pitäessään toimenpidettä kotiseudun kuljetusten tukemisen kannalta
välttämättömänä, oli jo hankkinut liikennetoimiston esitykselle päämajoitusmestarin tuen.

Rannikon vesitielohkojen perustaminen

Päämajan huolto-osasto ja operatiivisen osaston merivoimatoimisto alkoivat nyt yhdessä valmistella merivoimien es ikunnalle annettavaa käskyä kuljetusten suorittamisesta. Kiistaa ilmeisesti aiheutti kysymys siitä, missä määrin merivoimien tulisi osallistua kuljetuksiin omilla
aluksillaan. Lopulta asiassa päädyttiin kompromissiin. Huolto-osasto antoi 21.7. merivoimien
esikunna lle käskyn avustaa mahdollisuuksiensa mukaan kansanhuollon kuljetusten suorituksessa. Niiden hoitamiseksi sen tuli työskennellä kiinteässä yhteistoiminnassa KotijE:n liikennetoimiston kanssa. Merivoimien esikunta näyttää suhtautuneen tämänkin jälkeen varsin
varauksel lisesti kansanhuollon kuljetuksiin. Se suostui vasta syksyllä vedättämään hinaajillaan puulla lastattuja proomuja maksutta omien kuljetustensa ohella, mikäli proomut olivat
va lmiiksi lastattuina ja reittien läheisyydessä. 172

° KotijE:n kirj no
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17 1
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128/Li iktsto sai, 9.7.1941, SArk, T 7367/ 1 ja KotijE:n kirj no 172/Liiktsto sai,
17.7.4 1, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Mappi no I, Rannikko.
PM:n kirj no 508/Op 2 sai, 18.7.1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11, Mappi no I, Rannikko.
PM:n kirj no 488/Huolto 3 /10 sai, 21.7.194 1, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Mappi no I, Rannikko
ja KotijE:n kirj no 111 l/Liiktsto, 16.10.194 1, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Mappi no I, Rannikko.
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Saatuaan huolto-osaston tuen toiminnalleen liikennetoimiston päällikkö, majuri Ilmarinen
aloitti 26.7. neuvottelut merivoimien esikunnan edustajan komentaja H. Söderholmin kanssa
rannikkoliikenteen järjestelyistä ja johtamisesta. Tällöin todettiin, että merivoimilla oli rannikolla valmis satamaku ljetuspää llikköjärjestelmä kuljetuksia varten. Söderholm kuitenkin
korosti, että kuljetusten toteuttaminen rannikolla edel lytti yhteistoimintaa myös päämajan
kaupallisen osaston kanssa. Satamakuljetuspäälliköt olivat näet kauppamerenkulkuun liittyvissä kysymyksissä kaupallisen osaston huolintatoimiston alaisia.
Ilmarisen käymissä neuvotteluissa kaupallisen osaston osastopäällikön professori H. Ranisen ja huolintatoimiston toimistopäällikön A. Kaivolan kanssa sovittiin, että huolintatoimiston
satamaku ljetuspää lliköt hoitaisivat myös rannikkoliikenteen. Kaikki näytti jo olevan kunnossa, kun asiassa tapahtui jälleen uusi käänne. Kaupallisessa osastossa palveleva komentaja
A. Wirra ilmoitti Ilmariselle, etteivät satamakuljetuspäälliköt voineetkaan hoitaa rannikkoliikennettä kauppamerenkulkuun liittyvien tärkeiden tehtäviensä takia. 173 Perustelu oli varmasti hyvä, mutta se merkitsi suurta takaiskua kansanhuoltoa palvelevan rannikkoliikenteen
käynnistämiselle.
Heinäkuun viimeisinä päivinä liikennetoimisto tiedusteli sekä rannikkosotilasläänien esikuntien että kansanhuoltoministeriön kuljetustoimiston mahdollisuutta ja halukkuutta ottaa
rannikkoliikenteen johto vastuulleen. Molempien vastaukset olivat kielteisiä. Kaikki edel lä
mainitut neuvotteluosapuolet olivat yksimielisiä vain si itä, että rannikon vesikuljetusten johtaminen edel lytti rannikkoliike-elämän ja pienalusten tuntemusta sekä läheistä yhteistoimintaa
maantieliikenteen johdon kanssa. 174
Koska muuta vaihtoehtoa ei ollut, liikennetoimisto päätti itse organisoida rannikkoliikenteen. Neuvottelut eri osapuolien kanssa olivat olleet sikäli hyödyllisiä, että niiden a ikana olivat
rannikkoliikenteen ongelmakohdat ja yhteistoimintatarpeet tulleet perusteellisesti käsitellyiksi.
Samalla oli vähitellen selvinnyt, miten rannikon vesikuljetukset voitaisiin parhaiten hoitaa.
Liikennetoimisto päätyi ratkaisuun, jossa vesiku ljetuksista vastaavat henkilöt sijo itetti in rannikkosuojeluskuntapiirien esikuntiin. Järjestelyssä oli se hyvä puoli, että sama lla tie- ja rannikkovesiliikenteen alueellinen johto saatiin samaan työpisteeseen.
Liikennetoimisto lähetti 30.7. päämajan järjestelyosastolle esityksen nimettyjen rannikkoliikennettä sekä talous- ja elinkeinoelämää tuntevien vesitieliikenneupseerien sijoittamisesta
tiettyjen sk.piirien esikuntien liikennetoimistoihin sodan ajan määrävahvuuksiin kuulumattomina henkilöinä 175 • Järjestelyosastolla ei ollut asiaan huom auttamista, ja se määräsi 2 .8 .
kahdeksan rannikon vesitieliikenneupseeria tehtäviinsä 176 • Nämä olivat
1. konsuli Joel Jänkälä
Kemi
L.Poh.skp
Oulu
Oul.skp
2. johtaja Janne Andersson
3. konsuli A. V. Roden
Kokkola
Kok.skp
4. johtaja Gunnar Eriksson
Vaasa
Vaa.skp
5. kauppaneuvos Werner Hacklin
Pori
Por.skp
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KocijE:n kirj no 282/Liiktsto sai , 30.7.1941,SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Mappi no[, Rannikko ja
Muistio vesitieliikenteen hoidosta 18.9.1941 , ei tunnisteita, ei tekijää, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11,
Yleiset asiat III.
Ibid.
lbid.
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6. merikapteeni G. V. Lounasmeri
7. merenkulkutarkastaja F. I. Rinne
8. johtaja Thron Wager

Rauma
Turku
Helsinki

Vakka-Suo.skp
Tur.skp
Hel.skp

Tehtävään määräyksessä korostettiin, että vesitieliikenneupseerien tehtävänä oli kansanhuollon vesikuljetusten johtaminen yhdessä maantieliikenteen johtoelimien kanssa. Tehtäviä
hoitaessaan heidän tuli huolehtia vesikuljetusten suorittamisesta annetun tärkeysjärjestyksen
noudattamisesta, osoittaa sopivia aluksia kuljetuksia varten sekä avustaa vapaaehtoisten rahtaussopimusten solmimisessa ja miehistön ha nkkimisessa aluksiin. Lisäksi vesitieliiken neupseerien tuli olla kiinteässä yhteistoiminnassa alueensa merivoimien satamakuljetuspää llikön,
satamakapteeni n ja kansanhuoltoviranomaisen kanssa. 177
Koska kyseessä oli nimenomaa n kansanhuollon vesikuljetusten johtaminen, päämaja ei
suostunut maksamaan vesitieli ikenneupseerei lle näiden tehtävien hoitamisesta a iheutuvia kuluja. Päämajan järjestelyosasto ilmoitti käskyssään kansanhuoltoministeriön maksavan palkkiot, vaikka se ei enna lta keskustellut asiasta ministeriön kanssa. Elokuu n puolivälissä kiista
ratkesi, kun KHM taipui ja lupasi maksaa vesitieliikenneupseereille päivärahaa 25 mk päivältä
ja korvata muut kulut 2.8. alkaen 178 •
Rannikkokuljetukset toteutettiin elokuusta alkaen rannikkopuolustuksen lohkojaon mukaisesti. Vesikuljetuksia hoitivat Helsingin, Turun, Rauman, Porin, Vaasan, Kokkolan, Oulun
ja Kemin vesitielohko 179 • Vesikuljetusorganisaation johtosuhteet olivat tämän jälkeen seuraavan laiset:
Päämajan huolto-osasto (ohjaus) •··········•···Kansanhuoltoministeriö
1

Päämajan kuljetusvälineosasto (johto)

Selite : Johtosuhde

1

Kotijoukkojen esikunnan
(maa- ja vesitie) liikennetoimisto
Sisätievesitiepiirit

L

Yhteistoiminta • • • • • • •

* (4)

L vesitiealueet

Rannikon vesitielohkot (8)

*) PMkvälos antoi käskyt alusten-

otoista ja palautuksista, huollosta, korjauks ista, kunnossapidosta
sekä poltto- ja voitelua ineasioista suoraan vesitiepiirei lle.

E lokuun alussa liikennetoimisto täsmensi rannikkoliikenteen ohjeistusta ilmoittamalla,
että merivoimien satamaku ljetuspää lliköt osoittavat pyynnöstä rannikkoaluksille turvalliset
ja käyttökelpoiset rannikon väylät. Satamakapteen it puolestaan suorittivat järjestelytehtävät
satamissa. Vesitieliikenneupseerien tehtäviä tarkennettiin samalla siten, että heidän tehtävänsä
käsitti liikenteen johtamisen ja rahtaussopimusten välittämisen vain kauppaliikenteessä olevi lle
aluksi lle. Erityisesti painotettiin, ettei heidän toiminnastaan saanut aiheutua kustannuksia
kuljetuskaluston käytöstä kansanhuollon kuljetuksiin. Lisäksi liikennetoimisto määräsi kan177

178
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PM:n kirj no 604/Järj l/3s sai, 2.8. 1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11, Mappi no I, Rannikko ja
KotijE:n kirj no 343/Liiktsto sai, 9.8.194 1, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat IIL
KHM:n kirj no 79427 sai, 15.8.1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Mappi no 1, Rannikko.
KotijE:n kirj no 698/Liiktsro, 12.9.1941 , SArk, Sk 2045, Li iktsto II, Mappi no I, Rannikko.

80
sanhuollon rannikkokuljetusten tärkeysjärjestyksen, koska tie- ja sisävesiliikenteelle annettu
ohjeistus ei soveltunut rannikon olosuhteisiin. Ensin tuli suorittaa sotilaskuljetukset. Niiden
jälkeen järjestys oli pilaantuvat elintarvikkeet, muut elintarvikkeet, puutavara ja muut kuljetukset. Ohjeessa korostettiin, että vesitieliikenneupseerin, yhteistoiminnassa kansanhuoltoviranomaisten kanssa, tuli päättää tapauskohtaisesti kuljetuksen tärkeysjärjestys. 180
Arkistoissa ei ole löytynyt tilastoja vesitieliikenneupseerien toimesta järjestetyistä kuljetuksista vuodelta 1941. Merivoimien esikunnan kirjeenvaihto kuitenkin osoittaa, että niitä on
suoritettu kesän ja syksyn aikana ainakin Turun alueella sekä Pohjanlahdella ja Perämerellä.
Tuolloin esimerkiksi tuotiin Pohjois-Suomesta polttopuita Turkuun sekä elintarvikkeita ja
kalaa Helsinkiin, Turkuun sekä joihinkin Pohjanlahden kaupunkeihin.
Rannikollakin ammattihenkilöstön puute vaikeutti suuresti toiminnan käynnistämistä.
Esimerkiksi elokuun lopulla kotijoukkojen esikunta esitti päämajan järjestelyosastolle 10 laivapää llystöön kuuluvan lomauttamista, jotta rannikolla saataisiin kulkuun seitsemän alusta,
joiden lastauskyky oli 1 500 pm 3 halkoja. Syksy n ajalta löytyy monia muitakin kotijoukkojen
esikunnan tekemiä henkilöstön lomautusesityksiä, jotka tähtäsivät nimettyjen henkilöiden
lomauttamiseen purjehduskauden ajaksi. Järjestelyosaston suhtautuminen kyseisiin anomuksiin oli hyvin nuivaa.
Kun myös rannikon vesikuljetusorganisaatio oli elokuussa operatiivisessa valmiudessa ,
KotijE:n liikennetoimisto tiedotti kaikille asianosaisille sisävesi- ja rannikkoliikenteen uudet
järjestelyt. Kiinnittää huomiota, ettei liikennetoimisto maininnut tällöin mitään sk.piirin liikennetoimiston ja vesitiepiirin tai -lohkon yhteistoiminnasta kuljetusasioissa. Se tyytyi vain
toteamaan vesiku ljetusorganisaatioiden toiminnan liittyvän nimettyjen sk.piirien esikuntien
työskentelyyn talous- ja hallintoasioissa. Monesta yhteydestä ilmenee, ettei yhteistoimintasuhteen unohtaminen ollut pelkkä lapsus. Käytännössä kuljetuksiin lii ttyvää yhteistoimintaa ei
sk.piirien liikennetoimistojen ja vesitiepiirien kesken juuri ollut, vaikka päämajan huolto- ja
kuljetusvälineosasto olivat kiinnittäneet käskyissään asiaan huomiota heinäkuun alusta alkaen .181
Rannikon vesitielohkojen perustamisen jälkeen valtioneuvoston kesäkuisen päätöksen tarkistaminen tuli ajankohtaiseksi . Tähän oli edellytyksiä myös siksi, että kesän aikana oli saatu
paljon kokemuksia kotiseudun kuljetusten järjestelyistä. Valtioneuvoston esittelijänä majuri
Ilmarinen kirjoitti uuden päätöstekstin. Valtioneuvosto antoi 21.8.1941 Ilmarisen esityksen
mukaisen päätöksen kotiseudun keskitetystä liikenteestä 182 .
Vaikka uusi päätös noudatti eräiltä osin vanhan säädöksen sisältöä sanatarkasti, oli siihen
kuljetuksista saatujen kokemusten mukaan tehty monia täsmennyksiä, muutoksia ja lisäyksiä.
Lisäksi se vastasi hyvin tuolloin jo toteutettua toimintaa. Mitään varsinaista uutta säädös ei
kuljetusten johtamiseen tuonut. Positiivista oli, että uusi päätös antoi tie- ja vesiku ljetuksille
aiempaa täsmällisemmän siviilihallinnon valtuutuksen ja määritti selkeämmin siihen liittyvän toimivallan. Vesiliikennepäällikön toiminnan todettiin noudattavan samoja periaatteita, kuin päätöksessä oli sanottu tieliikenteestä vastaavasta liikennepäälliköstä. Säädöksessä
otett iin huomioon toimivaltakysymysten lisäksi val itusmenettelyt, kuljetuksista aiheutuviin
18° KotijE:n kirj no 343/Liiktsto sai, 9.8.1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111.
181 KotijE:n liikennetoimiston spk. 18.6.1941 -3 1.3.1943, SArk, Spk 17488 ja KotijE:n kirj no 343/
Liiktsto sa i, 9.8.1941, SArk, T 22471/22.
182 Valtioneuvoston päätös no 638, 21.8.1941, Aseruskokoelma 1941 - Päätös astui voimaan 28.8. 1941.
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kustannuksiin liittyvät asiat ja korvauskysymykset. Tilastoinnin ja toiminnan valvomisen takia siinä velvoitettiin jokaista ajoneuvon ja aluksen omistajaa pitämään kirjaa kuljetettavasta
tavaramäärästä.
Kun eduskunta syys- ja lokakuussa käsitteli elokuista valtioneuvoston päätöstä, ei vesiliikenteen järjestelyjä mainittu perustuslakivaliokunnan keskusteluissa tai eduskunnan istunnossa juuri lainkaan. Tämä kuvannee yleisemminkin kansalaisten asennetta vesikuljetuksiin.
Samalla se osoittaa, etteivät kansanedustajat oivaltaneet vesikuljetusten asemaa ja merkitystä
keskitetysti johdetussa kuljetusjärjestel mässä.

Merenkulku Itämerellä ja Suomenlahdella
Ahvenanmaan miehitys
Kesäkuun alussa 1941 Itämeren merenkulkua rajoittivat vain miinoitteet sekä eri valtioiden
puolueettomuus- tai turvallisuussyiden vuoksi antamat määräykset liikenteen ohjaamisesta
määrätyille väylille ja satamiin 183 • Petsamon liikenteen loppuminen kesäkuun puolivälissä
Ison-Britannian lopettaessa navy-cercien myöntämisen ei tullut ylimmälle siviili- ja sotilasjohdolle minään yllätyksenä. Tiedettiin, että alkava hyökkäys Neuvostoliittoon lopettaisi sen
joka tapauksessa. Atlantin kaupan harjoittamiseen ei luonnollisesti enää ollut mitään mahdollisuuksia.
Mahdollisessa sotatilanteessa Suomen meriliikenteen ongelmat Itämerellä ja Suomenlahdella liittyivät kesällä 1941 Ahvenanmaahan ja Hankoon. Hangon voimakkaan tukikohdan
uskottiin kykenevän estämään niin kauppa- kuin sota-alusten kulun itäiselle Suomenlahdelle.
Tämä merkitsi, että kauppamerenkulku voitiin ennen Hangon tukikohdan valtaamista suunnata vain läntisiin satamiin edellyttäen, että Ahvenanmaa oli omien joukkojen hallussa.
Baltian miehityksen mutta varsinkin Ahvenanmaan demilitarisoinnin jälkeen oli olemassa todellinen uhka sille, ettii neuvostojoukot ehtisivät Ahvenanmaalle ensimmäisinä. Tämä
olisi pahinta, mitä Suomelle saattaisi tapahtua, sillä silloin Suomen läntiset yhteydet olisivat
Ahvenanmeren lisäksi katkaistavissa myös Pohjanlahdella. Merivoimien tärkein ja nopeimmin toteutettava tehtävä oli jälleen valmistautua sodan syttyessä suorittamaan Ahvenanmaan
miehitys. Tämä palveli saksalaisyhceistyön alettua myös Saksan etuja.
Merivoimien esikunta laati Ahvenanmaan miehitystä varten operaatiosuunnitelma "Kilpapurjehduksen". Suunnitelma edellytti tehtävään varattujen joukkojen kuljettamista varusteineen saarille, saarten nopeaa miehittämistä ja puolustusvalmistelujen aloittamista. Rannikkolaivaston tuli torjua vihollisen maihinnousut sekä tukea rannikkojoukkojen taistelua niin
kauan, että uudet linnakkeet olisivat toimintakunnossa. 184
Ahvenanmaan miehitysjoukoksi määrättiin 7. Rannikkoprikaati (7. RPr), Jalkaväkirykmentti 14 ja Kevyt Patteristo 14, yhteensä 5 200 miestä, yli 100 hevosta, 69 tykkiä ja 24 kranaatinheitintä. Laivaston esikunta (LE) varasi 15.6. Ahvenanmaan joukkojen ja materiaalin
kuljetuksiin tarvittavat 23 kauppa-alusta. Todennäköisesti salaamissyistä miehitysjoukoille
is.1
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jaettiin kuljetustaulukot vasta sen jälkeen, kun päämajasta oli tullut 19.6. käsky toteuttaa
operaatio "Kilpapurjehdus" 22.6. vastaisena yönä.
Päämajan käskyn mukaisesti merivoimien komentaja antoi 21.6. klo 20.00 miehitysjoukoille luvan ylittää Ahvenanmaan alueen rajan klo 24.00. Draamaa aiheutui siitä, että ylipäällikkö pysäytti alukset klo 21.30, jolloin eräiden jo Ahvenanmaan rajan ylittäneiden alusten
tuli palata takaisin. Päämajan toimenpide johtui siitä, että suomalaiset halusivat olla sataprosenttisesti varmoja Saksan hyökkäyksen käynnistymisestä ennen Ahvenanmaalle menoa.
Ilman Itämeren alueella raivoavaa sotaa puolueeton Suomi ei voisi käyttää Ahvenanmaan
sopimuksessa vuodelta 1921 ollutta oikeutta ja velvollisuutta turvata saarten miehityksellä
Ahvenanmaan neutraliteetti. Mannerheimin lupa operaation toteuttamiseen saatiin 22.6.
klo 02.58. Tämän jälkeen Ahvenanmaan saariston miehitys sujui suunnitelman mukaisesti. Heinäkuun alkuun mennessä Ahvenanmaalle ryhmittyneet joukot oli täydennetty sodan
ajan vahvuuteen. Tällöin laivaston komentajan vastuu Ahvenanmaan puolustuksesta siirtyi
7. RPr:n komentajalle. 185

Meriliikenteen suojaaminen
Jatkosodan alkaessa merivoimien päätehtävä oli edelleen meriliikenteen suojaaminen ja Ahvenanmaan puolustaminen 186 • Laivaston esikunta johti kauppa merenkulkua Saaristo- ja Selkämerellä samaan tapaan kuin L-SMePE talvisodassa. LE:aan kuuluva liikenneosasto toimi saattajaosaston johtoportaana. Suunnitelmien mukaan saattajaosastoon kuuluivat 1. ja
2. jäänsärkijälaivue sekä saattajalaivue. Todellisuudessa kesän 1941 aikana toimi vain yksi
jäänsärkijä- ja saattajalaivue. Laivaston komentajalle kommodori Eero Raholalle oli alistettu
Ahvenanmaalla toimiva 7. RPr sekä Utöstä Merikarvialle toimiva 5. RPr. Rannikkoprikaateilla oli omat merenkulkutoimistonsa kuten myös kaikkiin alueen satamiin sijoitetut satamakuljetuspäälliköt. Näiden tehtävänä oli toimia merivoimien merikuljetusten yhdistäjinä ja
satamien sotilaallisina johtajina. 187
Kauppamerenkulku ohjattiin heti Suomen liityttyä 25.6. sotaan kulkemaan Ahvenanmaan
pohjoispuolitse. Samalla alkoi kauppa-alusten saattaminen. Koska merivoimien komentaja
pelkäsi vihollisen pyrkivän toteuttamaan Suomen kauppasaarron, hän käski 3.7. laivaston esikuntaa aloittamaan saattotoiminnan myös Pohjanlahden rannikolla Lypertön ja Mäntyluodon
välillä. Siellä saattotoiminta kuitenkin lopetettiin heinäkuun lopulla, kun vihollisesta ei ollut
saatu mitään havaintoa. Tällöin kauppa-alukset saivat luvan ylittää Pohjanlahden yksinään
pimeän aikana. Samalla saattotoiminta Ahvenanmerellä järjestettiin jälleen vakinaista aikataulua noudattavaksi 188 • Lokakuun puolivälissä tilanne oli niin hyvä, että saattoreitti voitiin
suunnata kulkemaan suoraan Ahvenanmeren yli. Tällöin alusten kokoontumispaikaksi tuli
Flisön selkä. Joulukuun 11. päivänä, kun neuvostojoukot oli tungettu kauas Suomenlahden
pohjukkaan ja Hanko oli jälleen omassa hallussa, säännöllinen saattotoiminta lopetettiin
185
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läntisellä reitillä kokonaa n. 189 M erivoimien es ikuntapää llikö n ja merenkulkuhallituksen pääjohtajan kontra-amiraali S. Sundmanin mielestä jatkosodan a ika oli merikuljetuksen ka nnalta
talvisoda n jälkeiseen aikaa n verrattuna suorastaan helppoa 190 •
Meri voimien ongelma na oli kuitenkin oman a luskalu ston pi enuus. Tästä syys tä merivoimat varautui suorittamaa n liikekannallepanossa, ja tarvittaessa sen jä lkeen, huo mattavia
a lustenottoja. Kesän 1941 a ika na rannikolta otettiin merivoimien käyttöön 901 a lusta ta i
moottorivenettä. N ä ihin sisä ltyi 76 hinaajaa, 25 kuljecusa lusca, 58 proomua ja 58 ca nkkialusca (eivät polttoa inekuljetukseen sopivia). Suurin osa ocecuisca oli kuitenkin moottoriveneitä.
N ä istä merivoim at läheni syksyllä 194 1 Laacokalle ja Karjalaa n 127 helpotta maan va ll attujen
alueiden venepulaa. 19 1

Merisatamien toimintavaikeudet
Satamien monet ongelmat
Lounais-Suomen ja Pohja nlahden satamien toiminta oli pickälci kiinni maa kuljetusten toimivuudesta. Niiden järjes telyjen perusongelmana oli, että rautatiekalusto oli riittämätön puolustusvoimi en ja ulkomaa nkaupan yhcäa ikaisiin kuljetuksiin. Til a nn etta vaikeutti se, että
suomalaiseen ja saksa la iseen socilaskuljetukse c suuntautuivat Kaakko is-Suo meen, Itä-Karjalaan ja Pohjois-Suomeen. Icä- ja Etelä-Suomen vientitava rat oli taas kulj etettava N euvostoliiton miehittä mä n Hangon tukikohdan vuoksi kokona isuudessaan Pohjan lahdelle ja Louna isSuomeen. T ässä tilanteessa Valcionraucaciec ei kyennyt purkamaan satam ien tuontitava roiden
ruuhkaa eikä kuljetta maan vientitavaraa laivattavaksi. Tä män seurauksena satamien varastot
täyttyivät jo kesä llä, ja tä mä vaikeucci entisestään satamien toimintaa. Työvoimapulasta kärsivissä sata missa va ras toihin purku oli muutenkin epäca loudellisra, koska tava rat jouduttiin
myöhemmin kuo rmaa maa n uudelleen rautatievaunuihin. T ärkeimmät satamien ruuhkautumiseen vaikuttaneet tekijät olivat siten vaunuston riiccämäccömyyden lisä ksi ammattimiesten
puute ja lä ntiseen satamien vaatimato n in fras truktuuri. Pohj anlahden sa ta missa va in M äntyluodossa, Vaasassa ja Oulussa oli heikko teho isia nostureita. Länti sistä satamista va in Turku
oli teknilliselcä tasolcaan Kotkan ja H elsingin veroinen. 192
Ennen so ti a vi enti oli ja kaa ntunut no in kolmenkymm enen sa ta ma n kes ken. T uonti
kes kittyi taas suurelta os in tekni ses ti parha impiin sa ta miin Helsinkiin, Kotkaa n ja Turkuun . Kesällä ja syksyllä 194 1 Turku ja Po hja nl ahden sata mat joutuivat ho ita maa n Suo men
ulkomaa nkaupa n lisä ksi sa ksalaisten joukkojen m erikulj etukse t, lo ma- ja sa iraskulj etuksia lukuun o tta matta. Vuonna 194 1 Lo una is-Suomen sa ta mien kautta selvitettiin 35,3 %
tonnistosta, kun osuu s no rmaa livuosina oli no in 25 % 193 • H elsingin sa ta m a n kuljetusten
romahdusta kuvaa hyvin se, että vuo nn a 193 8 ulkom aa nliikenteessä selvitettyjä aluksia

189
190
19 1
192

19

.1

Kija nen (2), s. 62-63.
Lä nsman, s. 74.
PMkvälos: n prk 21.-22 .8.194 1, SA rk, Sk 2045, Lii kcsro II , M appi no II , Sisäveder.
Lä nsman, s. 106 ja Kij a nen (2), s. 64.
Komul ainen, s. 11 2.

84
oli 2 323 (2 116 000 ntn) ja lä hteneitä 2 294 (2 11 3 000 ntn). Vuonna 1941 vastaavat luvut
ovat 378 (381 000 ntn) ja 357 (362 000 ntn). 194
Saksalaiset käyttivät meriliikenteeseen lä hinnä M äntyluocoa, Vaasaa ja Oulua. Tornio n
ja Kemin sata mia ei vo itu kovin suuressa mitassa käyttää sa ksa la iskulj etuksiin, koska niihin johtavat väylät olivat liian matalia suurille aluksille. Itse asiassa sa ma koski myös Oulua,
mutta silti Toppilaa n ohjattiin mahdollisimman paljon liikennettä, jotta rautatiekuljetukset
saata isiin lyhyemmiksi. E räs saksa laisliikenteen järjes telyn pulm a oli se, että sa ksalaiset to ivat suuria mää riä hein ää AOK Norwege nin hevosille. H einänkuljecukset taas sitoivat paljon
rautatiekulj etuskalustoa. Vaunuscon vähäisyyden vuo ksi satamiin alkoi kerää ntyä jo kesällä
1941 suuria heinävuoria, jo tka täyttivät muutenkin raj oitetut va ras totilat. H einä nkuljetuksia koetettiin ohjata myös Ykspihlaj aan ja Raaheen, mutta tällöin väylien macaluus pakotti
keventämään lasteja etelä isissä sata missa. Tästä aiheutui taas lisä kulj etuksia rautateille. Pulmana oli sekin, että Sa ksan Lapissa ja Jäämerell ä toimivien ilmavoimien pää huolcotukikohta
oli Porin lentokenttä. Tä män takia pääosa Saksa n ilmavoimien merikuljetuksista purettiin
M äntyluodossa. 19 '
Elokuun alussa alkoi Suomenlahden meristrateginen tilanne merkittävästi muuttua. Sa ksalaiset saavuttivat 7.8. Suo menlahden ra nnikon noin 80 kilometriä itään Tallinnasta. Kuun
lopulla taisteltiin jo Ta llinnan esikaupungeissa. Sa ksalaiseen saa tua syyskuussa Suo menlahden etelä rannikon haltuun sa päämajassa ja merivoimien esikunnassa todettiin, että tila nne
m ahdolli sti meriyhteyden avaamisen Viron rannikon suojissa H elsinkiin. Liikentee n avaamisen katsottiin kuitenkin oleva n mahdollista vain sa ksalaisten av ull a. Koska Suomen kuljetustilanteen autta misesta oli hyötyä Pohjo is-S uomessa olev ille jouko ille, sa ksa la iset hyväksyivät es itykse n. Sa ksa siirsi 10.- 11.10. hl Hohenhörnin Öröstä neljä n raivaajan saattama na
Tallinn aan avaa maa n reittiliikenne Ta llinn an ja H elsingin välill ä. Alus saapui ensimmä isen
kerra n H elsinkiin 14./15.10. M arraskuun alussa Ta llinnaa n siirrettiin sa maa reittiä myös hl
Porto Alegre. Helsingin ja Ta llinn an välillä käynnistetty kahden höyrylaiva n linjaliikenne 196
ei kuitenkaa n kyennyt loka- ja ma rraskuussa sano ttavasti keventä mää n rautateiden ja lä ntisten satamien kuormitusta, koska Jää meren sotatapahtumat alkoivat tuolloin heij as tua entis tä
voimakkaammin Suomeen.
Lä ntisten satamien ruuhkautuminen paheni syksyn lähestyessä Suomen pyrkiessä tuomaa n maahan talveksi va rastoi tavaa viljaa ja polttoa inetta. Sa ma lla myös saksal aiset lisäsivät
merkittävästi omia merikulj etuksiaan Pohja nlahdelle vo idaksee n muodostaa calvi va ras coja
Pohjois-S uo men ja myös Pohjois-Norjan joukoille. Edell ä mainitui sta syistä la iva t saattoivat
syksys tä 1941 alkaen joutua odotta maa n redillä purka mista kuukauden tai pahimmillaa n
parikin . T ästä oli luonnollisesti suuna ha ittaa ka nsa nhuollolle ja myös kenttäa rmeija n taistelulle. Sa ksa laisia puoles taa n suututti, että Suomeen rahtia tuovat saksalaiset kauppalaivat
ja heid än joukoilleen täydennystä kulj ettavat alukse t seisoivat viikkokausia Turun ja muiden
satamien redeillä. Sa ksa la iset va littivat, että Suomen sata mien teho tto muus sekoitti pahasti
heidän Itämeren merikuljetussuunnicelma nsa.
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Hangon tulppa
Hangon motin valcaaminen heinäkuussa olisi todennäköisesti helpottanut oleellisesti kuljecuscilannetta niin satamissa kuin rautateillä. Tuolloin Etelä-Suomen satamat olisi voitu ottaa
käyttöön ja sama lla suunnata Itä- ja Etelä-Suomen tuonti ja vienti totuttuun tapaan Suomenlahden satamiin. Toimenpide olis i säästänyt myös raucaciekuljetuskaluscoa, sillä kuljetusmatkat oli sivat lyhentyneet. Saattaa oll a, että Hangon nopea valcaus oli si jopa estänyt yhteiskunnan kuljetuskriisin kärjistymisen niin pahaksi, kuin syksyllä 1941 tapahtui. Valcauksen
merkitystä ei silti ole syytä yliarvioida, koska se ei olisi poistanut yhteiskunnan kuljetusongelmien perussyytä, joka oli kuljetuskaluston ja kuljetusalan työvoiman riittämättömyys.
Soti lasjohtoa ei voi moittia siitä, ettei se olisi ymmärtänyt Hangon motin merkitystä niin
ulkomaankaupalle kuin merivoimien toiminnalle. Ylipäällikkö antoi 6.6.1940 ohjeen, jonka
toinen vaihtoehto edel lytti valmistautumista välittömästi sodan syttyessä va lcaamaan Hanko. Oman värinsä Hangon tukikohdan valcaamissuunnitteluun antoi saksalaisen 163. Divisioonan komentaja, joka juuri ennen jatkosodan puhkeamista saapui Helsinkiin. Hän kertoi
Suomen socilasjohdolle olevansa se kenraali, joka sodan puhjettua valtaisi Hangon. 197 Lopulta
hyökkäystä Hankoon päätettiin lykätä saksalaiseen esityksestä. Heinäkuun puolivälin jälkeen,
kun ylipää llikkö oli siirtänyt Hangon rintamalla ollee n 17.D:n pääosac Karjalan armeijan
käyttöön, hyökkäys voimakkaasti linnoitettuun tukikohtaan oli joukkojen puutteen vuoksi
mahdoton. 198
Päämajan päätökseen luopua hyökkäyksestä Hankoon vaikutti ilmeisesti halu välttää turhina pidettyjä tappioita. Ongelman odotettiin nopeasti ratkeavan sen jälkeen, kun saksa laiset
o li sivat vallanneet Viron rannikon. Tämä osoittautui virhearvioksi, sillä saksalaiseen va llattua syyskuussa pääosan Viron pohjoisrannikosca Hangon tukikohta esti yhä meriliikenteen
Etelä-Suomen satam iin.
Vasta lokakuun lopulla venäläiset päättivät evakuoida Hangon tukikohdan. Marraskuussa kulki Hangon ja Kronscadcin välillä useita venäläisten evakuointisaattueita. Niiden vahvat
suojausvoimac kykenivät hyvin torjumaan suomalaisten alusten häirintäyricyksec. Saksalaiset
olivat tuolloin jo vetäneet suurimmat aluksensa pois Suomenlahdelta. 199
Samoihin aikoihin Suomen viranomaiset totesivat, että Helsingin ja Kotkan seudun teollisuuslaitosten toiminta oli vaarassa pysähtyä hiilen puutteen vuoksi. Tä llöin päätettiin suunnata Helsinkiin ja Kotkaan hiilialuksia. Ensimmäinen matka tehtiin 16.-17.11. saksa laisten
alusten varmistamana. Tuolloin saatettii n hiililascissa olevat Corona ja Margaretha Helsinkiin. Paluumatkalla saattueesee n liittyneet saksalaisten hinaajat Föhn ja Passat ajoivat miinaan. Riittävän leveän aukon raivaaminen neuvoscolaivaston laskemi in miinoitteisiin kesti pari
viikkoa. Seuraava yritys tuoda kauppa-laivoja saksalaisten ja suomala iseen alusten suojaamina
Helsinkiin tehtiin joulukuun 2. päivänä. Silloin Helsinkiin saapu i neljä hiililaivaa. Samana
yönä vi imeiset neuvostojoukot poistuivat Hangosta.
Kolme päivää myöhemmin saksalaiset saattoivat vielä kolme kauppa-alusta Helsinkiin. Tämän jälkeen saatiin saariscoväylä kuntoon, jolloin meriliikenne helpottui nopeasti. Joulukuun
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jälkipuoliskolla avattiin Utön meriväylä liikenteelle suuntaa malla se jyrkästi länteen Bogskärin
eteläpuolitse kohti Ruotsia. Tuolloin käy tössä olivat myös Maaria nhaminaa n johtavat väylät.
Suora väylä Nyha mnista merelle oli kuitenkin edelleen miinojen sulkema. Pohjanlahdelle pääsi
vain Ruotsin alueves ien kautta. Vuoden lo pulla Itä meren majakat sy tytettiin. M erenkulussa
siirryttiin sikälikin rauhanaikaiseen toimintaan, että saattajalaivue hajotettiin 29.1 2. 194 1 ja
jäänsä rkijät aloittivat merenkulkuh allituksen johdolla jääsaaton.200

Saksan uhkavaatimus
Saksan Norjan-armeijan ongelmana oli , ettei Saksan Jäämeren-laivasto kyennyt suojaamaa n sen
merisivustaa . Itse asiassa Saksa n la ivasto ei edes kyennyt vakavasti kiistämää n N euvostoliiton
meren herruutta Jää merellä. Jopa Norjan rannikon suojassa Kirkkoniemeen ja Petsamoon kulkeva reitti oli elokuun lopusta 194 1 lähtien ollut alttiina vihollisen sukellusveneiden hyökkäyksille.
Tämän takia OKW suuntasi syyskuusta alkaen huomattavan osa n Pohjois-Norjaan ja PohjoisSuomeen tarkoitetuista joukoista ja materiaalista muutenkin ylikuormitettuihin Pohjanlahden
satamiin.201 T ämä ilmenee epäsuorasti myös Hitlerin 22.9. antamasta ohjeesta numero 36 202 , jossa ilmoitetaan valtakunnan ministeri F. Todtin orga nisaation ryhtyvän rakentamaa n va nkityövoimalla kenttärataa Rova niemeltä Jää merentien suuntaisesti Petsa moon. Lokakuussa annetun
Hitlerin ohjeen huolto-osa käski muodostaa talvivarastoja Lapissa oleville ilma- ja maavoimille.
Tä mäkin merkitsi lisääntyviä kuljetuksia Pohjanlahdelle ja sieltä edelleen Lappiin.
Todennäköisesti Jää meren ja Suo men kuljetusongelmat vaikutti vat siihen, että Hitler käski 10.10. antamassaa n ohj eessa numero 37 m AOK N o rwegenin kes keyttää hyökkäykse n ja
ryhmittyä puolustukseen. Tä tä taustaa vasten on ymmärrettävää, että saksal aise t syy ttivät
lokakuussa enti stä suorasa na isemmin Suo men kulkul aitos ta Lapin joukkoj en va ikeuksista.
OKW:n nä kökulmasta Suomen kuljetusjä rj estelmä n toimimattomuus vaara nsi heidän Pohjois-Suo men sotatoimensa.
Suomen ja Saksa n vä liset suhteet kärjistyivät 20.10.194 1, kun sa ksa laiset jättivät ulkoasiainministeriölle nootin satamien lisää ntyvi stä ruuhkautumisista. Saksa laiset kerto ivat alustensa lasti en hitaa n purka misen vaa rantavan ka ikki Saksa n Itäm eren kulj etukset. Syys- ja
lokakuussa 55 sa ksa laista alusta (13 0 000 btn) oli joutunut odotta maa n Suomen sata missa
keskimää rin 8½ pä ivää, seitsemän alusta yli 20 pä ivää, ennen kuin lastin purku oli alka nut.
Vastatoimenpiteenä Saksa ilmoitti määräävä nsä 21.10. a lkaen viikon kes tävä n saksa laisten laivojen las tauskiellon Suo meen. Tähä n liittyi Saksa n rauta teille annettu neljän, viiden päivä n
kielto tuod a satamiin kappaletava raa Suo meen lähetettäväksi. Sa ksa uhkasi pidentää ja tarvittaessa laajentaa lastauskieltoa, ellei Suo men sata mien purkutila nne pa ra nisi huomattavasti
kahdeksassa pä ivässä .204
20

° Kija nen (2) , s. 65-67.

201

20 2
20 3
·
204

Raunio, s. 26.
Trevor- Roper, s. 98- 101 - Kenttä rada n ra kenta minen ei käy nnistynyt koskaa n.
lbid ., s. 101 - 104.
PM:n kirj no 2996/Huolro l/5a sa i, 24. 10.1941, SA rk, T 2556/4 - Roosin ko nsepti kirjelm äksi
ylipää llikölle sekä yleises ikunn an, opos: n ja järjos:n pää lli kö ille. Liittee nä o n UM:ltä saatu sa ksalaisten PM 20.10.194 1.

87
Oletettavasti nootin ajankohtaisena tarkoituksena oli tehostaa Saksan sotilasjohdon vaatimuksia kuljetusten tehokkaammasta suorittamisesta. Toisaalta, vaikka sotilaalliset syyt olivat
olleet ilmeisenä sysäyksenä nootin lähettämiselle, oli sen taustalla myös poliittisia tavoitteita.
Suomelle elintärkeään ulkomaankauppaan puuttuminen muistutti suomalaisia Saksan aseman
vahvuudesta. Suomen poliittinen johto ja päämaja tiesivät kyllä muutenkin, että Suomi oli
täysin riippuvainen Saksan valta-alueelta tulevasta tuonnista. Lokakuussa nootin vaikutusta
vielä tehosti se, että yhteiskunta kärsi tuolloin ankarasta elintarvikepulasta. Tämän seurauksena Suomen elintarvikehuolto oli muuttunut ulkomaankaupan tärkeimmäksi kysymykseksi 205. Saksan määräämä viikon kuljetuskielto ei sinänsä vaikuttanut Suomen huoltoon, koska
satamat olivat muutenkin tukossa. Sen sijaan Saksan uhkaama tuontikiellon pidentäminen
ja laajentaminen massatavaroihin, kuten elintarvikkeisiin ja polttoaineisiin, olisi tuossa tilanteessa ollut kansanhuollon kannalta erittäin vaarallista.
Noottia valtioneuvostossa käsiteltäessä todettiin, että siinä mainittuja kuljetusongelmia
ei voitu ratkaista ilman päämajan myötävaikutusta. Olihan satamien ongelmien eräänä syynä se, että huomattava osa ammattityövoimasta oli asepalveluksessa. Lisäksi tiedettiin, ettei
satamien ruuhkia voitaisi purkaa siirtämättä kuljetuskalustoa sotilaskuljetuksista satamiin.
Noottiin liittyvä poliittinen viesti oli tietysti aivan eri suuruusluokan asia. Suomen kannalta
oleellista oli, että noissa olosuhteissa se kavensi väistämättä Suomen poliittista liikkumavaraa.
Se oli osa Saksan poliittista peliä, jonka tavoitteena oli sitoa Suomi tiukemmin itseensä. Saksa
onnistuikin tässä sikäli, että Suomi suostui viljantuonnin varmistamiseksi allekirjoittamaan
marraskuun lopulla antikominternpaktin 206 .
Ilmeisesti päämaja sai tietää saksalaisten nootista vasta, kun ulkoasiainministeriö tiedusteli,
mihin toimenpiteisiin päämaja aikoi sen johdosta ryhtyä. Päämajassa nootti tulkittiin lähinnä
saksalaisten sotilasviranomaisten toimesta annetuksi uhkavaatimukseksi. Tähän viittaisi se,
että eversti H. Roos määräsi 23.10. omissa nimissään, mutta ylipäällikön ilmeisellä suostumuksella, ettei saksalaisille saanut 24.-30.10. antaa päivittäin enempää kuin 60 rautatievaunua
joukkojen kuljettamiseen Vaasasta pohjoiseen oleville rataosille. Sen lisäksi saksalaiset saivat
60 vaunua Torniosta pohjoiseen oleville radoille eli yhteensä 120 vaunua päivässä. Toimenpidettä perustelciin liikenneteknisillä syillä. Määräyksen tarkoituksena oli myös ottaa lisävaunuja
saksalaiskuljetuksista satamien ruuhkien purkamiseen. Itse asiassa nootti kääntyi saksalaisia
vastaan sikäli, että nyt päämajan kuljetusjohto sai pitkään kaipaamansa syyn puuttua saksalaisten vaunutilauksiin. Päämajan mielestä saksalaiset olivat kesästä alkaen saaneet tarpeeseen
nähden liikaa vaunustoa. Poliittisena viestinä Roosin määräämä toimenpide muistutti saksalaisille siitä tosiasiasta, että he olivat Suomessa riippuvaisia rautatiekuljetuksista ja satamista.
Toisaalta päämajassa tiedettiin hyvin, että Saksalla oli kiistassa vahvempi asema. 207
Selvittäessään ulkoasiainministeriölle kantaansa Saksan noottiin päämaja totesi Suomen
mobilisoineen tietoisesti niin suuren armeijan, että sen tiedettiin aiheuttavan yhteiskunnan
toiminnalle suuria ongelmia. Ratkaisuun oli katsottu voitavan mennä, koska sodan arveltiin
muodostuvan lyhytaikaiseksi. Yhteiskunnan vaikeudet olivat alkaneet kasaantua, koska tilanne ei ollut kehittynyt odotusten mukaisesti. Miehiä ei kuitenkaan voinut vielä kotiuttaa, koska
hyökkäys Itä-Karjalassa jatkui. Rautatiekalustoa ei ollut mahdollista suunnata suuressa määrin
205 Seppinen, s. 346- 347.
206 Myllyniemi, s. 304-305 ja Kivimäki, s. 216- 217.
207 PM:n kirj no 2975/Huolto l/5a sai, 23.10.1941, SArk, T 2556/4.
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satamiin, koska parhaillaan suoritettiin joukkojen siirtoja ja KarA:n talvivarusteiden kuljetuksia.
Positiivisena asiana päämaja ilmoitti, että ylipäällikkö oli juuri käskenyt perustaa johtoelimen,
jonka tehtävänä oli maan kuljetuskriisin selvittäminen. Sotilasviranomaiset lupasivat myös tehdä
kaikkensa tuontisatamien ongelmien helpottamiseksi. Koska päämajan käynnistämät toimenpiteet eivät ehtisi vaikuttaa saksalaisten asettaman määräajan puitteissa, ulkoasiainministeriön
toivottiin pyytävän saksalaisilta, etteivät he pidentäisi lastauskieltoa keskustelematta asiasta ensin
ylipäällikön nimittämän valtakunnan kuljetuspäällikön eversti Roosin kanssa. 208
Suomen kuljetusvaikeuksiin liittyvät asiat saatiin loka- ja marraskuun vaihteessa sovittua saksalaisten kanssa. Saksa ei pidentänyt lastauskieltoa, vaikka Suomen kuljetusolot eivät
määräajan puitteissa parantuneet. Tämä johtui todennäköisesti siitä, ettei Saksa olisi voittanut
mitään kärjistämällä kiistaa uusilla jatkotoimilla varsinkin, kun se oli todennut noottiin sisältyvän poliittisen viestin menneen perille. Saksalaisten jatkotoimista luopumiseen vaikutti ehkä
myös se, että päämaja sai Saksan yhteysupseerina toimineen jalkaväenkenraali W. Erfurchin
vakuuttumaan siitä, että Suomi tekee kaikkensa kuljetusolojen parantamiseksi.
Saksan nootti ja sen määräämä kauppasulku vaikuttivat osaltaan siihen, että päämaja totesi satamien ja rautateiden suurilla kuljecusongelmilla olevan laajojen yhteiskunnallisten ja
taloudellisten vaikutuksen lisäksi sotilaspoliittisia ulottuvuuksia. Tästä syystä valtakunnan
kuljetuspäällikkö, eversti Roos joutui vastoin aikaisempia suunnitelmiaan valmistautumaan
myös satamien toiminnan johtamiseen.
Marraskuussa saksalaiset seurasivat tarkasti, paraneeko Suomen satamien toimintateho.
Helsinkiin Saksan suurlähetystöön sijoitettu kuljecusupseeri, majuri Erfurth 210 ja rautatieupseeri, ratsumestari Gerstner suorittivat 3.11. ja 6.11. tarkastuksia satamissa. He laativat havainnoistaan varsin jyrkkään sävyyn laaditun kolmisivuisen muistion Suomen satamien kuljetusvaikeuksista.211 Tämän jälkeen yhteistoiminta majuri Erfurchin ja eversti Roosin välillä
näyttää olleen hyvin muodollista.
Suomen ja Saksan suhteiden kireyden takia Mannerheim selvitti 13.11. sotamarsalkka W.
Keitelille lähettämässä kirjeessä laajasti Suomen kuljetusongelmien syitä. Näiden asioiden
yksityiskohtainen käsittely johtui sekä majuri Erfurchin muistiosta että Saksan lokakuisesta
nootista. Mannerheim pyrki samalla ennalta estämään Saksan mahdollisia uusia pakotetoimia Suomea kohtaan. Mannerheimin viestin Suomen kuljetusongelmia käsitelleet osat oli
kirjoittanut eversti Roos. 212

Kauppa-alukset ja niiden rahdit
Itämerellä oli kesällä 1941 liikenteessä 250 suomalaista kauppa-alusta. Niiden kantavuus oli
250 000 brt. Vaikka tonnisto oli upotusten ja takavarikointien takia noin kolmanneksen
208 PM: n ki rj no 2976/H uolco 1/5a sai, 23.10.1941, SArk, T 2556/4.
209 Erfurth (3), s. 73.
210 Majuri Erfurth oli jalkaväenkenraali W. Erfurthin poika. Hän poistui Suomesta maaliskuun lopulla 1942 (Raula, s. 100- 101).
211 PM. Erfu rth ja Gerstner, 7. 11.1941 , SA rk, T 7368/ 17.
212 Yleisesikunnan päällikkö no 695/XIl sa i, 13.11.1941, SArk, T 22471/18-Täydellinen kirje on
Hanellin papereiden joukossa (SArk, T 20117/32). Pari päivää myöhemmin presidentti Ryti esitti
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pienempi kuin vuonna 1939, se riitti hyvin Itämeren ja Saksan hallussa olevan Pohjanmeren
rannikon kuljetuksiin, koska tavaravirrat olivat vain 32 % vuoden 1938 tasosta. Näin ollen
alusten käytön säännöstelyyn ja johtamiseen ei tarvinnut ryhtyä kaluscopuutteen vaan niiden
käytön ohjaamisen takia. Tilanne mahdollisti jopa sen, että eräitä suuria valcameriliikenteeseen tarkoitettuja aluksia, yhteensä 45 000 brt, voitiin pitää käyttämättöminä saaristoon kätkettyinä. Meriliikenteen ongelmat kesällä ja syksyllä 1941 eivät siten liittyneet aluskaluscoon
vaan ennen kaikkea erilaisiin satamien toimintavaikeuksiin. 2 13
Tärkeimmät tuontimaat vuonna 1941 olivat luonnollista syistä Saksa 54,9 %:n ja Ruotsi
18,2 %:n osuudella. Ruotsin tuontia rajoitti liittoutuneiden, ennen kaikkea Ison-Britannian,
painostus. Viennistä Saksaan meni 54,2 %, mutta Ruotsiin vain 8,7 %. Edellä mainitut luvut
osoittavat, että Suomi oli jatkosodan alusta alkaen täysin Saksan ja sen vaka-alueelta tulevan
tuonnin armoilla. 214
Suomen elintarvikehuolto muuttui lokakuun lopulla 1941 ulkomaankaupan tärkeimmäksi
kysymykseksi. Elintarvikepulaa kärjisti maan siviili kuljetusten riittämättömyys. Elintarvikepula kohdistui ennen kaikkea korttiannosten varassa eläviin. Heitä oli 2,5 miljoonaa. Tärkeimmät tuontitavarat vuosina 1938-1941 (tn) ilmenevät seuraavasta taulukosta: 2 15

1941
Vilja
Kivihiili
Metallit
Öljyt
Lannoitteet

152 000
1072000
152 000
85 000
95 000

1940
129
700
103
83
119

000
000
000
000
000

1939
89 000
1 385 000
129 000
247 000
247 000

1938
200 000
1784000
250 000
254 000
232 000

Luvut kuvaavat tuonnin suuruusluokkaa . Tiedot tuonnista vaihtelevat paljon eri tutkimuksissa.

Vuonna 1941 suomalaisella tonnistolla kuljettiin tuonnista 68 % ja viennistä 54 %. Saksalaisella tonnistosta kulki 27 % Suomen tuonnista ja 38 % viennistä. Ruotsalaisten alusten
osuus oli 9 % tuonnista ja 16,5 % viennistä. Muiden maiden alusten osuudet olivat varsin pieniä. Suomalaisista kauppa-aluksista tuhoutui vuoden 1941 aikana 11 alusta ja neljä vaurioitui
pahasti. Aluksista 10 tuhoutui jo ennen jatkosodan alkua Suomen aluevesien ulkopuolella.
Tällöin menetettiin 84 merimiestä. 21 6

213
214
2 15
216

Saksan suurlähettiläälle Bli.icherille ja puolustusministeri Walden Saksan sotilasasiamiehelle Kitschmannille samankaltaisen lausunnon yhteiskunnan toimincavaikeuksista (Jägerskiöld, s 230).
Länsman, s. 74 ja Komulainen, s. 112- 113.
Lehtinen (2), s. 217 ja 220.
Komulainen, s. 110.
Ibid., s. 110-112.
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4. SATAMAT SOTILASJOHTOON
Keskitetysti johdettujen kuljetusten käynnistyminen

Y

Valtakunnan kuljetuspäällikön nimittäminen

hteiskunnan vaikea kuljetustilanne oli kesällä ja syksyllä 1941 usein esillä valtioneuvostossa. Asia ei päässyt unohtumaan senkään takia, että teollisuuden ja liike-elämän
eturyhmät valittivat jatkuvasti sekä siviiliviranomaisille että päämajalle kuljetusvaikeuksien haittaavan suuresti toimintaa. Kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriö eivät voineet
juuri vaikuttaa kotiseudun kuljetusoloihin, koska valtioneuvosto oli luovuttanut kaikkien
merkittävien kuljetusmuotojen johdon sotilasviranomaisille. Lisäksi kuljetusalallakin tarvittava ammattityövoima oli armeijan palveluksessa. Tästä syystä erityisesti kansanhuoltoministeriö painosti puolustusministeriötä, jotta se vaikuttaisi rautatie-, maantie- ja vesikuljetuksia
sekä yhteiskunnan kuljetusresurssien käyttöä johtavaan päämajaan kotiseudun kuljetustilanteen helpottamiseksi. PLM ei kuitenkaan halunnut puuttua päämajan johtamistoimintaan,
koska kenttäarmeijan hyökkäys jatkui Itä-Karjalassa.
Lokakuun puolivälissä valtioneuvosto päätti lähettää kulkulaitosministeri V. Salovaaran
vetoamaan suoraan ylipäällikköön kotiseudun vaikeiden kuljetusongelmien helpottamiseksi.
Ministeri Salovaara otti Mikkelin matkalle mukaansa kulkulaitosministeriön esittelijäneuvoksen Aholan, kansanhuoltoministeriön esittelijäneuvoksen Söderlundin ja Valtion viljavaraston
johtajan Sorsimon. Mikkelissä Salovaara totesi sotilaiden olevan huolissaan kotiseudun kuljetusvaikeuksisca ennen kaikkea siksi, että ne olivat syyskuusta alkaen vaikuttaneet haitallisesti
sotatoimiin Itä-Karjalassa. Toinen syy päämajan huoleen ole se, että ylin sotilasjohto oli nyt
varma siitä, että sodasta tulisi pitkäkestoinen. Koska nopeaa sotilaallista ratkaisua ei enää ollut,
oli päämajankin näkökulmasta tarpeen jakaa yhteiskunnan resurssit uudelleen eri toimijoiden
kesken. Kyse oli siitä, milloin ja miten tämä tehtäisiin. Päämajasta tuo hetki ei vielä ollut käsillä. Siksi Mannerheim kertoi Salovaaralle päämajan mahdollisuuksien tukea kotiseudun kuljetuksia olevan toistaiseksi hyvin rajallisia. Samalla Mannerheim ilmoitti nimittävänsä päämajan
huolto-osaston päällikön eversti Roosin valtakunnan kuljetuspäälliköksi johtamaan keskitetysti
kaikkia siviili- ja sotilaskuljetuksia. Nimitys osoitti, että päämaja myönsi valtioneuvoston huolen
aiheelliseksi ja pyrki tekemään kaikkensa maan vaikean kuljetustilanteen parantamiseksi.
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Periaatteessa Mannerheimin päätös ei merkinnyt suurta muutosta Roosin tehtäviin, sillä hän oli johtanut päämajan huolto-osaston päällikkönä kuljetusalaa syksystä 1939 alkaen.
Oleellinen ero aiempaan oli siinä, että nyt hän sai perustaa avukseen pelkästään kuljetusten
johtamiseen keskittyvän johtoelimen. Roos laati itse ensimmäisen luonnoksen kuljetusten
keskitetyssä johtamisessa tarvittavan esikunnan tehtävästä, kokoonpanosta ja toimintaperiaatteista.
Todennäköisesti Mannerheimin sanamuotoja muistellen Roos ilmoitti suunnitelmassaan
ylipäällikön komentaneen hänet tasavallan presidentin käytettäväksi. Hänen tehtävänään oli
järjestää ja johtaa kaikki sotatoimista, kansan huoltamisesta sekä maan talouselämän tarpeista
johtuvat rautatie-, maantie- ja vesikuljetukset valtakunnan alueella, takaisin vallatuilla alueilla
ja sotanäyttämöllä. Suoriutuakseen tehtävästä Roos katsoi tarvitsevansa määräysvallan kaikkiin kuljetusalan sotilas- ja siviiliviranomaisiin sekä myös yksityisten omistamiin kuljetusvälineisiin. Päämajan huolto-, kuljetusväline-, poltto- ja voiteluaine- sekä rautatieosaston, kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston ja rautatiehallituksen tuli noudattaa hänen antamiaan
käskyjä. Lisäksi siviiliviranomaisten piti antaa hänen avukseen työvoimaa, välineistöä ja muuta
kuljetusten järjestelyssä tarvittavaa apua. Roos ajatteli, että valtakunnan kuljetuspäällikkönä
hänellä tuli olla lopullinen ratkaisuvalta kaikissa kuljetusasioissa, joskin hän suunnitteli toimivansa kiinteässä yhteistoiminnassa kuljetuksia hoitavien ministeriöiden kanssa. 2 17
Päämajassa päädyttiin lokakuun lopulla siihen, että oli yksinkertaisinta määrätä eversti
Roos ylipäällikön päiväkäskyllä valtakunnan kuljetuspäälliköksi. Nimitykseen liittyvien monien hallinnollisten epäselvyyksien vuoksi 23.10. annetussa päiväkäskyssä todetaan lyhyesti
eversti Roosin siirtyvän toistaiseksi ylipäällikön käskystä Helsinkiin johtamaan ja järjestämään siviiliviranomaisten avustamana kansanhuollosta ja maan talouselämän tarpeista johtuvia rautatie- sekä maa- ja vesikuljetuksia. Hänen varsinaisen tehtävänsä ilmoitettiin olevan
päämajan huoltopäällikkö. Päiväkäskyssä Roosin valtuuksia siviili- tai sotilasviranomaisiin
nähden ei tarkemmin eritelty. Käytännössä tällä ei ollut merkitystä, koska rautatiehallitus ja
muut siviiliviranomaiset olivat kesästä alkaen noudattaneet Roosin huolto-osaston päällikkönä
esittämiä pyyntöjä. Vastaavasti kaikki kuljetusalan asioita hoitavat sotilasviranomaiset olivat
jo hänen johdossaan. Lisäksi Roosin käskyjä noudattavien sotilasviranomaisten luetteleminen päiväkäskyssä olisi ollut monesta päämajan kenraalista kiusallista. 2 18 Marraskuun alusta
1941 alkaen kuljetusten keskitetty johtaminen oli järjestetty päämajassa seuraavalla sivulla
esitetyn kaavion mukaisesti.
Päämajassa toiminut Saksan yhteysesikunnan päällikkö, jalkaväenkenraali W . Erfurth kirjasi 24.10. päiväkirjaansa, että päämajan huoltopäällikkö, eversti Roos oli saanut diktatoriset
valtuudet kriittiseksi käyneen kuljetustilan teen selvittämiseksi 2 19 • Todennäköisesti Erfurthille
kerrottiin asia siten, että hän saattoi tulkita nimityksen olleen seurausta Saksan muutama päivä
aiemmin antamasta nootista. Se ei pitänyt paikkaansa, mutta nootilla oli kylläkin vaikutusta
Roosin tehtävään. Saksan 20.10. jättämästä nootista alkaen Roos alkoi pohtia myös tarvetta
ja mahdollisuuksia satamatoimintojen johtoon ottoon.

2 17
2 18
2 19

Länsma n, s. 94-95.
Päämajan päiväkäskyc, Ylipäällikön päiväkäsky no 25, 23.10.1941.
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Päämajan huoltopäällikön esikunta
Roos nimesi johtoelimensä päämajan huoltopäällikön esikunnaksi (PMHE), koska nimi
osoitti sen olevan osa päämajaa. Samall a päämaja-sa na antoi esikunna lle tarvittavan arvovallan siviiliväestön keskuudessa. 220 Ammatt itaitoisen henkilöstön saaminen esikuntaan ei ollut
mikään ongelma, koska Roos oli saanut ylipää lliköltä valtuudet valita alaisikseen ketä hän
haluaa. Roos ja hänen tärkeimmät alaisensa suorittivat esikunnan henkilöstön valinnat henkilökohtaisen tuntemuksen perusteella. Tä llöin kiinnitettiin erityistä huomiota va littavien henkilöiden talous- ja liike-elämän kokemukseen. Nopean rekrytoinnin ansiosta PMHE aloitti
toimintansa Helsingissä 27.10.1941. Sen vahvuus oli marraskuussa 34 upseeria, aliupseeria ja
siviiliä. Päämajan huoltopäällikön es ikunnan kokoonpano oli marraskuun alussa seuraavalla
sivu lla esitetyn kaavion mukainen.
Esikunnan toiminta-ajatuksena oli, että se johtaa kuljetuksia ja kuljetusalaa olemassa olevien organisaatioiden avulla . Siten järjestely oli toteutettavissa nopeasti, koska sen toimeenpano
edellytti va in johtoon tulev ien elim ien tehtävien ja vastuualueiden tarkistamista. Esimerkiksi
rautatiekuljetusten johtamista muutettiin niin, että PMHE:n rautatieku ljetusosasto otti ohjaukseensa kaiken rautatieliikenteen ja päätti rautateiden liikkuvan kaluston jaosta. Se johti
itse siviili- ja saksalaisku lj etukset sekä antoi ohjeet päämajan rautatieosastolle suomalaisten
soti laskuljetusten hoitamisesta. Rautatiekulj etusosasto vastasi myös satamien toiminnan tukemisesta, koska eversti Roos ja hänen alaisensa arvioivat loka- ja marraskuussa satam ien
220

Länsman, s. 95.
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Päämajan huoltopäällikkö (Ev H . Roos)

.. 1
1y- Ja
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1

Maan- ja vesitiekuljetusosasto
(Evl R. Bo ijer) 2 2 1

Maantiekuljetustoimisto

L Vesitiekuljetustoimisto
(M aj H . La komaa)

ongelmi en liittyvä n lähinn ä rautat iekaluston puutteeseen. PMH E: n yhteistoimintaa saksala isten kuljetuselimien kanssa on käs itelty väitöskirjassa n i.
Koska lokakuun lopulla sisäves i- ja ra nnikkoliikenne oli talven lähestyessä hiljenemässä,
uuden johtoes ikunnan m aa n- ja ves itiekuljecusosasto ei a ikonut loppuvuoden aikan a puuttua
suuremmin vesiliikenteen järjestelyihin tai suoritukseen. Siksi ei osaston vesit iekuljetustoimistossa o llu t majuri H. Lako maa n lisä ksi ketää n muuta työ ntekijää. Tä mä tarkoitti myös sitä,
että pää maja n kulj etusvä lineosas to sä ilytti toistaiseksi ase mansa ko tiseudun vesikulj etusten
muodollisena johtajana. Kotijoukkojen esikunna n liikenneto imisto n ja sen alaisen vesikuljetusorga nisaation tehtävää n ta i toimintaa n ei tässä va iheessa puututtu.
Pää maja n huoltopää llikön esikunta to imi loka kuun lopusta 194 1 ma rraskuun loppuun
1944 va ltio nhallinnon ja pää majan vä limaastossa hoitaen julkisen hallinnon siviili- ja sotilastehtävi ä. Se käy tti va ltionhallinnon sekä sotilasv ira no ma isten edusta maa to imivaltaa ilman,
että sitä olisi sille varsin aisesti a nnettu. Ma nnerheimin päiväkäskyn li sä ksi pää majan huoltopäälliköllä ja hänen esikun nallaa n ei ollut mitään kirjallista valtuutusta tehtävää n. Valtioneuvosto n päätöksissä päämaja n huoltopää llikö n esikunta mainitaa n nimel tä ensimmäisen ja
viimeisen kerra n vasta maaliskuussa 1944. Sitä voidaa n hyv in kutsua niin sa notuksi vä lillisen
julkisen hallinnon elimeksi222 •
Pää maja n huoltopäällikö n esikunta oli tietyllä tava ll a kumm ajainen myös pää maja n kokoonpanossa. Roos ei esikuntineen, ylipää llikön lisä ksi, oikeastaa n kuulunut kenenkää n pääm aja n ylimm än upseerin alaisuutee n. Yleisesikunnan pää llikkö ei o llut varsinaisesti hänen
esimiehensä, vaikkakin Roos asioi esityksineen usein hänen ka nssaa n. Pää majoitusmestari oli
tavallaa n pää majan huoltopäällikön, muttei valtakunn an kuljetuspää llikön esimies. Toisaalta
Roosin es ikunta toimi täysi n itsenä isesti yhdessä ministeriöiden ja muiden siviiliviranomaisten
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kanssa. Haastattelutietojen mukaan, joita arkistolähteet tukevat, päämajan huoltopäällikön
esikunta ei saanut päämajasta tai siviilihallinnolta koko toiminta-aikanaan yhtään kirjallista
määräystä tai ohjetta kuljetusten suorituksista 223 •

Vesikuljetusten tukeminen
Liikennejärjestelyjä ja lomauttamisia
PMHE:n vesitiekuljetustoimiston päälliköllä majuri H. Lakomaalla oli päämajan huoltoosaston entisenä vesitieliikenneupseerina tarkka kuva varsinkin siitä, mitä sisävesikuljeruksissa oli syksyllä rapahrunur 224 • Kun hän kutsui korijoukkojen esikunnan liikennetoimiston
edustajat sekä vesitiepiirien ja -lohkojen päälliköt lokakuun lopulla Helsinkiin neuvotteluun,
ei kyse ollut hänen perehdyrrämisesrään, vaan vesikuljetusorganisaarion johtoon otosta. Neuvorrelupäivillä käytiin myös läpi saavutetut tulokset, toiminnasta saadut kokemukset ja suurimmat ongelmakohdat.
Neuvottelussa sovittiin, että kapteeni Ilmarisen liikennetoimisro johtaa edelleen rannikko- ja sisävesikuljetusten suoritusta, kun taas majuri Lakomaa keskittyy vesiliikenteessä olevien ongelmakohtien ratkaisemiseen ja muiden vesiliikenteen tukitoimien hoitamiseen. Merisatamien asioiden hoidon ei katsottu kuuluvan kummallekaan toimistolle vaan PMHE:n
rautariekuljetusosastolle, koska satamien toimintavaikeuksien uskottiin johtuvan pääasiassa
vaunuston puutteesta. Roos kirjoitti yksityiskohtaisen neuvottelupöytäkirjan sivuun omat
johtopäätöksensä vesiliikenteessä kiireellisimmin hoidettavista tehtävistä. Nämä olivat
lijokisuun halot (kuljetusvaikeuksia),
kuljetusmaksut (kuljetustariffit eivät tukeneet riittävästi aluskuljetuksia),
Turun asia (Saaristomeren sekavat liikennejärjestelyt) ja
lomautettujen miesten käyttö (aluksilla, aluskorjaamoilla ja satamissa). 225
Majuri Lakomaa ryhtyi lokakuun lopulla ratkomaan lijokisuun kuljetusongelmaa ja etsimään ratkaisua "Turun asiaan". Roos otti puolestaan hoitaakseen vesikuljetushenkilöstön
lomautus- ja vapautusasiat. Neuvottelupäivillä oli tullut useita kertoja esille, että kuljetusten
keskitetyn johdon kannalta epätarkoituksenmukaisella ravalla määrätyt kuljerusrariffit haittasivat suuresti kuljetuksia. Roos oli kuitenkin sitä mieltä, että kuljerustariffir eivät varsinaisesti
kuuluneet PMHE:n hoidettaviin tehtäviin .
Koska "Turun asialla" eli Saaristomeren meriliikenteen järjestelyillä oli tiettyä vaikusra
koko kuljetusjärjestelmään, PMHE päätti, että asia oli saatava pikaisesti kuntoon. Saaristomeren ja Ahvenanmaan liikennejärjesrelyihin liittyvien ongelmien perussyyksi tiedettiin se,
että alueella toimivien neljän merivoimien joukko-osaston (7. RPr, Hi.Lo, TurLA ja RL) keskinäiset vastuusuhteet meriliikenteen ohjaamisessa ja valvomisessa olivat sekavat. Merivoimien
johtosuhde-epäselvyydet vaikeuttivat puolestaan alueella harjoitettua vilkasta rannikkoliikennettä.
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Tilannetta monimutkaisti se, että alueen vesiliikenteeseen osallistui monia siviiliorganisaatioita ja yksityisiä liikennöitsijöitä. Lisäksi koko maalle tärkeä Turun satama oli syksystä alkaen
pahasti ruuhkautunut.
Saaristomeren liikenneongelmat olivat olleet syksyn aikana esillä useaa n kertaan, mutta
asiaan ei ollut löydetty ratkaisua. Esimerkiksi luutnantti H. Schybergson oli 3.10. laatinut
hyvän muistion kotijoukkojen esikunnan liikennetoimistolle "Turun ja Ahvenanmaan kuljetusvaikeuksista sekä esitys valvonnan järjestelyistä ja laivayhteyksistä".226 Liikennetoimisto
oli muistion saarnaan keskustellut asiasta laivaston esikunnan kanssa, mutta yksimielisyyteen
liikennevaikeuksien ratkaisusta ei ollut päästy. Tästä suivaantuneena liikennetoimisto esitteli
Schybergsonin muistion Helsingin neuvottelupäivillä.
Neuvottelupäivien jälkeen Lakomaa paneutui tarkemmin Saaristomeren liikenneongelmaa n. Eri osapuolia kuultuaan hän päätteli , että ratkaisun löytämistä vaikeuttivat ennen
kaikkea merivoimien sisäiset erimielisyydet. Tämän kuultuaan Roos otti asian hoitoonsa. Hän
lähetti luutna ntti Schybergsonin muistion 1.11. merivoimien esikuntapäällikölle kommodori Sundmanille lausuntoa varten 227. Mahdollisesti osasyynä Roosin asiaan puuttumiseen oli
juuri päättynyt Saksan tuontisulku. Pelkona näet oli, että Saksa uhkauksensa mukaisesti laajentaisi tulevaisuudessa tuontisulkuaan, ellei esimerkiksi Turun sataman toiminnassa alkaisi
tapahtua merkittävää parantumista.
Parin viikon kuluttua merivoimien esikunta ilmoitti kannattavansa Schybergsonin esitystä
saaristoliikenteen johdon keskittämisestä, joskin eräin huomautuksin. Merivoimien esikunnan mielestä kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston alaista Turun vesitielohkoa ja sen
vesitieliikenneupseeria ei voinut uuden järjestelyn yhteydessä mitenkään sivuuttaa. Perusteena
oli, että kansan huollon kuljetukset kuuluivat juuri tämän henkilön vastuulle. Kommodori
Sundman myös lupasi, että merivoimat auttaisi tarvittaessa kansanhuollon kuljetusten järjestelyissä. 228
Sundmanin vastauksen saatuaan Roos antoi asian jatkovalmistelun kotijoukkojen esikunnan liikennetoimistolle. Nyt asia alkoi edetä. Marraskuun lopulla merivoimien ja laivaston
esikunta sekä liikennetoimisto laativat yhdessä Saaristomeren liikennejärjestelyistä annettavan
käskyn. Kansanhuollon kuljetusten johtajana KotijE:n liikennetoimisto sai 21.11. julkaista
kyseisen määräyksen nimeltä "Vesitieliikenteen keskittäminen Turun ja Ahvenanmaan saaristossa"229. Viikkoa myöhemmin merivoimien esikunta lähetti KotijE:n asiakirjan laivaston
komentajalle "toimenpiteitä varten" 230. Näin asia oli lopultakin hoidettu ylätasolla kuntoon.
Laivaston esikunta sai tehtävän perustaa Turun ja Ahvenanmaan saaristossa olevien merivoimien eri joukko-osastojen (7. RPr, Hi.Lo, TurLA ja RL) yhteinen alueen keskitetystä
meriliikenteestä vastaava johto. Laivaston komentajan esityksestä johtoelimen päälliköksi
määrättiin komentajakapteeni U. Voionmaa. Hän sai hoitaakseen myös Turun vesitielohkolla
kansanhuollon kuljetukset. Tä män vuoksi Voionmaa nimitettiin samalla Turun vesitielohkon
vesitieliikennepäälliköksi. Järjestelyn seurauksena hänestä tuli, laivaston esikunnan lisäksi,
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liikennetoimisron alainen virkamies. Samalla 7. RPr:n yhteyselimen päällikkö, kapteeni H. Schybergson määrättiin Voionmaan apulaiseksi, kuten myös Turun vesitielohkon rannikkovesitieupseeri, merikapteeni F. I. Rinne. Tukeakseen Saaristomeren ja Ahvenanmaan yhdysliikennettä
merivoimien esikunta myös käski, että jäänsärkijöitä Murtajaa ja Apua sekä tarkastusalus Turkua voitiin käyttää yhdysliikenteeseen niiden päätehtävien sen mahdollistaessa. 23 1
Marraskuun 30. päivänä 1941 laivaston komentajan alainen Saaristomeren liikennekeskus
(Skärgårdshavets Trafikcentral) aloitti toimintansa Turussa. Voionmaan ja hänen apulaisensa
Schybergsonin lisäksi liikennekeskuksessa työskentelivät TurLA:lta tehtävään määrätyt luutnantit A. Lindström ja J. Voionmaa sekä 7. RPr:stä komennettu vänrikki Cedercreutz. Toimeksiantonsa mukaisesti Voionmaa johti myös kotijoukkojen esikunnan liikenneroimiston alaisena
vesitieliikennepäällikkönä alueen kansanhuollon kuljetuksia apunaan merikapteeni Rinne. 232
Liikennekeskus palveli kauppa merenkulkua, alueen vuoroliikennettä, kalastusta ja muuta
siviililiikennettä sekä myös merivoimia. Sen toiminta osoittautui alusta alkaen melkoiseksi
menestykseksi; enää kenenkään ei tarvinnut valittaa Saaristomeren ja Ahvenanmaan sekavista
liikennejärjestelyistä. Kiitos liikennekeskuksen perustamisesta kuuluu idean isälle luutnantti
Schybergsonille mutta myös Roosille ja Sundmanille. Viimeksi mainittujen ansiosta järjestely
saatiin lopulta toteutettua.
Saaristomeren alueen keskitetty liikenne tehostui vielä vuoden 1941 lopulla. Joulukuun lopussa KotijE:n liikennetoimisto näet käski, että Ahvenanmaan suojeluskuntapiirin esikunnan
liikenneupseeri ja Ahvenanmaan kuntien kuljetuspäälliköt alistetaan Saaristomeren liikennekeskukselle. Tarkoituksena oli liittää Ahvenanmaan saaristo tehokkaammin muun kuljetusjärjestelmän yhteyteen. Samalla määrättiin, että vesitieliikennepäällikkö Voionmaan tehtävät
olivat kansanhuollon kuljetuksissa soveltuvilta osin samat, kuin muilla rannikon vesitieupseereilla. Voionmaan tuli kuitenkin myös valvoa ja johtaa liikenneupseeri Rinteen avulla "paikalliset erikoisolot huomioon ottaen" kaikkia Ahvenanmaan kansanhuollon vesikuljetuksia.
Lisäksi hänen tuli pyrkiä sovittelutietä saamaan aikaan parannuksia Ahvenanmaan maantieliikenteeseen. Tässä tehtävässä Voionmaan tuli käyttää apuna saariston sotilas- ja siviiliviranomaisia. Tilastoinnin osalta liikennetoimisto ohjeisti, että kansanhuollon kuljetustilasroihin
merkitään vain puutavaran ja huomattavimmat elintarvike-erien kuljetukset. Kansanhuollon kuljetusten vuoksi Saaristomeren liikennekeskus liitettiin tilinpidollisesti Turun sk.piirin
esikuntaan, vaikka se oli muuten hallinnollisesti laivaston esikunnan alainen. Voionmaan
käskettiin myös tehdä esitys liikennetoimiscolle rahdeista ja kuljetusmaksuista sekä tilitysmuodoista kansanhuollon tai matkustajien kuljetuksista puolustuslaitoksen aluksilla; samoin
esitys omistajien käytössä oleville siviilialuksille maksettavista korvauksista näiden suorittaessa liikennekeskuksen käskemiä kuljetustehtäviä. 233 Aikanaan puolustusministeriö vahvisti
tariffit ja korvaukset puolustuslaitoksen kuljetuskaluston käytöstä ja kansanhuoltoministeriö
puolestaan kansanhuollon kuljetuksista.
Marraskuun lopussa 1943 Saaristomeren liikennekeskus liitettiin Turun laivastoaseman
yhteyteen. 23 4 Johtosuhdemuutos ei muuttanut sen tehtäviä tai toimintaa. Saaristomeren liikennekeskus toimi laivastoaseman alaisena jatkosodan loppuun asti.
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Helsingin neuvottelupäivillä oli puhunu paljon vesikuljetushenkilöstön puutteesta ja sen
vaikutuksista kuljetuksiin. Tällöin oli tullut myös esille, että jo loppuvuodesta tarvittaisiin
armeijasta ammattimiehiä kunnostamaan aluksia seuraavaa purjehduskauna varten. Asian
hoitaakseen onanut Roos laaditutti heti nimilistat Saimaan laivojen koneistojen, kaniloiden
ja runkojen korjaukseen tarvinavista konepaja miehistä ja teki heistä lomautus- tai vapautusesitykset päämajan järjestelyosastolle. Roos perusteli esitystään kertomalla, enä normaalioloissa
olivat laivojen konemiehet purjehduskauden jälkeen itse korjaamassa koneitaan ja kaniloita
sekä laivojen päälliköt ja ajomiehet ynnä proomujen miehistö puu laivojen runkoja. Korjauksiin oli aina mennyt koko talvi ja kevät. Kriitillisen kuljetustilanteen jatkuessa, ja koska seuraavana vuonnakin oli aikomus suorinaa suuria vesikuljetuksia, oli laivat ehdonomasti talven
aikana korjanava, ja työhön oli käytävä käsiksi heti. 235
Marraskuussa päämajan järjestelyosaston suhtautuminen lomautus- ja vapautusesityksiin oli edelleen hyvin tiukka. Järjestelyosasto vetosi vastauksessaan Roosille ylipäällikön
23.11.1941 antamaan määräykseen. Sen mukaan ei virastoja ja teollisuuslaitoksia varten enää
saanut lomauttaa tai vapauttaa sotapalveluksessa olevia miehiä sen lisäksi, mitä aikaisemmin
oli lomautettu tai vapautettu. Virastojen ja teollisuuslaitosten sekä yksityisten työnantajien
oli otettava tarvitsemansa henkilökunta niistä vanhempien ikäluokkien miehistä, jotka ylipäällikkö tilanteen sallimissa rajoissa määrää tulevina viikkoina kotiutettavaksi. Käytenävissä
olivat siten vain vuonna 1912 ja aiemmin syntyneet. Laivanomistajien ongelmaksi jäi, ettei
kotiutenujen joukossa ollut heidän tarvitsemiaan erikoismiehiä. Hieman myöhemmin Roos
teki uuden esityksen eräiden reserviläisten työloma-ajan pidentämisestä. Järjestelyosasto antoi
hänelle kuitenkin sanasta sanaan saman kielteisen vastauksen. 236

jäänsärkijähinaajat ja Saaristomeren talvilaivaliikenne
Sisävesien purjehduskausi uhkasi syksyllä 1941 päättyä kovien pakkasten takia normaalia aikaisemmin. Rauhan vuosina asia ei olisi huolestunanut ketään, mutta nyt tilanne oli toinen.
Liikarasitettujen rauta- ja maantiekuljetusten keventämiseksi päämajan kuljetusjohto yritti pitää vesiliikennenä käynnissä mahdollisimman pitkään. Purjehduskauden pitkittäminen
oli erityisen tärkeää siksi, että Näsijärveltä, Päijänteeltä ja Sai maalta VR:lle sekä Helsingin
kaupungille kuljetettavat halot oli saatava ennen vesien lopullista jäätymistä sopiviin sisävesisatamiin kuljetettaviksi edelleen.
Käytännössä purjehduskauden pidentäminen oli sisävesillä mahdollista pitämällä voimakkailla hinaajilla väylät auki ja vahvistamalla sisävesialuksia rautalevyillä jäissä kulun mahdollistamiseksi. Tästä syystä päämajan huoltopäällikön esikunta esitti marraskuun alussa kauppa- ja
teollisuusministeriölle, että sisävesillä vallitsevien poikkeuksellisen varhaisten jääesteiden vuoksi olisi Näsijärvelle, Päijänteelle ja Sai maalle saatava halko- ja elintarvikekuljetusten turvaamiseksi muutamia voimakkaita hinaajia pitämään laivaväylät avoinna. PMHE pyysi, että KTM
osoittaisi 1½ kuukaudeksi varat hinaajien toimintaa varten. Valtioneuvoston raha-asian valiokunta hyväksyi esityksen ja antoi merenkulkuhallituksen käytettäväksi pyydetyt 306 000 mk.
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MKH:n käskettiin sopia hinaajien käytöstä PMHE:n kanssa. Käytännössä asia hoidettiin
siten, että PMHE sai käyttää määrärahaa harkintansa mukaan. Kun majuri Lakomaa antoi
6.11. ohjeet varojen käytöstä vesitiepiirien päälliköille, hän korosti, että rahaa sai käyttää "vain
tositarpeessa olevalle, eikä missään tapauksessa yhtiöille, yhtymille tai yksityisille, joilla itsellään oli voimakkaita hinaajia". 237
Sisävesialusten jäävahventamisen ongelmana oli, ettei tarvittavia teräksisiä tai rautaisia
levyjä ollut vapaasti saatavissa. Lakomaa onnistui kuitenkin saamaan marraskuun alussa sotatalousosaston raaka-ainetoimistolta suojalevyt seitsemälle sisävesialukselle. 238 Purjehduskauden pidentämisyritykset sisävesillä olivat epätoivoisen tuntuisia yrityksiä. Ne kuvaavat hyvin,
miten pieniin yksityiskohtiin valtakunnan kuljetusjohto joutui puuttumaan kuljetuskriisiä
selvittäessään.
Pulmia PMHE:lla riitti vuoden lopulla myös rannikkoliikenteessä. Erityistä huolta sille aiheutti Turun ja Ahvenanmaan saariston talvilaivaliikenne. Syitä oli kaksi. Ensinnäkin
PMHE oletti saaristoissa aloitettavien linnoitustöiden ja siellä olevien varuskuntien aiheuttavan arvioitua enemmän laivaliikennettä. Toiseksi esikunta halusi taata sen, että Saaristomereltä ja Ahvenanmaalta tuleva kala saataisiin mahdollisimman tuoreena Turkuun. Pulmana
oli, ettei esikunnassa uskottu s/s Arandan yksin suoriutuvan edellä mainitusta lisääntyvästä
liikenteestä.
Aluksi PMHE neuvotteli asiasta merenkulkuhallituksen kanssa. Se sai MKH:lta lupauksen, että jäänsärkijät Apu ja Murtaja suorittaisivat kumpikin yhden vuoron viikossa Turun ja
Ahvenanmaan välillä sekä Aranda kaksi vuoroa viikossa. Lisäksi yksi hinaaja tekisi tarpeen
vaatiessa lisävuoroja. Tämä kuljetusapu olisi sinänsä ollut riittävä, mutta PMHE:n huolena oli
nyt se, että jäänsärkijät joutuisivat ehkä auttamaan muita aluksia. Tällöin niiden säännöllisistä
vuoroista ei luonnollisesti voisi olla puhetta. Tästä syystä PMHE pyysi kauppa- ja teollisuusministeriötä järjestämään vuoroliikenteeseen Arandan lisäksi toisen aluksen. Ministeriö totesi, pyydettyään asiasta lausunnon merenkulkuhallitukselta, reitillä Turku-Tukholma olevan
kolme lähtöä viikossa. Kyseiset vuorolaivat riittäisivät Arandan kanssa hoitamaan tarvittavan
liikenteen, joten uutta alusta ei hankittaisi. 239 Näin asia ratkesi lopulta yksinkertaisesti. Aikaa
asian pohtimiseen kului eri portaissa kuitenkin kaksi viikkoa.

Satamien toimintaedellytysten parantaminen

Talvella 1942 Turku oli Suomen tärkein kauppasatama. Sen toimintaa vaikeutti suuresti se,
että satamarakenteet olivat kärsineet talvisodan ja kesän 1941 ilmapommituksissa huomattavia vaurioita. Luonnollisesti pahimmat sataman tuhot oli pommitusten jälkeen korjattu, mutta kaupunki ei ollut ryhtynyt rakentamaan uudelleen tuhoutuneita varastosuojia. Käytössä
olevat suojat eivät alkuunkaan riittäneet tyydyttämään varastointitarvetta. Näin ollen, Roosia
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lainaten, "maahan kalliilla hinnalla ostettuja ja suurella vaivalla kuljetettuja tuontitavaroita"
oli kesästä alkaen jouduttu kuljetuskaluston puutteen vuoksi varastoimaan tavarakentille.
Syyssateet ja lumi vahingoittivat ja jopa uhkasivat pilata satamassa taivasalla jatkokuljetusta
odottaneita tarvikkeita.
Tärkeiden tuontitarvikkeiden käsittelystä tuohtunut eversti Roos pyysi tammikuun alussa 1942 Turun kaupunginhallitusta päämajan nimissä ryhtymään kiireesti roimiin varastosuojien rakentamiseksi tuhoutuneiden tilalle. Hän perusteli esitystä kommodori Sundmanin
ja hänen itsensä Turun kauppakamarin , satamaviranomaisten ja satamaa käyttävien liikennöitsijöiden kanssa käymillä neuvotteluilla, maan vaikealla kuljetustilanteella ja Turun huomattavasti lisääntyneellä liikenteellä. Lopuksi Roos pyysi kaupunginhallitusta ilmoittamaan
päämajan huoltopäällikön esikunnalle, mihin toimiin kaupunginvaltuusto päättäisi ryhtyä
hänen esityksensä johdosta.24 0
Tässä tilanteessa kummallisinta on, että asiaan puuttui päämajan huoltopäällikkö, ei esimerkiksi tuonnista vastannut kansanhuoltoministeriö. Toisaalta tapaus kuvaa yleisemminkin
sitä, miten kunnallisviranomaiset suhtautuivat asioihin. Sodankin aikana kunnanhallitukset
ja -valtuustot käsittelivät erilaisia yhteiskunnan kokonaisetua koskevia hankkeita puhtaasti
omasta kapeasta näkökulmastaan. Todennäköisesti Turkukin oli odottanut valciovallan tukevan rahallisesti satamansa kunnostusta, ennen kuin se tekisi asiassa omia päätöksiään.
Sopivien talvisatamien puuttuessa PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosasto kehotti vajaa
viikko venäläisten Hangosta lähdön jälkeen päämajan kaupallista osastoa ryhtymään toimiin tuhotun sataman korjaamiseksi 24 1• Koska asia ei edennyt tarpeeksi ripeästi, kääntyivät
everstiluutnantti Boijer ja majuri Lakomaa joulukuun puolivälissä merivoimien esikunnan
hallinnollisen toimiston puoleen esittäen sille Hangon sataman pikaista kunnostamista talvimerenkulkua varten. He perustelivat esitystä yhteiskunnan kuljetusvaikeuksilla sekä sillä, että
tulevan talven 1942 jäätilanteen odotettiin muodostuvan erityisen vaikeaksi. Tämän takia jo
vuoden alkupuolella jouduttaisiin turvautumaan vain muutamiin Lounais-Suomen satamiin.
Näistä Hanko sopisi parhaiten talviliikenteeseen. Hangon etuna oli myös se, että sieltä rautatieyhteydet Etelä- ja Icä-Suomeen olivat lyhyemmät kuin Turusta. Siksi olisi erittäin tärkeää,
että miinojen raivauksen jälkeen Hangon satama kaikkine laitteineen ja sinne johtavine väylineen mahdollisimman nopeasti kunnostetaan. Boijer kehotti merivoimien esikuntaa myös
myötävaikuttamaan siihen, että seuraavat kiireellisyysjärjestyksessä listatut kohteet saataisiin
satamassa kuntoon:
1. sähkö,
9. majoitustilat,
2. vesi,
10. satamatyövoima,
3. puhelin,
11. kuljetusajoneuvotarve,
4. rautatie,
12. ahtaajatoiminta,
5. satama-alueen puhdistus,
13. huolintatoiminta,
6. tulli henkilökunta,
14. määrättävä satamakuljetuspäällikkö ja
7. poliisihenkilökunta,
15. vietävä sotasaalismateriaali pois. 242
8. elintarvikehuolto,
240
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Merivoimat käynnisti Hangon sataman kunnostuksen joulukuussa, mutta työ osoittautui
odotettua hitaammaksi johtuen neuvostojoukkojen tekemistä tuho- ja estetöistä. Satama-altaaseen oli esimerkiksi upotettu aluksia, junanvaunuja ja erilaisia ajoneuvoja. Vasta tammikuun
lopulla 1942 satama oli välttävässä kunnossa. Tuolloin päämajan kaupallinen osasto antoi,
PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosaston laatiman suunnitelman mukaan, käskyn sataman
käytöstä sekä ahtaus- ja huolintatoiminnasta seuraavasti:
l. Hangon Länsisatama otetaan ensi tilassa käyttöön siinä laajuudessa kuin puhdistustyöt altaassa sallivat.
2. Idänpuoleinen laituri luovutetaan saksalaisten kauttakulkuliikenteelle. Lännen
puoleinen laituri varataan puolustuslaitoksen ja kaupallisen liikenteen laivoille.
Lisäksi paikallisten sotilasviranomaisten piti heti puhdistaa vielä kunnostamatta olevat
suojat sekä laiturien välittömässä läheisyydessä olevat kentät tuonti- ja vientitavaraa varten.
Altaan päässä oleva nk. Saksan suoja tuli lisäksi tyhjentää sinne sijoitettavaa tulliviranomaisten
toimistoa ja yksityistuontitavaraa varten. Viimeksi mainitun määräyksen osalta Roos kommentoi asiakirjan sivuun: "Onko käskyvaltaa"? 243
Siviilihallinto näyttää olleen, kansanhuoltoministeriötä lukuun ottamatta, tietämätön Hangon satamassa sotilasviranomaisten toimesta joulukuussa alkaneesta kunnostuksesta. Satamien rakentamisesta vastuussa ollut kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi vielä 24.2. päämajan
huoltopäällikön esikunnalta lausuntoa merenkulkuhallituksen esityksestä Hangon sataman
korjaustöiden aloittamisesta. 244 Tällöin sataman talviliikenne oli jäiden takia jo päättynyt.
Kohteliaassa lausunnossaan PMHE puolsi lämpimästi MKH:n esitystä. Senkin mielestä monet seikat tukivat Hangon sataman kiireellistä kunnostamista. 245
Hangon sataman merkitys jäi sotavuosina yllättävän pieneksi niin tuonnissa kuin viennissä. Sen osuus vuoden 1942 tuonnista oli 2,1 %, mutta seuraavina sotavuosina vain runsaan
prosentin. Viennistä sen osuus oli vuosina 1942-1944 prosentin luokkaa. Tämä johtui osittain sekä sataman infrastruktuurin puutteista että työvoimapulasta. Syksyllä 1939 satama oli
kuitenkin ollut varsin ajanmukainen. Satamassa oli ollut laitureilla 30 000 m 2 makasiineja,
sisä- ja ulkosatamassa 366 000 m 2 varastokenttiä ja yhdeksän nosturia; yksi kiinteä 40 tonnin
nosturi ja kahdeksan 2,2-2,5 tonnia nostavaa nosturia 246 •
Osa Hangon satama-alueesta oli 14.1.1942-8.9.1944 saksalaisten sotilasviranomaisten
hallussa. He käyttivät satamaa sekä henkilöstön että tavaroiden kuljetukseen. Suomalainen
sotilashallinto, käytännössä merivoimat, vastasi Hangosta vuoden 1942 loppuun, jolloin alue
luovutettiin siviiliviranomaisten haltuun. 247
Työvoimaongelmat vaivasivat kaikkia satamia kesästä 1941 alkaen, koska monet miehet
olivat astuneet asepalvelukseen. Satamatyö oli takkuillut erityisesti satamatyönjohtajien ja nosturinkäyttäjien sekä muiden sellaisten ammattimiesten puutteesta, joita ei voitu korvata tilapäistyövoimalla. Lisäksi tullimiesten puute hidasti tavaroiden saantia kulutukseen. Kuljetusten
johtajat tiesivät hyvin, että satamien toiminta oli pitkälti kiinni juuri näiden ammattimiesten
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saamisesta satamatöihin ja heidän pysymisestä tehtävissään. Palveluksesta vapauttamisten tai
lomauttamiseen avulla tilanteeseen saatiin syksyllä aikaan pientä parannusta, mutta satamien
työvoimapulan helpottamiseen tarvittiin erityisesti työvoimaviranomaisten apua.
Työvoima-asioista vastaava kulkulaitosministeriö teki parhaansa työvoiman saamiseksi
satamiin. Se esimerkiksi kehotti työvoimapiiripäälliköitä välttämään lastaustyöntekijöiden
lähettämistä linnoitustyömaille. Rannikon ja sisävesien satamakaupungeissa oli pyrittävä varaamaan ammattitaitoista lastaustyövoimaa satamatöihin ja sen ohella siirtämään satamiin ns.
korviketyövoimana rakennusalalla työskenteleviä naisia. Satamissa naisilla jouduttiin sodan
aikana teettämään heille fyysisesti raskaita töitä, kuten esimerkiksi kalajauhon ja apulannan
säkittämistä. 248 Yhtenä seurauksena ammattitaidottoman työvoiman käytöstä taitoa vaativissa
satamatöissä oli työtapaturmien lisääntyminen.
Työvoimapulan helpottamiseksi satamissa käytettiin jatkosodan aikana myös vankityövoimaa. Usein kuitenkin kotimaiseen ja sotavankien työnjohto oli heikkoa. Osin tästä syystä
työtuloksetkin olivat huonoja. Käydessään marraskuun alussa 1941 tarkastamassa Rauman
ja Porin satamia eversti Roos teki seuraavat havainnot sotavankicyövoiman käytöstä ja töiden
järjestelystä:
1. Rauma: Käyttö hyvin järjestetty. Sotavankeja käytettiin omina työryhminä, työt
sujuivat hyvin ja työteho oli tyydyttävä.
2. Pori: Ahtausliike Werner Hacklin Oy:n käyttöön luovutettu toista sataa vankia,
joista osa suomenkielisiä. Järjestys ala-arvoinen, sotavangit työssä yhdessä suomalaisten miesten, ja jopa naistenkin kanssa. Työteho oli huono, vangit olivat haluttomia ja kurittomia. Vartiointi leväperäistä (kolme karkaamista).
Kocijoukkojen esikunta antoi heti Roosin ripityksen jälkeen ohjeet alaisilleen sotavankien
käsittelystä ja vartioinnista. 249
Lokakuun puolivälissä kauppamerenkululle avatun Helsingin sataman liikenne vilkastui vuoden loppua kohden. Joulukuun alussa Helsingin satamalaitoksen toimitusjohtaja K.
W. Hoppu valitti PMHE:lle sataman työvoimapulasta. Hän muistutti Roosin pitäneen erittäin tärkeänä, että Helsingin satamalaitoksen tullimakasiineissa työskenneltäisiin myös öisin.
Tämä oli vaikeaa, koska melkoinen osa konehenkilökunnasca (nosrurinkäyttäjät) oli edelleen
sotapalveluksessa, vaikka hän oli marraskuun lopulla pyytänyt Roosin apua heidän vapauttamisekseen palveluksesta. Ennen vapautettavaksi esitettyjen nosturinkuljettajien paluuta töihin
ei Helsingin satamalaitoksen tullimakasiineihin voitaisi ottaa tavaraa vastaan viivytyksettä.
Tästä taas seuraisi väistämättä haittaa rautatievaunujen purkamiselle sekä viivettä siviilielämän
ja puolustuslaitoksen kannalta tärkeiden tavarain riittävän nopealle toimittamiselle. Niinpä
Hoppu halusi ajoissa vapauttaa sekä Helsingin satamalaitoksen että sen johdon kaikesta vastuusta.250
Kolme päivää myöhemmin Hoppu kääntyi nosturinkuljettajien asiassa PMHE:n kehotuksesta päämajan kaupallisen osaston huolintatoimiston puoleen. Hoppu ilmoitti toimistolle
12 vapautettavaksi halutun nosturinkuljettajan nimet toimenpiteitä varten. Lisäksi hän pyysi Helsingin satamamakasiinien johtajan sacamakamreeri Eero Candolinin vapauttamista.
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Tämä palveli Helsingin suojeluskuncapiirin varastovartijasotamiehenä. 25 1 Samoihin aikoihin
tullihallitus anoi 23 rullitarkastajan ja tullivartijan vapauttamista Helsingin tullikamareihin,
jotta tuontitavarat eivät joutuisi odottamaan pitkään tullausta satamassa.
PMHE teki perustamisestaan alkaen monia aloitteita, jotka tähtäsivät satamien infrastruktuurin, työmenetelmien, -varusteiden ja -turvallisuuden parantamiseen sekä rullin toiminnan
tehostamiseen. Puutteita todettuaan esikunta lähetti viranomaisille sekä yksityisille päämajan
nimissä terävään sävyyn kirjoitettuja moitekirjeitä ja vaati epäkohtien pikaista korjaamista.
Kaikki tähtäsi siihen, että satamien työskentelyä haittaavat esteet saataisiin poistettua, tai
ainakin haitat voitaisiin minimoida. Toimenpiteiden tarkoituksena oli samalla saada omat
merikuljetukset sujumaan nopeammin. Tonniston käyttö ei saanut hidastua omien satamien
tehottomuuden vuoksi.
Monista suurista vastuksista huolimatta Roosin esikunnan työ satamien ja merenkulun
hyväksi oli alusta alkaen tuloksellista. Tämä johtui osaltaan Roosin erityissuhteesta Mannerheimiin. Jos esimerkiksi päämajan järjestelyosasto ei suostunut vapauttamaan PMHE:n
esittämiä miehiä ylipäällikköön vedoten, niin Roos esitteli asian itse Mannerheimille. Näin
tapahtui myös Helsingin sataman nosturinkuljettajien, satamakamreerin ja tullimiesten tapauksessa. Oheisena ote Roosin esittelykirjelmästä, mikä johti ylipäällikön käskyyn vapauttaa
edellä mainitut miehet heti palveluksesta: "Huomattava osa maahantuoduista tavaroista, varsinkin elintarvikkeista ja hiilistä sekä teollisuuden raaka-aineista, tarvitaan joko Helsingissä
tahi paikkakunnilla, joista on lyhyempi matka Helsinkiin kuin muihin satamiin ja kun Helsingin sataman purkauskyky on erittäin huomattava, olisi kuljetustilanteen kannalta tärkeätä,
jos Helsingin satama pystyisi vastaanottamaan tänne lähetettävät laivat ja tavaramäärät.
Helsingin satamalaitoksen toimitusjohtaja on kirjeissään 1.12. Ja 4.12. selittänyt, että nykyisellä työvoimalla on mahdoton suorittaa satamalaitoksen lisääntyvää työmäärää, ja anonut
tiettyjen nosturinkäyttäjien ja satamakamreerin vapauttamista palveluksesta (vm. palvelee
tavallisena varastovartijana Helsingin suojeluskuntapiirissä). Samoin on Tullihallitus anonut
tiettyjen tullitarkastajien ja tullivartijoiden vapauttamista, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa
saapuvien tavaroiden rullauksen ja vartioimisen". 252

Neuvottelu yhteiskunnan resurssien jaosta
Ministeriöiden valmistelumuistiot
Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto olivat kesällä 1941 hyväksyneet, että armeijan palvelukseen kutsuttiin 16 % väestöstä. Tämän katsottiin olevan mahdollista, koska sodan uskottiin olevan lyhyt. Se oli myös tarkoituksenmukaista, jotta sota voitaisiin käydä mahdollisimman voimakkaalla armeijalla. Syksyllä tilanne oli toinen. Tuolloin oli käynyt ilmi, ettei sodan
päättyminen ollut näköpiirissä. Kaiken lisäksi kenttäarmeijan pääosat jatkoivat hyökkäystä
kaukana Itä-Karjalassa. Näin olleen työvoimaa ja kuljetuskapasiteettia ei ollut saatu vielä marraskuun alussa siirrettyä armeijasta takaisin siviiliyhteiskunnan palvelukseen.
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Valtioneuvosto päätyi marraskuun alkupuolella arviossaan siihen, ettei yhteiskunta enää
kovin pitkää aikaa kykenisi ilman suuria haittoja talous- ja siviilielämälle ylläpitämään näin
suurta liikekannallepanoa. Kansankunnan kannalta kestämättömäksi muuttuva tilanne alkoi
kärjistää maan poliittisen ja sotilaallisen johdon välejä. Ministerit arvostelivat päämajaa siitä,
ettei se tehnyt mitään siviiliyhteiskunnan ongelmien helpottamiseksi. Päämajan ylin johto
ei puolestaan hyväksynyt sen päätöksiin kohdistettua kritiikkiä, koska se katsoi tehneensä
kaiken tehtävissä olevan siviiliyhteiskunnan hyväksi. Lisäksi sen oli ensi sijassa huolehdittava
kenttäarmeijan tarpeiden turvaamisesta. Kyseessä oli vaikeasti soviteltava ristiriita yhteiskunnan voimavarojen käytöstä sodan päämäärien hyväksi.
Koska käytännössä kaikki ministeriöt olivat tavalla tai toisella asianosaisia, valtioneuvostossa päätettiin, että sen ja päämajan suhteita hiertävistä asioista tulisi keskustella yhteisessä
neuvottelussa. Pääministeri J. Rangell otti ·kokouksen valmistelun johtoonsa. Hän pyysi ministeriöitä laatimaan muistiot asioista, jotka ne halusivat ottaa esille tulevassa tapaamisessa.
Muistioiden valmistuttua Rangell esitti marraskuun puolivälissä päämajalle neuvottelua, jossa
käsiteltäisiin sotilaallista tilannetta, valtiontalouden tilaa, työvoimakysymyksiä, kotiuttamisia
ja vallattujen alueiden hallintoa. 253
Kuljetuskysymyksiä Rangell ei erikseen maininnut, mutta toisaalta kuljetukset tulivat korostetusti esiin useimmissa laadituista 28 valmistelumuistiosta. Tämä oli luonnollista, koska
liikenteen ja kuljetusten sujuminen on perusedellytys kaikille yhteiskunnan toiminnoille.
Kuljetusten keskeinen asema niin muistioissa kuin itse neuvottelussakin merkitsee, etteivät
siviiliviranomaiset olleet tyytyväisiä siihen, mitä päämaja oli siihen mennessä tehnyt kotiseudun kuljetuskriisin ratkaisemiseksi. Kritiikki ei silti kohdistunut päämajan huoltopäällikön
esikuntaan vaan lähinnä päämajan ylimpään johtoon. Mannerheimia ei kuitenkaan arvosteluissa koskaan mainittu.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä laadituissa kahdessa muistiossa käsiteltiin elinkeinoelämän vaikeuksia ja kotimarkkinateollisuuden tilannetta. Molemmissa asiakirjoissa kuljetusvaikeudet olivat keskeisesti esillä. Elinkeinoelämän ongelmien yhteydessä valitettiin, että
saksalaisilla oli käytössä päivittäin jopa 1 000 rautatievaunua. Liikenneoloja käsiteltäessä todettiin, että Saimaan kanavan avautumiseen asti 25 4 Savon ja Karjalan teollisuuslaitosten kuljetukset lisäisivät ruuhkaa rautateillä ja Pohjanlahden satamissa. Kyseiset satamat olivat lisäksi
tekniseltä suorituskyvyltään ja varastotiloiltaan Etelä-Suomen satamia kehittymättömämpiä.
Muistioissa esitettiin myös tullihallituksen tilastojen perusteella tarkat tiedot Oulun, Kokkolan, Vaasan, Porin, Rauman, Turun ja Helsingin satamien ruuhkaantumisesta.
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton asiamies J. Söderhjelm totesi muistiossaan,
että puunjalostusteollisuus voi myydä melkein kaiken, mitä se tuottaa. Sitä vastoin tuotanto
ja tavaran kuljetus oli käynyt yhä vaikeammaksi. Perussyinä olivat työvoiman ja kuljetusvälineiden puute. Erityisesti rautatievaunujen niukkuus vaikeutti kuljetuksia satamiin. Lisäongelmia aiheutui siitä, etteivät Suomenlahden satamat olleet käytettävissä. Eräitä sahatavara- ja
puuhioke-eriä ei esimerkiksi kannattanut kuljetuskustannusten takia kuljettaa Pohjanlahden
satamiin. Kaikkien näiden tuotanto- ja kuljetusvaikeuksien johdosta seurasi, ettei puunjalostusteollisuus ollut kyennyt toimittamaan satamiin laivattavaksi niitä tavaramääriä, jotka
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kauppasopimuksissa oli sovittu. Vuoriteollisuudenkin osalla kuljetuskysymys oli aiheuttanut
paljon hankaluuksia muun muassa Outokumpu Oy:lle.
Suomen Työnantajain Keskusliiton muistiossa valitettiin purkaus- ja lastaussatamien vähälukuisuutta, vaunujen puutetta ja sotilaskuljetusten ensisijaisuutta. Keskusliitto kiinnitti
erityistä huomiota työvoimakysymyksiin todeten, että esimerkiksi laivojen purkamisen ja
lastauksen työnopeuden ja -tehon lisääminen merisatamissa oli mahdollista vain lisäämällä
työnjohtoa ja ammattitaitoisia satamatyöläisiä. Ammattimiesten saaminen satamiin oli työnantajien mielestä tärkeä rengas kuljetusongelman ratkaisussa varsinkin redillä olevilla laivoilla
tapahtuvassa ahtaustyössä.

Valtioneuvoston ja sotilasjohdon tapaaminen

Hallituksen ja päämajan neuvottelu pidettiin 28.11.1941 valtioneuvoston juhlahuoneistossa.
Paikalla olivat tasavallan presidentti Ryti, pääministeri Rangell, ministerit Tanner, Walden,
Kukkonen, Pekkala, Arola, Koivisto, Kalliokoski, Salovaara, Fagerholm, Lehtonen, Annala,
Ikonen, Horelli ja Ramsay. Päämajasta olivat tilaisuuteen saapuneet sotamarsalkka Mannerheim, kenraaliluutnantti Airo, everstit Isakson ja Arajuuri sekä everstiluutnantit Kotilainen
ja Grönvall. 255 Jonkin esteen takia asiaa päämajassa valmistellut kenraaliluutnantti Hanell ei
ollut paikalla. Eversti Roos ei osallistunut neuvotteluun, koska hän oli samana päivänä joutunut lähtemään Saksaan tapaamaan OKW:n ja OKH:n kuljetuspäällikköä kenraaliluutnantti
R. Gerckeä.
Tasavallan presidentti Rytin avauspuheenvuorossa tulivat esille kaikki ne asiat ja perustelut,
joiden avulla ministerit olivat kesästä alkaen tuloksetta yrittäneet saada päämajaa kotiuttamaan
työvoimaa ja siirtämään kuljetuskalustoa siviilitehtäviin. Neuvottelun aikana puheenvuoroja
käyttäneet ministerit oikeastaan vain paneutuivat työvoima- ja kuljetuskysymyksissä yksityiskohtaisemmin Rytin mainitsemiin asiakokonaisuuksiin . Luonnollisesti he tarkastelivat asioita
oman hallinnonalansa kannalta, jolloin asioiden painotukset saattoivat olla erilaisia 256 •
Itse neuvottelu käytiin hallituksen ja päämajan vuoropuhelun tapaan siten, että ministerin puheenvuoroa seurasi päämajan vastaus. Tilannetta voisi kuvata myös siten, että syyttäjän
puheenvuoroa seurasi puolustuksen lausunto. Puheenvuoroissa käsiteltiin muun muassa Saimaan kanavan korjaustyömailla tarvittavia ammattimiehiä, rannikon ja sisävesien kuljetuksiin
liittyviä henkilöstö- ja aluskysymyksiä, satamien tilannetta ja merenkulun ongelmia. Ainoa
kuljetuksiin liittynyt positiivinen tieto oli se, kun ministeri Ramsay ilmoitti ongelmien helpottuvan paljon, kun laivat jälleen pääsivät Helsinkiin ja Kotkaan. Hän havainnollisti asiaa
kertomalla, että yksi 3 000 tonnin laiva vastaa 300 rautatievaunua. Ramsay myös ilmoitti, että
kymmenen päivää aiemmin ensimmäiset laivat saapuivat Suomenlahdelle, toinen Helsinkiin
ja toinen Kotkaan. Alukset purkivat satamissa hiiliä. Lisäksi kolme laivaa oli odottanut sään
takia viikon pääsyä samoihin satamiin.
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Tilaisuuden jälkeen ministerien ja päämajan edustajien näkökannat olivat edelleen monessa
asiassa kaukana toisistaan. Kaikki kyllä ymmärsivät, etteivät kotirintama ja sotarintama olleet
mitään erillisiä, toisistaan ri ippumattomia tekijöitä vaan saman asian kaksi puolta, kuten Ryti
oli avauspuheenvuorossaan sanonut. Vaikeutena oli, miten yhteiskunnan niukat resurssit tulisi jakaa siviilien ja sotilaiden kesken. Sotilaat katsoivat kokouksen jälkeenkin asiaa tiukasti
kenttäarmeijan taisteluedellytysten ja ministerit taas siviiliyhteiskunnan toiminnan kannalta. Päämaja oli neuvottelun aikana ilmoittanut ministereille tietyistä toimenpiteistä, joiden
avulla siviiliyhteiskunnan tilanne tulisi jonkin verran paranemaan. Nuo toimenpiteet olivat
kuitenkin kaukana siitä, mitä ministerit olivat toivoneet. Sodan takia he katsoivat joutuvansa
tyytymään päämajan ratkaisuihin. Ryti halusi nähdä asiat positiivisessa valossa, kun hän totesi loppupuheenvuorossaan sotilas- ja siviiliviranomaisten olevan nyt yhteistyössä kyseisten
vaikeiden kysymyksen helpottamiseksi. Optimistisesti, mihin kokous ei juuri ollut antanut
aihetta, hän esitti toivomuksen, että päätettyjen toimenpiteiden ansiosta yhteiskunnan tilanne vähitellen parantuisi.
Neuvottelun aikana ministerit Salovaara, Horelli ja Tanner mainitsivat puheenvuoroissaan
useampia kertoja valtakunnan kuljetuspäällikön eversti Roosin. Salovaaran ja varsinkin Horellin kommentista voi päätellä, että Roosista oli keskusteltu ministerien kesken ennen kokousta
ja että häneen ja hänen esikuntansa toiminnan tuloksellisuuteen oli alettu yhä enemmän uskoa. Ministerit olivat selvästi tulleet marraskuun lopulla siihen tulokseen, että Mannerheimin
päätös kuljetusten johdon keskittämisestä Roosille oli sittenkin ollut tehokas toimenpide. Sen
avulla kuljetustilanteen voitiin todellakin odottaa paranevan. Useammankin ministerin puheenvuorosta voidaan päätellä, että Roosia arvostettiin siviilihallinnossa. Tannerin Salovaaran puheenvuoron jälkeen käyttämän kommentin voi tulkita niin, että Roos oli kirjoittanut
ainakin pääosan ministeri Salovaaran neuvottelussa pitämästä esityksestä 257. Kukaan neuvotteluun osallistunut ei voinut välttyä johtopäätökseltä, että kulkulaitosasioissa päämaja, Roos
sen edustajana, käytti kaikkea päätösvaltaa, ei kulkulaitosministeri.
Päämajan kuljetusjohdon kannalta positiivista oli, etteivät ministeriöt neuvottelun jälkeen
enää lähettäneet kirjelmiä päämajalle kotiseudun kuljetusvaikeuksista. Tämä viitannee siihen,
että Roos oli saanut ministerit vakuuttuneeksi, että hänen esikuntansa tekee kaiken mahdollisen siviiliyhteiskunnan kuljetusolojen parantamiseksi.

Satamatoimintojen johtoon otto
Käsky kauppameriliikenteen järjestelyistä
PMHE:ssa uskottiin vielä marraskuussa lujasti, että satamien ruuhkat olivat selvitettävissä
satamien käytössä olevaa vaunustoa lisäämällä 258 • Tästä syystä Roos oli antanut satamien toiminnan tukemisen esikuntansa rautatiekuljetusosaston tehtäväksi. Ruuhkien selvittäminen
osoittautui kuitenkin erittäin vaikeaksi tehtäväksi. Tilanne ei parantunut, vaikka rautatiekuljetusosasto siirsi nopeasti Turun ja muiden läntisten merisatamien järjestelyratapihoille lisää
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vetureita ja osoitti saksalaiskuljetuksista vaunuja tuontitavaravarastojen tyhjentämiseen. Saksalaisten saaman vaunuston supistuminen johti puolestaan siihen, että satamien läheisyyteen
alkoi kertyä suuria varastoja AOK Norwegenille tarkoitettua materiaalia.
Kun satamien tilanne näytti niiden käyttöön annetun vaunuston lisäyksestä huolimatta
vain paheneva, päämajan huoltopäällikön esikunta alkoi paneutua tarkemmin satamien ongelmiin. Marraskuun lopulla todettiin, että satamien tilannetta voitaisiin pitkällä näkemällä
auttaa parantamalla Pohjanlahden satamien teknistä tasoa ja muuta infrastruktuuria. Nopeimmin toimintaa voitaisiin tehostaa, jos satamiin saataisiin lisää ammattityövoimaa ja niihin voitaisiin suunnata vieläkin enemmän rautatievaunuja. Ongelmana oli, ettei ammattityövoimaa
ollut helppo saada lomautetuksi armeijasta eikä satamiin annettujen vaunujen määrää voitu
enää lisätä. Ratkaisu satamien ongelmiin oli siten löydettävä toisaalta.
Useiden marraskuussa satamiin suuntautuneiden tarkastusten aikana todettiin, etteivät
kaupunkien satamaviranomaiset yleensä pystyneet riittävän joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti ohjaamaan satamien toimintaa. Vaikeutena oli myös se, ettei satamaviranomaisilla ollut
tarvittavaa määräysvaltaa kaikkiin satamien toimijoihin nähden. Seurauksena johtosuhteiden
sekavuudesta ja käskyvallan puutteesta oli tietty resurssien tyhjäkäynti ja suoranainen tuhlaus. Näihin seikkoihin oli mahdollista puuttua järjestämällä satamien johtaminen siten, että
siellä työskentelevät monet viranomaiset ja lukuisat yksityiset yritykset saataisiin toimimaan
samansuuntaisesti. Epäröintiä kuitenkin aiheutti se, että nyt, poikkeuksena kaikkiin aiempiin sodan aikana toteutettuihin kuljetusjärjestelyihin, sotilasviranomaiset olivat ottamassa
vastuuta tehtävistä, joiden johtamisesta heillä ei ollut aiemmin kokemuksia.
Tällöin PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosastossa havaittiin, että satamissa voitaisiin soveltaa Liinahamarissa talvisodan jälkeen menestyksellisesti toteutettua mallia. Siellä käytännössä
yksi ammattimies oli johtanut sataman työskentelyä. Järjestelyn todettiin kuitenkin edellyttävän myös päämajan huoltopäällikön esikunnan, merivoimien esikunnan, päämajan kaupallisen osaston ja kansanhuoltoministeriön keskinäisten vastuiden ja tehtävien tarkistusta.
Eversti Roos hankki satamissa tarvittaville uusille järjestelyille kauppamerenkulkua johtavan kansanhuoltoministeriön tuen, ennen kuin hän esitteli marraskuun lopulla asian ylipäällikölle. Suunniteltujen järjestelyjen toteuttaminen edellytti Mannerheimin hyväksymistä,
koska kyseessä oli huomattava poikkeama Roosin omaan suunnitelmaan ja Mannerheimin
tehtävänantoon nähden. Toiminnan laajentaminen satamiin merkitsi myös, että PMHE:n
lyhytaikaiseksi ajateltu toiminta jatkuisi ennakoitua pitempään. Koska kaavailtujen toimenpiteiden voitiin odottaa palvelevan hyvin kansallisia etuja, ylipäällikkö antoi luvan niiden toteuttamiseen. Oletettavasti satamien toiminnan tehostumisen uskottiin rauhoittavan myös
Suomen kuljetusoloja kärkevästi arvostelleita saksalaisia.
Ylipäällikön hyväksymisen saatuaan päämajan huoltopäällikön esikunnan sisäistä työnjakoa täsmennettiin siten, että satamien toiminnan ohjaaminen tuli maan- ja vesitiekuljecusosaston vesitiekuljetustoimiston vastuulle. Esikunnan tehtävien tarkistus osoittaa myös sen,
että satamien toimintaa alettiin nyt johdonmukaisesti tarkastella sekä laajakantoisena yhteiskunnallisena että kiinteästi rannikon vesiliikenteeseen liittyvänä kysymyksenä. Aiempi,
kapea-alainen näkemys siitä, että satamien ongelmat liittyivät lähinnä rautatieliikenteeseen,
oli osoittautunut virheelliseksi.
Vesitiekuljetustoimisto ryhtyi nyt suunnittelemaan kaikkien asiaan liittyvien johtoelimien
ja muiden toimijoiden tehtävien tarkistuksia sekä satamien toiminnan johtamista. Pohtiessaan

109
asiaa se totesi, että satamien toiminnan johtaminen keskitetysti oli mahdollista pelkästään
muuttamalla satamissa työskentelevien merivoimien esikunnan ja päämajan sotatalousesikunnan kaupallisen osaston alaisten satamakuljetuspäälliköiden tehtävät. Tällöin oli tosin varauduttava siihen, että mahdollisesti jotkut satamakuljetuspäälliköt jouduttaisiin vaihtamaan.
Yksinkertaisen järjestelyn ansiosta toiminta käynnistyisi nopeasti, organisaatio olisi kevyt,
eikä satamiin muodostuisi kahta rinnakkaista sotilaiden johtamaa organisaatiota hoitamaan
osin samoja tehtäviä. Ylimpien johtoelimien toiminnan järjestelyjen yhteydessä havaittiin, että
satamien työskentelyn pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen johtaminen edellytti myös hyvää
tietojenvaihtoa johtoelimien ja muiden tärkeiden kauppamerenkulun toimijoiden kesken.
Joulukuun alussa suunnitteluvaihe oli ohi. Neuvotteluun kutsutuille merivoimien esikuntaa
edustaneelle komentajakapteeni E. Mattilalle ja kaupallisen osaston huolintatoimiston päällikölle aliluutnantti A. Kaivolalle annettiin tapaamisessa maan- ja vesitiekuljetusosaston laatima
käskyluonnos kauppameriliikenteen järjestelystä. Koska Mattilaa pyydettiin erityisesti näyttämään käskyluonnos merivoimien esikuntapäällikölle kommodori S. Sundmanille, voidaan
olettaa, että Roos oli jo saanut tuleville järjestelyille Sundmanin tuen. Nopeasta ja ongelmattomasta lausuntokierroksesta päätellen myös kaupallisen osaston päällikkö Lillas oli aiemmin
perehdytetty suunnitelmaan. 259
Myönteiset lausunnot saatuaan päämajan huo!topäällikön esikunta antoi 7.12.1941 käskyn
kauppa meriliikenteen järjestelyistä 260 • Päämajan nimissä annetussa asiakirjassa määrättiin merivoimien esikunnan, päämajan sotatalousesikunnan kaupallisen osaston ja satamakuljetuspäälliköiden tehtävät sekä vastuualueet kauppameriliikenteessä. Maan- ja vesitiekuljetusosastosta, käytännössä vesitiekuljetustoimiston päälliköstä, tuli nyt satamakuljetuspäälliköiden
esimies ja satamien toiminnan todellinen johtaja. Jostain syystä tästä käskystä alkava päämajan huoltopäällikön esikunnan tärkeä rooli satamatoimintojen johtajana on jäänyt useimmissa
jatkosodan merenkulkua ja satamia käsittelevissä historiateoksissa täysin huomaamatta.
Meriliikenteen johtamistarkistuksessa merivoimien esikunnan tehtäväksi tuli
1. tarkistaa ja tarvittaessa täydentää rannikkoprikaateille annetut meriliikenteen valvontaa ja ohjaamista koskevat ohjeet erityisesti siten, että voidaan tehostaa sekä
ulkomaan- että ra nnikkoliikenteessä olevien alusten käyttöä kansanhuollon kuljetuksiin,
2. ilmoittaa PMHE:lle ja PMkaupos:lle meriliikenteeseen vaikuttavat tärkeät tapahtumat,
3. lähettää päivittäin klo 15.00 mennessä PMHE:lle ja PMkaupos:n huolintatoimistolle, kummallekin kaksin kappalein, eri satamiin saapuneiden ja niistä lähteneiden alusten alusilmoitus sekä jäätilannetiedotus ja
4. määrätä yhteistoiminnassa PMkaupos:n kanssa kykenevät kuljetuspäälliköt tärkeimpiin satamiin ja nimetä mahdollisesti tarvittava apuhenkilökunta.
Lisäksi merivoimien esikunta ryhtyi joulukuun alussa yhdessä kaupallisen osaston kanssa
etsimään satamiin päteviä satamakuljetuspäälliköitä. Heidän valintaansa kiinnitettiin erityistä huomiota, koska satamakuljetuspäälliköille oli tarkoitus antaa täydellinen määräämisvalta
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kaiken satamissa tapahtuvan toiminnan suhteen. Tehtävän hoitaminen edellytti hyvää johtamistaitoa, satamatoimintojen tuntemusta sekä kykyä toimia tuloksellisesti viranomaisten,
liikennöitsijäin ja kaikkien muidenkin satamissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Valinta
osui usein satamassa yleistä arvostusta nauttivaan rahtaus- ja huolintaliikkeen johtajaan. Valituille päälliköille korostettiin erityisesti, että heidän tuli toimia ehdottoman puolueettomasti
laituripaikkoja jakaessaan ja toimintaa johtaessaan 261•
Joulukuun puolivälissä merivoimien esikunta määräsi uudet satamakuljetuspäälliköt kauppamerenkululle avautumassa oleviin Helsingin (satamajohtaja K. W. Hoppu ja apulaiseksi satamakapteeni J. A. Lehtonen, molempien toimipaikkana tullihallitus), Kotkan (komentajakapteeni T. Malmström), Haminan (komentajakapteeni T. Malmström) ja Hangon (merikapteeni
A. N. Nyström ja apulaiseksi aliluutnantti G. I.J. Häggström) satamiin. Entiset satamakuljetuspäälliköt jatkoivat toimintaansa uusien ohjeiden mukaisesti Turussa, Raumalla ja Mäntyluodossa. 262 Merivoimien esikunta laajensi myöhemmin useita kertoja päämajan huoltopäällikön esikunnan esityksestä satamakuljetuspäällikköjärjestelmää. Esimerkiksi huhtikuussa 1942
nimettiin luutnantti Gentz satamakuljetuspäälliköksi merenkululle avautuneeseen Viipuriin.
Parhaimmillaan jatkosodan aikana oli toiminnassa 18 satamakuljetuspäällikköä. Yhdellä satamakuljetuspäälliköllä saattoi olla valvonnassaan useampia pieniä satamia.
Henkilökysymysten ratkettua merivoimien esikunta käski satamakuljetuspäälliköiden tehtävät
päämajan huolcopäällikön esikunnan joulukuisen käskyn mukaisesti. Kuljetuspäällikön tuli
l. määrätä alusten purkaus- ja kuormausjärjestys ja niille varattavat laituripaikat sekä
valvoa satamalaitteiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja tavarain varastointia sataman alueella niin, etteivät tavarat pääse pilaantumaan. Näitä tehtäviä silmällä pitäen hänen pitää antaa määräykset satamaviranomaisille, ahtaajille ja huolitsijoille
sekä muille sataman käyttäjille. Lisäksi kuljetuspäällikön on sovittava ilmasuojelupäällikön kanssa satamavalaistuksesta siten, että yölläkin voidaan työskennellä
ja että sataman hälytyslaitteet ja väestönsuojat ovat kunnossa;
2. valvoa, että niitä rautatievaunuja, jotka liikennepaikan tai liikennejakson toimesta on satamaa käyttäville liikennöitsijöille kunakin päivänä luovutettu, käytetään
tehokkaasti ja määrättyä tärkeysjärjestystä noudattaen;
3. sopia paikallisten rautatieviranomaisten kanssa siitä, että satamassa on riittävästi
päivystysvetureita myös yön aikana ja että vaunujen siirrot suoritetaan ajoissa ja
riittävän usein, mieluummin ennen työn alkamista tai taukojen aikana, sekä että
kuormatut vaunut ajoissa siirretään pois ja etteivät vaunut seiso satamissa käyttämättöminä;
4. tiedustella liikennejakson vaununjakajalta päivittäin seuraavan päivän vaunun
saantia, josta on tiedotettava satamaa käyttäville liikkeille;
5. valvoa, että satamissa on riittävästi työvoimaa, autoja ja hevosia. Jos niistä on puutetta, hänen on yhteistoimin ao. viranomaisten kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin
täydennyksen saamiseksi;
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6. valvoa, että alusten miehistöt ja satamassa työskentelevät noudattavat annettuja
määräyksiä sekä sopia sotilas- ja siviiliviranomaisten kanssa satama-alueen vartioinnista.
Hallinnollisesti satamakuljetuspäällikkö kuului alueella toimivaan merivoimien rannikkoprikaatiin. Hän oli tehtäväänsä hoitaessaan oikeutettu ottamaan suoraan yhteyttä päämajan
huoltopäällikön esikuntaan, kaupalliseen osastoon tai merivoimien esikuntaan. 263 Samassa
yhteydessä rannikkoprikaateille annettiin ohjeet lähettää päivittäin alusilmoicus merivoimien
esikunnan merenkulkutoimistolle.
Luonnollisesti satamakuljetuspäälliköiden tuli edelleen hoitaa kaupallisen osaston huolintatoimiscon ja merivoimien esikunnan määräämät tehtävät, kuten välittää alusten kapteeneille
ohjeet turvallisista ja käyttökelpoisista väylistä kulkuaikoineen sekä jakaa muut tärkeät merenkulkuun liittyvät tiedotteet. Esimerkiksi tammikuun alussa 1942 merivoimien esikunta
käski satamakuljetuspäälliköitä ilmoittamaan luottamuksellisesti suomalaisten kauppa-alusten
kapteeneille muun muassa jäätyneiden meri merkkien poistosta, miinavaarasta, suositeltavasta
reitistä, majakkojen vaurioista ja ajomiinoista avomerellä. Lisäksi suomalaisalusten kapteeneille
kerrottiin saksalaisten omille aluksilleen antamista varoituksista. 264
Tehtäviin valittujen miesten pätevyyden ansiosta satamien toiminnan tehokkuus alkoi työvoiman puutteesta ja monista muista ongelmista huolimatta suhteellisen nopeasti parantua.
Satamakuljetuspäälliköiden johdolla käytettävissä oleva työvoima, satamien laitteet ja kuljetuskalusto kyettiin hyödyntämään tehokkaasti ja toiminnassa todettu tyhjäkäynti pitkälti
poistamaan. Kansanhuoltoministeriön ja PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosaston kiinteän
yhteistyön seurauksena satamien resurssit kyettiin satamakuljetuspäälliköiden avulla suuntaamaan täysimääräisesti kulloinkin yhteiskunnan kannalta kiireellisimpien tehtävien suorittamiseen. Käytännössä tämä tapahtui siten, että ministeriö sopi maan- ja vesitiekuljetusosaston
kanssa tuontitavaroiden tärkeysjärjestyksen eli alusten purkujärjestyksen ja alusten käytön
vientikuljecuksissa. Tämän jälkeen osasto ilmoitti kullekin satamakuljetuspäällikölle, missä
järjestyksessä hänen vastuullaan olevissa satamissa laivat puretaan ja lastataan.
Edellä mainituissa järjestelyissä kaupallisen osaston huolintatoimiston tehtäväksi jäi
l. hoitaa alusten huolinta- ja ahtaustoiminta;
2. lähettää viikoittain, tiistaihin mennessä, PMHE:lle ja MerivE:lle yksin kappalein
satamatilanneilmoitus, joka käsitti eri satamissa olevat tuonti- ja vientitavaramäärät sekä satamien kuljetusväline- ja työvoimatilanteen;
3. ilmoittaa PMHE:lle alusten lähtöajat ulkomaan satamista sekä määräsatamat ja
todennäköinen saapumisaika Suomeen.
Ilmoituksessa tuli mainita aluksen nimi, kansallisuus, jääkulkukelpoisuus, lähtösatama,
lähtöpäivä, määräsatama, lastin laatu ja määrä sekä mahdolliset erikoismääräykset. Päämajan
huoltopäällikön esikunta tarvitsi tietoja voidakseen paremmin suunnitella satamien tulevan
toiminnan ja toisaalta kyetäkseen samalla valvomaan kotimaisen tonniston tarkoituksenmukaista käyttöä. 265
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Useita ilmoituksia, esimerkiksi MerivE:n kirj no 3/Kom 3 sai, 5.1.1942, SArk, T 7366/12.
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Meriliikenteen hienosäätö
Tammikuun lopussa 1942 sotatalousesikunnan kaupallinen osasto sekä maan- ja vesitiekuljetusosasto totesivat tarpeelliseksi täsmentää kauppamerenkulun järjestelykäskyssä määrättyjä huolintatoimiston tehtäviä. Kaupallinen osasto halusi kirjata huolintatoimiston tehtävät
käskyyn kokonaisuudessaan, koska järjestelykäskyssä pelkistetysti ilmaistut tehtäväosat olivat
johtaneet sekaannuksiin. Asiaa helmikuun alussa käsiteltäessä sotatalouspäällikkö hyväksyi
maan- ja vesitiekuljetusosaston esittämät tarkistukset sen jälkeen, kun puolustuslaitoksen rahtitoimikunnan jäsen, kansanhuoltoministeri Henrik Ramsay oli antanut niistä puoltavan lausunnon.266 Ramsayn kantaa asiaan oli kysytty ilmeisesti myös siksi, että huolintatoimisto hoiti
sekä puolustuslaitoksen että kansanhuoltoministeriön ulkomaisten hankintojen transitokuljetukset ulkomaille komennettujen suomalaisten edustajien eli kuljetuspäälliköiden avulla.
Päämajan huoltopäällikön esikunnan 6.2.1942 antamassa uudessa kauppameriliikenteen
järjestelykäskyssä 267 merivoimien tehtäviin ei puututtu. Merivoimien esikunta velvoitettiin nyt
kuitenkin ilmoittamaan PMHE:lle säännöllisesti jäänsärkijätilanne ja luettelo talvehtivista ja
liikenteestä pois jääneistä aluksista. Kaupallisen osaston huolintatoimiston tehtävät oli muotoiltu kokonaan uudelleen. Sen tuli
1. rahdata laivat ulkomaiden ja Suomen välisiä puolustuslaitoksen kuljetuksia varten;
2. valvoa sotatilanteen aikana suomalaisia kauppa-aluksia;
3. myöntää oikeudet laivojen rahtaamiseen ulkomaisten satamien välisessä liikenteessä;
4. antaa lupa laivojen telakoimiseen 268 ja liikenteestä poistamiseen;
5. antaa oikeus alusten painolastimatkoihin eri maiden välisessä liikenteessä;
6. laatia yhteistoiminnassa Puolustuslaitoksen rahtitoimikunnan kanssa puolustuslaitoksen rahtaustariffit;
7. hoitaa kauppalaivaston tilanneilmoitukset;
8. hoitaa satamissa tapahtuvaa ahtaus- ja huolintatoimintaa paikallisten kuljetuspäälliköiden kautta PMHE:n antamien suuntaviivojen mukaisesti;
9. hoitaa yhteistyössä KHM:n kanssa puolustuslaitoksen ja KHM:n ulkomaisten
hankintojen transitokuljetukset ulkomailla olevien tai sinne komennettujen suomalaisten edustajiensa (kuljetuspäälliköiden) kautta;
10. lähettää viikoittain, tiistaihin mennessä, PMHE:lle ja MerivE:lle yksin kappalein
satamatilanneilmoitus, joka käsitti satamissa olevat tuonti- ja vientitavaramäärät
sekä satamien kuljetusväline- ja työvoimatilanteen;
11. ilmoittaa PMHE:lle ja MerivE:lle alusten lähtöajat ulkomaan satamista sekä määräsatamat ja todennäköiset saapumisajat;
12. antaa kuljetuspäälliköille ohjeet alusilmoitusten ja satamatilastojen laatimisesta.
Käskyssä myös todettiin, että PMHE voi tarvittaessa muuttaa ulkomailta saapuvien alusten määräsatamaa. Järjestely mahdollisti sen, että PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosasto
saattoi ottaa suunnitelmissaan huomioon sataman työtilanteen, jatkokuljetus- tai varastoin266
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timahdollisuudet sekä aluksen paluulastin. Asia oli sovittu ennalta Suomen Höyrylaiva Oy:n
toimitusjohtajan kansanhuoltoministeri H. Ramsayn kanssa päätellen siitä, että riidanalaisissa
tapauksissa ministeri Ramsayn todettiin päättävän purkaussatamat.
Tällä käskyllä PMHE otti entistä selkeämmän johtoaseman meriliikenteen järjestelyssä.
Huolintatoimisto hoiti satamakuljetuspäälliköiden avulla käytännön työn Suomen ja ulkomaiden satamissa. Kuitenkin PMHE säilytti itsellään oikeuden antaa ohjeita suoraan satamien
kuljetuspäälliköille sekä nä ille vastaavasti oikeuden kääntyä huolintatoimiston ohi suoraan
PMHE:n puoleen.
Satamissa vuosien 1941 ja 1942 vaihteessa toteutetut järjestelyt olivat voimassa marraskuun
loppuun 1944. Ohjeistukseen tehdyistä tarkistuksista merkittävin oli, että kansanhuoltoministeri Ramsay oikeutti vuoden lopulla 1942 päämajan huoltopäällikön esikunnan teettämään
satamissa ylitöitä. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa 5. Pienemmistä järjestelmän tarkistuksista mainittakoon PMHE:n toukokuussa 1942 Suomen Meklariyhdistyksen johtaja H.
Dahlille (Oy Lars Krogius&Co Ab) lähettämä ohje ulkomailta saapuvaa tavaraa koskevista
ilmoituksista. Meklareiden tuli, ennen kuin ulkomailta tuleva laiva oli saapunut määräsatamaan, lähettää PMHE:lle kahtena kappaleena laivan manifesti. Ellei manifesti ollut ehtinyt
saapua, PMHE:lle tuli toimittaa mahdollisimman yksityiskohtainen selostus lastista ja sen
vastaanottajista. Tietoja tarvittiin, jotta jatkokuljetus satamista voitiin järjestää vastaanottajille
tarkoituksenmukaisella tavalla. 269

Toimivaltakysymys satamien johtamisessa
Kun PMHE:n vesitiekuljetustoimisto otti joulukuussa 1941 vastuulleen satamien toiminnan johtamisen, ei kukaan kyseenalaistanut päämajan huoltopäällikön esikunnan toimivaltaa
määrätä satamakuljetuspäälliköt kaikkien satamissa työskentelevien esimiehiksi. Ylipäällikön
valtuutuksella toimivalla Roosilla oli kyllä oikeus antaa kuljetuksiin liittyviä käskyjä merivoimien esikunnalle ja päämajan sotatalousesikunnan kaupalliselle osastolle mutta ei siviiliviranomaisille tai yksityisille yrittäjille. Koska asia oli yhteinen, nämä eivät yrittäneet millään
tavalla kiistää PMHE:n johtoasemaa.
Luonnollisesti PMHE:n toimivaltakysymys tuli saada muodollisestikin kuntoon. Tämä
vei aikaa, sillä vasta lokakuun lopussa 1942 valtioneuvosto antoi uuden päätöksen kotiseudun
keskitetystä liikenteestä. Päätöksessä todettiin satamista muodostetun kuljetuspäälliköiden
johtamia satamapiirejä satamaliikenteen järjestämistä varten. Kuljetuspäälliköillä oli valta
määrätä alusten purku- ja kuormausjärjestelyistä sekä satamalaitteiden, laituripaikkojen ja varastojen käytöstä. Heillä oli oikeus tarvittaessa antaa ohjeet alusten lähtöajasta ja kulkureiteistä. Satamapiiriin kuulumattomassa satamassa mainitut määräykset antoi vesitiealuepäällikkö.
Päätös saatiin siten koskemaan kaikkia rannikon ja sisämaan satamia. 270
Satamakuljetuspäälliköillä oli päätöksen jälkeen valtuudet kaikkeen siihen, mitä he olivat
päämajan huoltopäällikön esikunnan johdolla tehneet joulukuusta 1941 lähtien. Muodollisena ongelmana oli, ettei päätöksessä hallinnollisista syistä mainittu päämajan huoltopäällikön
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esikunnan johtavan satamien toimintaa. Asiaan perehtymätön sai valtioneuvoston päätöksestä
sen käsityksen, että kaikki kotiseudun kuljetukset tapahtuivat kansanhuoltoministeriön kotijoukkojen esikuntaan sijoittaman liikennetoimiston ohjaamina, vaikka se keväästä 1942 lähtien johti vain kotiseudun auto- ja hevoskuljetuksia. Käytännössä tämä epäselvyys ei haitannut
asioiden hoitamista, koska kaikki tarvittavat tahot olivat tietoisia todel lisista johtosuhteista.
Ja toisaalta, johtihan PMHE myös kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston toimintaa.
Joulukuusta 1941 elokuun 1944 puoliväliin johtosuhteet satamien työn ohjaamisessa olivat
seuraavat:

KHM
1

PMkaupos

Päämajan huoltopäällikön esikunta
--Maan- ja vesitiekuljetusosasto
Satamien toiminnan johtaminen

A htaus- ja huolinta

--

1

Satamakuljetuspäälliköt

MerivE

Meriliikenne

Satamissa suoritetut järjestelyt eivät vaikuttaneet kansanhuoltoministeriön asemaan kauppamerenkulun johtajana. Se vastasi edelleen alusten varaamisesta kuljetuksiin. Ministeriön ja
varustamojen yhteistyö perustui jatkosodankin aikana vapaaehtoisuuteen. Syntyneet erimielisyydet hoidettiin neuvotteluteitse ilman, että kansanhuoltoministeriö olisi joutunut turvautumaan pakotteisiin saadakseen tonnistoa kuljetuksiinsa. Tämä johtui pitkälti siitä, että varustamot halusivat rahtia a luksi lleen, eikä sitä voinut saada ilman ministeriön myötävaikutusta.
Mikäli tuontitonnistoa oli käytettävissä vain vähän, ministeriö antoi aluksi lle luvat lähteä
Suomesta painolastissa Saksaan myöntäen kuitenkin tariffin mukaisen korvauksen. 27 1
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VESIKULJETUSTEN
TEHOSTAMINEN

VUONNA 1942
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5. VESIKULJETUSTEN TEHOSTAMINEN
VUONNA 1942
Satamien johtaminen ja suojaaminen
Satamien tehokkuuden parantaminen

K

un meriliikenne oli helmikuussa 1942 kovan talven takia kaikkialla päättymässä,
PMHE alkoi koota kokemuksia satamien toiminnasta. Tarkoituksena oli oppia tehdyistä virheistä ja kehittää monipuolisesti työmenetelmiä. Muutenkin helmikuun
lopulla aloitettu valmistautuminen uuteen purjehduskauteen oli olosuhteet huomioon ottaen
hyvin huolellista. Siihen kuului muun muassa se, että PMHE, kaupallinen osasto ja kansanhuoltoministeriö sopivat yhdessä tuontiin liittyvistä asioista. Lisäksi PMHE:n raucatiekuljetus- sekä maan- ja vesitiekuljetusosasto suunnittelivat ja koordinoivat satamien tulevat
kuljetusjärjestelyt. Rahtaus- ja huolintatoimisto sekä satamakuljetuspäälliköt pyrkivät taas
huolehtimaan siitä, että keväällä satamat pystyisivät toimimaan aiempaa tehokkaammin.
Maaliskuussa maan- ja vesitiekuljetusosasto, kansanhuoltoministeriö ja päämajan kaupallinen osasto päättivät, että satamien käytössä tuli keväällä noudattaa seuraavia periaatteita:
Satamien tyhjentämistä tuontitavaroista ennen uuden laivauskauden alkua jatketaan.
Vientitavaroita kuljetetaan valmiiksi satamiin, jotta satamissa olevat vapaat laivat
saadaan lastattua ja keväällä ensin saapuville tuontilaivoille taataan paluurahti.
Tuonti ja vienti järjestetään siten, että rautateitä rasitetaan mahdollisimman lyhyillä kuljetuksilla.
Lisäksi satamissa ja jatkokuljetuksissa tuli ottaa huomioon Saksan ja Suomen kauppaneuvotteluissa sopima tuontitavaroiden kiireellisyysjärjestys
1. sotatarvikkeet,
2. vilja ja
3. kivihiilet, koksi, lannoitusaineet ja vuorisuolat.
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Nestemäiset poltto- ja voiteluaineet muodostivat oman luokkansa. Niitä kuljetettiin sekä
tankkialuksilla että rahti laivojen kansilastina. 272
Talven lopulla maan- ja vesitiekuljetusosasto kehotti kaupallisen osaston rahtaus- ja huolintatoimistoa kiinnittämään erikoista huomiota satamien kuljetustehon kohottamiseen. Toimiston tuli ryhtyä satamakuljetuspäälliköiden avulla kaikkiin tarvittaviin ennakkotoimenpiteisiin
toiminnassa todettujen puutteiden korjaamiseksi. Asia oli tärkeä, koska satamatöiden nopeudella oli ensiarvoinen merkitys kauppalaivaston kuljetusteholle. Rahtaus- ja huolintatoimistoa muistutettiin siitä, että ennen sotaa Suomen satamat olivat lastaus- ja purkutöiden osalta
maailman ensimmäisiä. Nyt tonniston suuresti supistuttua ja ankaran jäätalven lyhentäessä
purjehduskautta, oli välttämätöntä tehdä kaikki voitava satamien suorituskyvyn nostamiseksi
rauhanaikaiselle ja sitä paremmalle tasolle. Jotta asia tulisi täysin selväksi, PMHE antoi satamakuljetuspäälliköille kahdeksan kohdan ohjelman toteutettavaksi. Heidän tuli esimerkiksi
yrittää hankkia parhaat ammattihenkilöt töihin sekä tyhjentää satamat ja makasiinit avoveteen mennessä tuontitavarasta. 273
Huhtikuun lopulla rahtaus- ja huolintatoimisto ilmoitti PMHE:lle, ja tiedoksi sotatalouspäällikölle sekä kommodori Sundmanille, ryhtyneensä maaliskuussa toimenpiteisiin maan
satamatehon kohottamiseksi alkavaksi lastauskaudeksi. Se oli myös käynnistänyt tutkimuksen satamien toimintojen kehittämisestä. Asiasta tutkimusta suorittava luutnantti J. Ekebom
oli jo käynyt satamissa neuvottelemassa asianosaisten kanssa. Näissä neuvotteluissa Ekebom
oli todennut tarpeen laajentaa tutkimustaan, ja siitä syystä se valmistuisi vasta myöhemmin
keväällä. Tämän kuultuaan PMHE lupasi, että esikunnan työtehotoimisto auttaisi Ekebomia
tutkimustyössä.274
Yhteiskunnan vaikeita kuljetusongelmia hoitaessaan päämajan huoltopäällikön esikunta pyrki löytämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja kuljetusten tehokkuuden parantamiseksi.
Vuoden lopulla 1941 se ryhtyi esimerkiksi hyödyntämään työntutkimusta rautatiekuljetusten
edistämiseksi. Koska toiminnasta saatiin hyviä kokemuksia, PMHE:n järjestelyosastoon perustettiin tammikuussa 1942 työteho- eli työntutkimustoimisto 275 • Aluksi sen tehtävänä oli
vain rautateiden liikennekysymysten järjestely Pohjois- ja Itä-Suomessa. Toimiston maineen
nopeasti kasvaessa päämajan sotatalouspuolen johtajat pyysivät Roosilta luvan käyttää työntutkijoita omilla toimialoillaan. Siten työntutkimustoimiston tehtävät laajenivat ensin ammusja aseteollisuuteen sekä sittemmin miltei kaikille niin sanotuille sotatärkeille teollisuusaloille.
Toimisto suoritti eräitä tehtäviä myös kenttäarmeijan piirissä. 276
Työntutkimustoimiston saavutukset olivat uskomattoman hyviä. Keväällä 1944 päämajan
sotatalousosaston päällikkö kertoi, että jatkosodan aikana rationalisointityössä mukana olleissa tuotantolaitoksissa oli työvoimaa pystytty säästämään keskimäärin 47 %. Tuotanto oli
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silti noussut tekijää kohti jopa 116 %. Työntekijäkin oli hyötynyt, sillä ansiot olivat nousseet
keskimäärin 36 %. 277
Satamiin lähetettyjen työntutkijoiden havaintojen perusteella PMHE esimerkiksi kesällä
1942 kertoi Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle, että ahtaustyöt saadaan kyllä
useimmissa satamissa tyydyttävästi suoritetuiksi. Sen sijaan tavaran toimittamisessa lastaaviin laivoihin oli paljon toivomisen varaa. Etenkin Perämeren pohjoisimmissa satamissa, varsinkin Kemissä, oli sahatavaran lastaus sujunut hitaasti. Syynä oli se, etteivät laivaajat olleet
kyenneet toimittamaan lautatarhoista laivojen sivuille rahtaussopimuksen edellyttämiä päivittäisiä standarttimääriä. PMHE vaati keskusliitolta asian pikaista korjausta lastaustilanteen
parantamiseksi. 278
Useimmiten purku- ja lastaustöissä ilmenneet vaikeudet johtuivat ammattitaidottomasta
työvoimasta. Siksi maan- ja vesitiekuljetusosasto pyrki tarkasti valvomaan, että satamatyön
ammattilaiset pysyisivät tehtävissään. Osasto reagoi esimerkiksi syksyllä 1942 välittömästi
saatuaan kuulla, että työvoimaviranomaiset olivat siirtäneet Kotkan satamasta satamatyöväkeä lentokenttätöihin. Se valitti asiasta kulkulaitosministeriölle painottaen Kotkan olevan
maan tärkein vientisatama. Sieltä ei missään tapauksessa saisi siirtää pätevää satamatyövoimaa
muualle. Maan- ja vesitiekuljetusosasto korosti, että Kotkassa oli välttämätöntä saada työt
sujumaan nopeasti myös siksi, että sinne tulevat alukset käyttivät saattuejärjestelmän vuoksi
merimatkoihin huomattavasti enemmän aikaa kuin normaalioloissa. 279
Ministeriö ehti jo myöntää virheen tapahtuneen, ennen kuin asiaa tarkemmin tutkittaessa
kävi ilmi, etteivät Kotkan työvoimaviranomaiset olleet antaneet mitään käskyjä satamatyövoiman siirrosta. Kotkan satamakuljetuspäällikkö, komentajakapteeni T. Malmström kertoi,
että ahtausliikkeet olivat vain luulleet satamatyöläisten joutuneen lentokenttätöihin. Työvoiman supistuminen oli johtunut siitä, että miehiä oli mennyt kotiseuduilleen sadonkorjuuseen.
Malmström kuitenkin totesi, että satamatyöntekijöitä oli riittänyt koko ajan hoitamaan Kotkan meriliikenteen. Siksi hän ei ollut kiinnittänyt aiemmin asiaan huomiota.
Syksyllä ilmojen ja vesien jäähtyessä maan- ja vesitiekuljetusosasto sai useita huolestuneita
viestejä kaikilta kenttäorganisaatioiltaan. Kyse oli siitä, että metsätyöntekijöiden, uittajien ja
ahtaajien huono vaatetus ja muonitus sekä kunnollisten työvälineiden puute haittasi kaikkialla töitä ja hidasti myös kuljetuksia. Osasto neuvotteli useaan otteeseen varuste- ja tarvikekysymyksistä kansanhuoltoministeriön ja sotatalousesikunnan kanssa. Marraskuun puolivälissä
päämajan huolcopäällikön esikunta ja kansanhuoltoministeriö sopivat metsätyö- ja kuljetustarviketoimiston perustamisesta. Sekä PMHE:n että KHM:n valvonnassa toimivan toimiston tuli
huolehtia kaikille puutavarankuljettajille välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta ja jakelusta
työmaille. Järjestelmä toimi siten, että esimerkiksi vesitiepiiri- ja -aluepäälliköt sekä satamakuljetuspäälliköt tilasivat toimistolta tarvikkeet ja jakoivat ne työmaille. Toimiston kulut maksatettiin työnantajilla heidän saamiensa varusteiden, työvälineiden ja muun materiaalin suhteessa. 280
Järjestelyn ansiosta esimerkiksi ahtaajille voitiin jakaa asianmukaisia varusteita, kuten sodan
aikana vaikeasti hankittavissa olevia työvaatteita sekä kumisaappaita ja -käsineitä.
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Haminan kaupunginh allituksen kesällä 1942 PMHE:lle tekemä esitys oman sata makuljetuspäällikö n saa misesta o n yksi osoitus siitä, että nä iden a mmattimiesten avulla sata mien
tehokkuutta saa tiin todella lisättyä. Hiema n myöhemmin myös Pieta rsaaren ja Po rin kaupunginh allitukset esittävät PMH E: lle to ivomuksen saada sata miin sa kuljetuspäälliköc. Porille
tämä onnistui . M ä ntyluodo n satama an mää rättiin sa tamakulj etuspä älliköksi merikapteeni
K.J. H aikkola ja hänen apu la isekseen merikapteeni A. Lundberg. Pietarsaari ei saa nut omaa
kuljetuspää llikköä, mutta sen sata ma liitettiin Vaasa n sa ta makuljetuspää llikön kapteeniluutna ntti E. Rose nqvistin to imintapiiriin. M ahdollisesti henkilöstöo ngelmien takia H a mina n
satama pysy i edelleen Kotkan satamakuljetuspää llikö n alaisena.28 1
Vuoden lopulla PMHE vaati jälleen satamakuljetuspäälliköitä (yhteensä 10) huolehtimaan
siitä, että satamaviranomaise t ja liikennöitsij ät tekevät kaikkensa sata mien työtehon kohottamiseksi. Kehotuksen syynä ol i se, että lastaus- ja purkutöiden hitaus oli osa ltaan johta massa
tonnistopulaa n; suuri jouk ko a luksia oli joutunut syksyllä useissa sata mi ssa makuupäiville.
Koska rautatievaunujen saa ntia satamiin ei voitu lisätä, esikunta käski purkaa massa tavaran,
kuten kivihiilen ja kaksin , vaunujen puuttuessa maahan. Sa malla huomautettiin, että oli välttä mätöntä pitää lastaus- ja purkuvälineet kunnossa sekä huolehtia nostu rien va raosista.282
Samoihin aikoihin PMH E ilmoitti kansa nhuoltoministeriölle, että sotilasviranomaiset olivat tehneen pa rhaansa sata matöiden jouduttami seksi ja tuo ntitavaroiden edelleenkuljetuksen
helpottamiseksi. Kui tenkin lokakuusta alkae n oli moni a vilja- ja hiilil aivoja joutunut odottamaan purkua ja lastausta Pohjanlahdell a. T ämä johtui siitä, että sadonkorjuun yhteydessä
tapahtuneet elintarvikkeiden kuljetukse t olivat sitoneet vaunustoa sa m alla, kun oli täytynyt
lisätä myös sa ksala isten elintarvikekuljetuksia. Lisäksi peru noille oli ollut pakko antaa pilaantumisvaaran ta kia pu rkauksessa etuoikeus viljalaivoihin nähden. O sasyynä satamien ruuhkiin
oli Pohjois-Suomen rataverkon heikko liikenne- ja kuljetuskyky; lisävaunuja ei ollut vo itu lähettää satamiin , koska se olisi entisestää n ruuhkauttanut liikennettä. Saksa laisten kuljetuksia
oli hidastettu kulj etussuluilla ja muilla toimenpiteillä, mutta pohjoisten ratoj en ruuhkaa ntumista ei ollut voitu välttää. Va ikeuksista huolimatta Pohjois-Suomen ratave rkko oli syksyllä
kulj ettanut ennätysmäärä n tava raa. Ongelm a oli myös se, että useat laivat olivat jo käy ttäneen lastaussatamissa osa n purka miseen varatusta ajasta, mistä syystä no rmaalitehoisellakin
työll ä olisi makuupäivien välttä minen ollut mahdotonta. Li säksi eräät a htaustöille määritetyt
purkamisajat oli todettu lii an lyhyiksi. Silti PMH E ei pitä nyt purka misa ikojen pidentä mistä mahdollisena, koska va in purkutöitä nopeutta malla voitiin lisätä tonniston kuljetustehoa.
PMHE suositteli, että KHM ohjaisi maaha n saapuvat suomalaiset massatavaralas tit pohjoisiin ja itäisiin satamiin huo limatta niissä olevista jatkokuljetusvaikeuksista. Sama ll a se pyysi
KHM:ltä lupaa saada purkaa tavarat sata miin ja tee ttää ylitöitä. 283
Pitkien tullausa ikojen tiedettiin myös vaikuttavan haitallisesti satamien tavarankäsittelyn
nopeuteen. Tullausaikaa oli vuoden lopulla 1941 pidennetty Helsingissä 30 :ksi ja muualla 40
vuorokaudeksi. Tä män takia tuontivarastot olivat erityisesti Helsingissä tarpeettomasti lisääntyneet. Pääkaupungin tuontivarastojen kasvuun oli syynä myös se, että osa liikennöitsijöistä käytti
satamamakasiineja pitkäaikaisempaan tavaran sä ilytykseen, ku in kuljetustilanne edellytti. Näin
siitä huolimatta, että huomattava osa Helsingin sataman tuontitavaroista jäi kaupunkiin , missä
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autokuljetustilanne oli muuhun maahan verrattuna hyvä. Vaikka maan toiseksi suurimmassa
tuontisatamassa Turussa ei ollut esiintynyt tällaisia epäkohtia, PMHE halusi sen tullauksessa
samaan asemaan Helsingin kanssa. Muualla sen sijaan tullausaika voitiin esikunnan näkemyksen mukaan säilyttää normaalia pidempänä, koska niistä ei kuitenkaan voitaisi kuljettaa
tuontitavaraa nopeammin ulos. Myös sotilaallisten näkökohtien kannalta PMHE katsoi suurten tavaramäärien varastoimisen satamiin olevan vakava epäkohta, johon voitaisiin saada aikaan pieni parannus supistamalla tullausaikoja. Edellä mainituin perustein PMHE esitti 27.5.
valtiovarainministeriölle, että Helsingin ja Turun tullausajat lyhennettäisiin 21:ksi ja muissa
satamissa 35 vuorokaudeksi. 284
Tullausaikojen lyhentämisasiassa PMHE oli oikeassa, mutta esikunnassa ei ollut huomattu seurata valtiovarainministeriössä keväällä tehtyä valmistelutyötä ja sen pohjalta annettua
uutta tullisääntöä. Valtiovarainministeriö saattoikin näpäyttää kesäkuun alussa antamassaan
vastauksessa esikuntaa sen vanhoista tiedoista. Ministeriö ilmoitti, että Helsingissä noudatetaan 31.5. jälkeen maahan saapuvan tavaran osalta tullisäännön määräaikoja, kun taas muiden
tullikamarien osalta jäävät voimaan jo noudatettavat määräajat. Ne olivat, Hankoa lukuun
ottamatta, lyhyempiä kuin maan- ja vesitiekuljetusosaston esittämät "joka täten Päämajan
Huoltopäällikön Esikunnalle tiedoksi ilmoitetaan". 285 Tapahtuma samalla osoittaa, että valtionhallinnossa koordinaatio ei sodan aikana aina toiminut eikä asioista keskusteltu valmisteluvaiheessa niiden kanssa, joiden toimintaan päätökset myös vaikuttivat.
Valtakunnan kuljetusjärjestelmää johtaessaan PMHE käytti apunaan olemassa olevia ja
jatkosodan aikana sen ohjeiden mukaan laadittuja tilastoja ja tiedostoja. Satamien osalta käytettävissä olevat tiedot olivat vuonna 1942 siinä määrin vanhentuneita, että ne suorastaan
haittasivat johtamista. Parhaat tiedot Suomen satamista olivat näet Helsingin satamajohtajan
K. W. Hopun ja professorin H. P. 0. Solitanderin vuonna 1932 julkaisemassa englannin kielisessä teoksessa. Ajantasaisten tietojen saamiseksi esikunta pyysi syyskuun puolivälissä 38 kaupunkia ja 17 kauppalaa lähettämään satamistaan annetun mallin mukaan ilmoitettavat tiedot
kuukauden kuluessa. 286 Hieman myöhemmin vastaava satamatiedustelu lähetettiin rautatie- ja
merenkulkuhallitukselle. Vastaukset saatuaan PMHE:lla oli vuoden lopulla käytettävissään
tarkat ja ajanmukaiset tiedot kaikista maan yksityisistä, kunnallisista ja valtion satamista sekä
niiden laitteistoista. Tämän jälkeen se saattoi entistä paremmin suunnitella satamien työskentelyn ku ljetusjärjestelmän osana.

Valtuus ylitöiden teettämiseen

Satamien ruuhkaantumisen ja heikohkon työtehon takia kansanhuoltoministeri H. Ramsay
oikeutti marraskuussa 1942 PMHE:n antamaan määräyksiä satamissa purkaville ja lastaaville
aluksille suorittaa välttämättömät ylityöt, mikäli sotilaalliset näkökohdat sitä ehdottomasti
vaativat. Valtuutus mahdollisti ylityömääräysten antamisen rahtaajille ja ahcausliikkeille ilman, että nämä saattoivat vaatia päämajan huoltopäällikön esikunnalta korvausta ylitöistä
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aiheutuneista kuluista. Esikunnan tuli kuitenkin ilmoittaa jokaisesta antamastaan ylityömääräyksestä KHM:n kuljetustoimistolle. 287
Satamien vaikeasta tilanteesta huolimatta eversti Roos katsoi kyseessä olevan niin herkän
asian, että hän pidätti itsellään päätösvallan ylityömääräysten antamisesta. Joulukuun puolivälissä Roos käytti KHM:n va ltuutusta ensimmäisen kerran. Hän antoi tällöin seuraavan
käskyn Vaasan satamakuljetuspäällikölle kapteeniluutnantti E. Rosenqvistille: "Määrään täten, että kaikissa Vaskiluodon-Vaasan satamissa kuluvan purjehduskauden aikana purkavissa
laivoissa on purkamisen jouduttamiseksi, mikäli olosuhteet sen suinkin sallivat, suoritettava
ylitöitä ja purettava, mikäli mahdollista, lasti varastoihin ellei rautatievaunuja ole heti saatavana. Roos". 288
Ylitöiden teettäminen satamissa herätti jatkosodan aikana ajoittain kiistoja ulkomaankaupan ja kauppamerenkulun parissa toimivien johtoelimien kesken. Kansanhuoltoministeriö
ja sotatalousesikunta, sekä myös PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosasto, olisivat halunneet
Roosin antavan useammin ylityömääräyksiä. Samat tahot halusivat myös laajentaa PMHE:n
valtuuksia ylitöiden teettämiseen. Esimerkiksi joulukuun puolivälissä 1942 KHM:ssä merikuljetusten järjestelyjä käsitelleessä neuvottelussa pidettiin tarpeellisena antaa PMHE:lle oikeus
määrätä ylitöihin myös sellaisissa tapauksissa, jolloin laiva ehtisi vielä päättymässä oleva ll a
laivauskaudella suorittaa matkan. Lisäksi neuvottelussa velvo itettiin esikunta antamaan satamakuljetuspäälliköille oikeus ylityön teettämiseen oman harkinnan mukaan. Roos ei tätä
hyvä ksynyt, vaa n ratkaisi jatkossakin itse jokaisen ylityömääräysten antamisen. 289
Vuodenvaihteessa 1942-1943 satamissa oli paljon aluksia purkamassa ja lastaamassa. Yhteiskunnan kannalta oli välttämätöntä, että työt jatkuisivat satamissa keskeytyksettä pitkien
uudenvuodenpyhien aikana. Tässä olisi ollut sopiva tilaisuus antaa ylityömääräys kaikille satamille, mutta sitä Roos ei halunnut tehdä. Mahdollisesti psykologisten syiden takia hän katsoi
viisaammaksi jättää asian arvostettujen satamakuljetuspäälliköiden hoidettavaksi. Roos käski
näiden neuvotella paikallisella tasolla pyhä- ja viikon lopputöiden tekemisestä eri osapuolien
kanssa. Hän neuvoi kuljetuspäälliköitä perustelemaan järjestelyjä erilaisilla faktoi lla. Työntekijöitä tuli esimerkiksi muistuttaa siitä, että perättäisten juhlapäivien aikana, jos satamatyöt
ol isivat seisoks issa, satamiin kerääntyisi suuri tyhjien tai vient itavaran purkamista odottavien
vaunujen ruuhka. Niiden selvittämisen jälkeen seurais i vaunupuute satamissa. Tämä merkitsisi, että ahtaaji lle ei olisi tuolloin välttämättä töitä tarjolla. Näiden haittojen vä lttämiseksi
ahtaajia tuli "kehottaa" huolehtimaan siitä, että
- 31.12. Torstaina työskennellään niin myöhään kuin olosuhteet sa llivat.
1.1. Uudenvuodenpäivänä pyritään ylläpitämään satamatyöt siinä laajuudessa, että
satami in saapuvat tyhjät vaunut saadaan kuormattua, vientitavara purettua ja
vaunut uudelleen lastattua. Laivoista varastoon purkamista ja varastoista lastaamista ei tarvitse suorittaa.
2.1. Lauantaina työskennellään kuin normaalisti lauantaina.
3.1. Sunnuntaina pyritään pitämään satamatyöt käynnissä mahdollisimman suuressa laajuudessa. 290
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Satamatyöt saatiin paikallisten neuvottelujen jälkeen jatkumaan pyhien yli halutulla tavalla
pakkoa käyttämättä. Muulloinkin lähes poikkeuksetta satamakuljetuspäälliköt onnistuivat
sopimaan tarvittavista ylitöistä eri osapuolien kanssa. Harvoista annetuista ylityömääräyksistä
tehtiin useimmiten etukäteen ilmoitus kansanhuoltoministeriöön. Joulukuun puolivälin 1942
jälkeen PMHE käytti oikeutta määrätä ylitöih in vasta kesäkuun alussa 1943.
Ylityömääräysten li säksi PMHE:lla oli entuudestaan toinenkin mahdollisuus vaikuttaa
satamien työskentelyyn. Esikunta saattoi näet suunnata alukset heikosti toimivista satamista
tehokkaammin työskenteleviin. Marraskuun alussa 1942 PMHE totesi, että Haminan satamassa laivoja joutui poikkeuksellisen paljon makuupäiville. Se ilmoitti Haminan kaupunginhallitukselle rajoittavansa liikennettä satamaan, ellei lastausteho nopeasti paranisi. 29 1
Kaupunginhallitus kiisti Roosille lähettämässään kirjeessä syytökset. Se kuitenkin lupasi
Haminan sataman tehostavan toimintaansa lastauksessa. Samalla kaupunginhallitus esitti
uudelleen toiveen omasta satamaku ljetuspäälliköstä. Nyt Roos suostui pyyntöön. Hän lupasi määrätä Haminan satamaan satamakuljetuspäällikön ennen seuraavan purjehduskauden
alkamista. Roos kuitenkin nimitti luutnantti A . Lindströmin Haminan väliaikaiseksi satamakuljetuspäälliköksi ajalle 10.12.-24.12.1942, jotta sataman toiminta tehostuisi vielä purjehduskauden viimeisinä viikkoina. 292 Uhkausta liikenteen rajoittamisesta ei pantu toimeen.
Tosin satamaan ei lähetetty uusia aluksia ennen kuin pahin ruuhka oli selvitetty.

Satamien ilmatorjunta
Yhteiskunnan kuljetusketjun keskeisinä lenkkeinä tärkeimmät satamat olivat jatkosodan
aikana toistuvasti vihollisen ilmahyökkäysten kohteina. Suomalaiset puolestaan suojasivat
ilmatorjunnalla erityisesti Kotkan ja Turun satam ia. Helsinkiä pyrittiin puolestaan suojaamaan alueellisesti. Helsingin satamien ilmatorjuntasuojan järjestelyissä ei ollut ongelmia,
koska ne sijaitsivat kaupungin keskellä ja muiden tärkeiden suojattav ien kohteiden välittömässä läheisyydessä.
Satamien ilmatorjunnan järjestelyt eivät luonnollisesti kuuluneet millään laill a PMHE:n
vastuu lle muuten kuin välillisesti. Esikunta oli kiinnostunut meriliikenteen ja satamien ilmasuojauksessa vain siitä, että tuonti ja vienti saatiin sujumaan mahdollisimman häiriöttä.
Sen tähden PMHE:ssa seurattiin tarkasti sotatapahtumia ja vihollisen toimintaa erityisesti
Etelä-Suomen rannikolla.
Kesän kynnyksellä 1942 vihollislentäjät häiritsivät useina öinä toimintaa Suomenlahden
rannikkoa lueella. PMHE alkoi pelätä, että koneet hyökkäisivät suunnitelmalli sesti itäisellä
Suomenlahdella Kotkan, Haminan ja Loviisan Va lkomin satamissa sekä Pernajan ja Haikon
lastauspaikoilla purkamassa ja lastaamassa tuolloin olleiden useiden kauppa-alusten kimppuun. Se kertoi päämajan operatiiviselle osastolle maan kuljetustilanteen vaativan laivojen
suuntaamista Suomen lahden itäisiin satamiin. Näissä satamissa oleviin kauppa-aluksiin kohdistuva vihollisen lentokoneiden uhka tu lisi estää. Muussa tapauksessa oli kuljetuksissa odotettavissa suuria vaikeuksia. Ensinnäkin tonnistomenetysten jälkeen itäisen Suomenlahden
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vakuutusmaksut nousisivat. Toiseks i laivanvarustajat olisivat tappioiden jälkeen haluttomia
lähettämään aluksiaan itäisiin satamiin. 293
Päämajan operatiiv isen osaston otti PMHE:n huolen vakavasti. Mannerheim määräsi 1.6.
ilmavoimat tehostamaan Itä-Suomenlahden rannikon satamien ilmatorjuntaa ja laivaliikenteen suojaamista alueella Porvoo-Kotka-Viipuri-Uuras. Tehtävä annettiin Ilmatorjuntapatteristo 3:lle. PMHE sai samalla käskyn järjestää patceriston käyttöön 15 kuorma-autoa joukon
liikkuvuuden lisäämiseksi .294
Itäisen Suomen lahden ilm atorjunnan tehostumisesta huolimatta vihollinen onnistui kesällä tekemään Kotkaan tuhoisia ilmahyökkäyksiä. Elokuun 19. päivänä Roos kertoi yleisesikunnan päällikölle Kotkan satamaan suorittamansa tarkastusmatkan havainnoista. Ilmahyökkäysten vuoksi myös puolustuslaitoksen töitä tehnyt Kotkan konepaja oli vaurioitunut
pahasti. Sen korjauksen arvioiti in kestävän kolme kuukautta. Ratapihakin o li saanut osumia,
mutta vars inaiset satama laicurit, varastot ja la ivat eivät olleet kärsineet lainkaan vahinkoja.
Venälä iset olivat viimeisessä pommituksessa käyttäneet palopommeja sekä fosforilevyä . Onneksi ne olivat valtaosalta pudonneet mereen. Jos pommit olisivat sytyttäneet satama-a lueella
ja sen välittömässä läheisyydessä olevat suuret puutavaravarastot sekä Norjan sahan lautatarhoineen, o lisi tuho o llut valtava. Tämän takia satamaan ol i perustettu erityinen palosuojelukomennuskunta apuvälineineen. Työ Kotkan satamassa oli jatkunut kiivaista ilmahyökkäyksistä huolimatta keskeytyksettä. Sataman tullikamari oli kuitenkin siirtynyt satama-alueelta
rauhallisempaan paikkaan. 295

Merikuljetusten suoritus
Kovia luonnonoloja ja sukellusveneuhkaa
Ankara talvi 1942 asetti kauppa-alukset ja jäänsärkijät kovalle koetukselle. Maan huolcotilanteen takia liikenne pyrittiin pitämään auki Suomenlahden itäosissa Haminaan ja Kotkaan asti
mahdollisimman pitkään. Tarkoituksena oli samalla lyhentää jatkokuljetuksia Itä-Suomeen.
Kotkan ja Haminan liikenne oli kuitenkin pakko lopettaa jo helmikuun alussa. Tuolloin
jäänsärkijä Sampo avusti viimeiset a lukset saa riscotietä länteen. Helsingin ja Tallinnan vä linen liikenne oli lopetettu kuukautta aiemmin. Jäänsärkijä Sisu lähti 16.2.1942 Helsingistä
viimeisen kauppalaivan kanssa kohti Hankoa ja Utötä. 296 Tämän jälkeen satam issa keskityttiin aluksi varastojen tyhjennykseen.
Helmikuun lopulla Itämeren jäätilanne oli kehittynyt niin vaikeaksi, että jäänsärkijä Sisu
oli lähetettävä 20.2. Etelä-Itämerelle hakemaan viljalaivoja Suomeen. Tarkoituksena oli viedä samalla kahdeksan aluksen saattue etelään. Saattue saavutti jäävaikeuksin takia Öölannin
eteläkärjen vasta 3.3.1942. Sisu avusti ensin kuusi alusta Pillauhun. Sen jälkeen se meni Swinemi.indeen hakemaan kolmea viljalaivaa. Kotimatkalla alukset tapasivat Ruotsin rannikolla
vastaan tulleen jäänsärkijä Jääkarhun. Se palasi viljalaivojen kanssa Suomeen. Sisu puolestaan
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lähti hakemaan uusia viljalaivoja Saksasta. Sen johtaman saattueen paluumatka Suomeen alkoi 23.3.1942. 297
Maaliskuun puolivälissä 1942 Suomen kauppalaivojen tilanne oli huolintatoimiston ilmoituksen mukaan seuraava: 298
1. Suomen satamissa:
250 820 dwt
- Laivoja yhteensä
104 kpl
127 048 dwt
- Näistä korjattavana
52 kpl
123 772 dwt
- Käytettävissä
52 kpl
89 320 dwt
- Näistä rahdattu vientiä varten
35 kpl
- Näistä saaneet lastin laivaan / satamaan 27 kpl
69 530 dwt
- Lastia puuttui
19 790 dwt
2. Ulkomaiden satamissa
- Laivoja yhteensä
69 kpl
182 300 dwt
- Lastattu
22 kpl
59 555 dwt
- KHM:ä kehotettu rahtaamaan
29 kpl
80 780 dwt
- Telakoituina (pääosin valtamerilaivoja)
8 kpl
32 015 dwt
Ankaria luonnonoloja lukuun ottamatta merenkulun tila oli alkuvuodesta hyvä, koska
Neuvostoliiton laivasto oli tungettu miinasulkujen taakse Suomenlahden pohjukkaan. Talvella jopa uskottiin, ettei kauppa-alusten saattamista lainkaan tarvita. Kaiken varalta kuitenkin
merivartiolaitoksen ja merenkulkuhallituksen aluksista perustettiin saattajalaivueen runko,
myöhemmin kaksi saattajalaivuetta. Varautuminen oli ollut aiheellista, sillä toukokuun lopulla saatiin havaintoja neuvostosukellusveneistä. 299
Ensimmäisten sukellusvenehavaintojen jälkeen Ahvenenmerellä aloitettiin jälleen kauppaalusten saattaminen Ruotsin puolelle. Kesäkuun ja joulukuun alun välisenä aikana Ahvenanmeren ylitti yli 400 saattuetta. Niissä oli runsaat 1 500 laivaa. Saattueissa menetettiin purjehduskauden aikana kaksi alusta. 30 Kaikkiaan neuvoscosukellusveneet upottivat vuoden 1942
aikana Itämerellä 18 kauppa-alusta. Näistä seitsemän oli suomalaisia.
Meren jäädyttyä varsinainen saattaminen lopetettiin kaikilla reiteillä 4.1.1943. Merenkulku oli sen jälkeen vapaa sekä Ahvenanmeren yli että Utöstä ulos. Samalla sytytettiin Utön ja
Bogskärin meri majakat. Ahvenanrauma oli kuitenkin suljettu miinoilla, joten Pohjan lahdelle
oli mentävä joko Öregrundin kautta Ruotsin puolelta tai Saaristomeren yli. 30 1 Saksa ohjasi
talvella 1942- 1943 oman liikenteensä pääasiallisesti Baltian rannikkoa pitkin Tallinnaan.
Suomenlahti ylitettiin Utön, Hangon tai Porkkalan kautta.

°

Merikuljetusten tukeminen ja ohjaaminen
Talvella 1942 oli esiintynyt ajoittain pulaa höyrylaivojen lämmittäjistä. Jotta tilanne ei pääsisi pahenemaan, PMHE käynnisti keväällä neuvottelut sosiaaliministeriön kanssa merimies297
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lain 10 § 1. momentin muuttamiseksi siten, että 16-vuotias nuorukainen voisi toimia laivan
lämmittäjänä. Sosiaa liministeriö hoiti tämän lähinnä sisävesi- ja rannikkoaluksia koskeneen
lainmuutoksen toivotulla tavalla. Samoihin aikoihin PMHE neuvotteli merenkulkuhallituksen kanssa siitä, että Itämerellä kulkevissa höyryaluksissa saataisiin vähentää perämiesten ja
konemestarien (alikonemestari) lukumäärää kumpaakin yhdellä. Esitys koski aluksia, joissa
lain mukaan tuli olla kolme perämiestä ja kolme konemestaria. MKH su htautui esitykseen
epäi llen. Syynä oli se, että Suomen Konemestariliitto oli juuri vähän aikaisemmin ilmoittanut
si lle, että sen jäsenistä neljäsosa, eli 29 ylikonemestaria, 13 höyrykonemestaria ja seitsemän
alihöyrykonemestaria, oli työttömänä. Merenkulkuhallitus tarkisti asian konemestariliiton
nimiluetteloista ja totesi, että vapaina olevia perämiehiä ja konemestareita todella löytyi aluksi lle riittävästi. Näin ollen pyydettyä muutosta ei tarvinnut tehdä. 302
Valtakunnallinen kuljetusesikunta puuttui keväällä 1942 myös meriliikenteen turvallisuuskysymyksiin. PMHE moitti merenkulkuhallitusta siitä, että alkuvuodesta Suomen vesillä oli
sattunut useita karille ajoja. Haaverit olivat tapahtuneet olosuhteissa, joissa onnettomuuden
aiheuttajana eivät ole olleet force majeure -tekijät, vaan sellaiset syyt, joiden pitäisi olla ihmisten hallittavissa. Esikunta mainitsi W. R. Lundgrenin tapauksen, jolloin kallisarvoisen ja
suorastaan korvaamattoman lastin perille tulo vaarantui merimerkkien virheellisen sijainnin
ja osittain myös luotsin varomattomuuden vuoksi. Lisäksi viisi saksa laista kuljetuslaivaa oli
sodan a ika na ajanut karille tai saanut pohjakosketuksen suomalaisen luotsin ollessa laivassa.
Koska tonnistosta ja varsinkin erikoiskuljetuksiin sopivista aluksista oli suuri puute, PMHE
katsoi "velvollisuudekseen kiinnittää MKH:n huomiota sattuneisi in tapauksiin siinä toivossa,
että yritettäisiin tehdä kaikki tällaisten onnettomuuksien välttämiseksi ja merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi Suomen vesill ä". Se kuitenkin ilmoitti päämajan olevan täysin tietoinen
siitä, että päteviä luotseja oli muissa tehtävissä, sekä siitä, että riittämättömän palkkauksen
vuoksi luotsikunta ei ollut tasoltaan sellainen, kuin sen tulisi olla. 303
Kauppa-alusten valvonta ja ohjaus aiheutti paljon työtä päämajan kaupallisen osaston rahtaus- ja huolintatoimistolle. Toukokuun lopussa se määräsi, että ulkomaisten satam ien vä lillä
liikennöiville rahtauksille ja Suomeen tuleville painolastimatkoille tarvittiin ehdottomasti
rahtaus- ja huolintatoimiston antama lupa. Käsky ei kuitenkaan koskenut malmilaivoja. Määräyksen tarkoituksena oli tehostaa alusten käyttöä. Samasta syystä toim isto katsoi "maan etua
varte n välttämättömäksi" antaa uudet ohjeet Suomeen tulevista massacavaralasteista. Suomalaisilla aluksi lla saatiin nyt vapaasti rahdata kotisatamiin hiiltä, koksia, viljaa, sokeria ja muita
KHM:n elincarvikelasteja. Muiden massatavaralastien rahtaamisen osalta varustamojen oli
edelleen hankittava rahtaus- ja huolintatoimiston lupa. 304
Lokakuussa rahtaus- ja huolintatoimisto joutui muistuttamaan varustamoja siitä, että laivaussopimusten tekemiseen vuoden 1943 purjehduskaudelle ta rvittiin ulkomaisten satamien
välisessä liikenteessä oleville suoma laisi lle aluksille, kuten selluloosan vienti Ruotsista Saksaan,
toimiston erityissuostumus. 305 Toistuvat kiellot suomalaisten alusten käytöstä ulkomaanliikenteeseen ilman lupaa osoittavat, että laivanvarustajat mielellään ottivat omin luvin ulkomaisia
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rahteja. Tonniston käyttöä valvovan toimiston ja myös Suomen kansanhuollon kannalta tämä
oli erittäin huono asia. Ilman lupaa tehtyjen rahtisopimusten vuoksi saattoi näet syntyä tilanteita, jolloin aluksia ei löytynyt omiin tuontikuljetuksiin. Muistutuksen teki ajankohtaiseksi
se, että kotimaahan pyrittiin jälleen muodostamaan talvivarastoja.
Syksyn alussa 1942 PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosasto alkoi varautua talvimerenkulkuun. Se pyysi kansanhuoltoministeriötä laatimaan suunnitelman tuonnin jakamisesta talvella eri satamien kesken. Maan- ja vesitiekuljetusosasto toivoi, että KHM ottaisi suunnitelmaa
tehdessään huomioon seuraavat seikat:
Massatavaroiden kuten koksin, viljan ja suolan tuonti tulisi järjestää loppusyksystä ensin jäätyviin satamiin, jolloin vältyttäisiin myöhemmin rautatiekuljetuksilca.
Tämä oli tärkeää, koska rautatievaunujen päivittäinen puute nousi jo lokakuussa
2 000:een. Autokannan pienuuden takia pitkät maakuljetukset eivät tulleet kyseeseen.
Kauppalaivastoa tulisi säästää. Jäävaurioita tuli välctää kaikin tavoin, koska korjausmahdollisuudet olivat työvoiman, telakointivaikeuksien, korjausmateriaalin
ja raaka-aineiden puutteen takia heikot. Jäävahvisteisiakaan aluksia ei tulisi sotatilasta huolimatta vaarantaa lähettämällä niitä jäätyneisiin satamiin.
Laivausohjelma tulisi laatia siten, että odotettava tuonti jaetaan eri satamien kesken, minkä jälkeen ohjataan ensin saapuvat alukset niihin satamiin, jotka ensin
jäätyvät. Tämän jälkeen siirrytään eteläisempiin ja läntisimpiin satamiin.
Talvella ei voitaisi antaa jäänsärkijäapua Viipuriin, joten se sulkeutuisi joulukuun
alussa 306 • Pohjoisessa liikenne päättyisi Torniossa ja Kemissä marraskuun puolivälissä.
Ennen järjestelyjen lopullista vahvistamista maan- ja vesitiekuljetusosasto halusi tutustua ministeriön suunnitelmaan ja esittää siihen mahdollisia muutoksia ja
toivomuksia. 307
Lokakuun lopulla kansanhuoltoministeriöllä oli tarvittavat tiedot Itämeren satamista
tulevista massa tavaroista ja suunnitelma niiden kuljettamiseksi Suomeen. Ministeriö kertoi
maan- ja vesitiekuljetusosastolle käyttäneensä kuljetussuunnitelmaa laatiessaan apuna sotatalousesikunnan ja Suomen Laivanvarustajain Yhdistyksen asiantuntijoita. Ennen suunnitelman lopullista vahvistamista KHM tiedusteli maan- ja vesitiekuljetusosastolta, olivatko
maan sisäiset kuljetukset järjestettävissä siten, että suunniteltu tulosatamajako olisi vallitseva varastotilan puute huomioon ottaen toteutettavissa. Osaston mielipidettä tiedusteltiin
myös siitä, oliko tulevan talven aikana kuljetus etelästä pohjoiseen vaikeampi tehtävä kuin
päinvastoin. 308
Tekemiensä selvitysten perusteella maan- ja vesitiekuljetusosasto ilmoitti, että ongelmia
tulisi suunnitelmaa toteutettaessa olemaan vain Oulussa. Sinne oli tarkoitus kuljettaa 30 000
tonnia kivihiilcä ja 15 000 tonnia viljaa. Oulun satamakuljetuspäällikön mukaan Toppilassa voitiin kuitenkin vastaanottaa vain 24 000 tonnia kivihiiltä, mikäli rautatievaunuja olisi
riittävästi. Jos purjehduskausi ulottuisi joulukuulle, niin koko määrä voitaisiin ottaa vastaan.
Vaasan mylly Oulussa saattoi varastoida 3 500 tonnia ja SOK:n mylly 1 500 tonnia viljaa. Jos
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rautatievaunuja saataisiin, niin koko viljaerä voitiin ottaa vastaan. Kuljetusteknisesti sisämaan
kuljetuksilla ei ollut eroa etelä-pohjoissuunnassa. 309
Merikuljetussuunnitelmaa toteutettaessa ongelmia tuli Oulun lisäksi myös Vaski luodossa,
koska siell äkään ei ollut riittäviä varastointimahdollisuuksia . KHM valitti marraskuun alussa
PMHE:lle, että Oulussa ja Vaskiluodossa tuontitavarain purkaminen oli vaikeutunut rautatievaunujen puutteen vuoksi . Laivat joutuivat odottamaan satamissa toistakymmentä vuorokautta (7-18 vrk), ennen kuin lasti o li saatu purettua. Esikunta lupasi järjestää viljalaivoille
vau nuja, mutta hiilet tuli purkaa maahan. 3 10
Marraskuun lopulla päämajan kaupallisen osaston rahtaus- ja huolintatoimisto määräsi,
ettei kauppalaivoja saanut toistaiseksi poistaa liikenteestä ilman sen lupaa. Käsky johtui siitä,
että kansanhuoltoministeriö ja päämajan huoltopäällikön es ikunta yrittivät saada vielä ennen
talven tuloa Suomeen loput Saksasta ostetut elintarvikkeet ja polttoaineec. 3 11

Saksalaisten merikuljetukset
Tiettyä luottamuspulaa aseveljien välillä osoittaa se, etteivät saksalaiset ilmoittaneet suomalaisille jatkosodan aikana kertaakaan tarkkoja tietoja materiaalinkuljetuksista Suomessa olevi lle joukoilleen. Suomalaiset pyrkivät todennäköisesti jo syksystä 1940 alkaen selvittämään
nämä tiedot muun muassa rautatievirkamiesten ja satamaviranomaisten avulla. Arkistoissa
on kuitenkin säilynyt vain päämajan huoltopäällikön talvella 1944 satamakuljetuspäälliköille
antama tiedustelukäsky.
Roos käski satamaku ljetuspäälliköiden kerätä satamistaan huomaamattomalla tavalla tiedot huolinta- ja ahtausliikkeiltä saksalaisi lle joukoille saapuneesta tavarasta. Vientitavaroista
tietoja ei tarvittu. Mikäli tavaralajien ryhmittely oli vaikeaa, piti antaa ainakin yleisi lmoitus
puretusta tavarasta tonneissa. Nestemäiset polcto- ja voiteluaineet tuli ilmoittaa erikseen. Saksa laisilta sotilasv iranomaisilta asiaa ei saanut kysyä, si llä heitä oli kielletty antamasta mitään
tietoja liikenteestään .3 12 Käskyn sanamuoto osoittaa, että tietoja oli kerätty järjestelmällisesti
ainakin koko edellisen vuoden ajan, todennäköisesti paljon aiemminkin .
Vastaavasti Saksan merivoimat ei antanut tietoja Suomen merivoimille joukkojenkuljetusa lustensa liikkeistä Itämerellä. Tietoja olisi tarvittu, jotta laivasto olisi voinut tehokkaammin
valvoa meriliikennettä ja myös saattaa saksa laisten kuljetusalukset sata miin. Tämä pulma
ratkesi, kun Helsingissä toimiva Saksan kuljetusvaltuutettu, everstiluutnantti H. Teske ryhtyi
keväästä 1942 alkaen luovuttamaan PMHE:lle tiedot Suomeen tulevien saksa laisten joukkojenkuljetuslaivojen lähtöajoista sekä tulosatamista ja -ajo ista. Sieltä tiedot välitettiin sa laisilla
kirjelmillä merivoimien esikuntaan kommodori S. Sundmani lle. Saksan laivasto ei nähtävästi
tiennyt pitkään aikaan tästä tietojenvaihdosta.
Saksalaisia joukkojenkuljetusaluksia tuli keväällä myös eteläisiin satamiin. Näiden joukkojen
rautatiekuljetukset Pohjois-Suomeen sitoivat huomattavan paljon vaunustoa. Siksi PMHE pyysi
kesäkuun alussa merivoimien esikunnan apua, jotta se ohjaisi saksalaiset joukkojenkuljetukset
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toistaiseksi Pietarsaareen, ellei Toppila alusten koon vuoksi voisi rulla kysymykseen. PMHE:n
mielestä Pohjanmaan satamista Pietarsaari sopi parhaiten niin sataman syvyyden kuin ruloreitinkin suhteen joukkojenkuljetukseen. 313 Saksan kuljetusvaltuutetulla ei ollut mitään järjestelyä
vastaan, koska näin joukot saatiin myös hieman nopeammin perille.
Syksyllä 1942 satamatilanne oli kaikissa Pohjanlahden satamissa saksalaisten joukkojen ja
niiden tarvikkeiden sekä suomalaisten omien kuljetusten vuoksi erittäin vaikea. Jotta pohjoisiin
satamiin suunnatut omat kauppa-alukset saataisiin rauhassa purettua, PMHE määräsi lokakuun
puolivälissä saksalaisille joukoille materiaalia tuoville aluksille purkukiintiöt. Satamaviranomaiset saattoivat nyt tarvittaessa vedota käskyyn ja kieltäytyä saksalaisalusten purkutöistä. Saksalaiset eivät saaneet ylittää seuraavia vuorokautisia (24 h) maksimipurkukapasiteetteja (tn): 314
Tornio ja Röyttä
Toppila
Raahe
Kokkola-Ykspihlaja
Pietarsaari

200
700
50
600
250

Vaasa
Kaskinen
Kristiina
Mäntyluoto
Rauma

1 000
600
100
1 000
800

Asiakirjoista ei ilmene, paljonko Pohjanlahden satamien kapasiteeteista jäi suomalaisten
käyttöön. Osuuden on kuitenkin täytynyt olla huomattava, koska mahdollisimman paljon
omaa tuontia suunnattiin syksyllä rautatiekuljetusten keventämiseksi Pohjanlahdelle.
Lokakuun lopu lla Saksan kuljetusvaltuutettu, everstiluutnantti Teske esitti eversti Roosille
talviliikenteen järjestämistä Tallinnan ja Helsingin ta i vaihtoehtoisesti Hangon väli lle. Teske
kertoi, ettei Saksalla ollut jäänsärkijöitä eikä kyseiseen liikenteeseen tarvittavia jäävahvisteisia
aluksia. Siksi liikenteen järjestelyt jäisivät kokonaan suomalaisten vastuu lle. 315 Päämajan huoltopäällikön esikunta lähetti Tesken esityksen merivoimien esikunnan tutkittavaksi.
Lausunnossaan merivoimien esikunta ilmoitti, että kaikki 29 suomalaista jäävahvisteista alusta, yhteen sä 52 500 dwt, oli sidottu vi ljan ja kivihiilen kuljetuksiin Saksasta. Näiden
Suomelle elintärkeiden kuljetusten lisäksi saksalaisten huoltokuljetukset sitoivat käytettävissä
olevat viisi ulkomerellä aluksia avustamaan kykenevää jäänsärkijää. Kolme konevoimaltaan
heikompaa jäänsärkijää soveltuivat vain satamajäänsärkijöiksi. Merivoimien esikunta viittasi
lausunnossaan myös ruotsalaisten heikkoon jäänsärkijätilanteeseen, josta syystä suomalainen
jäänsärkijä oli kovina jäätalvina ollut pakko asettaa avustamaan kauppalaivaliikennettä joskus jopa Saksaan saakka. 316
Myöskään liikenneteknisten syiden vuoksi merivoimien esikunta ei voinut ajatella Tallinnaa kauttakulkusatamana Suomeen. Liikenteen ylläpitäminen Suomenlahdella ei ollut jääolosu hteiden vuoksi sinänsä vaikeaa, mutta liikkuvien jäiden oli todettu tuovan suuren miinavaaran. Sitä lisäsi se, että Tesken esittämät reitit kulkivat aivan miinakenttien sivuitse. MerivE
myös muistutti, että saksalaisi lla oli 30 jäävahvisteista alusta, toisin kuin Teske oli kertonut.
Johtopäätöksenään merivoimien esikunta totesi , ettei jäänsärkijöitä voitu asettaa suun ni telPMHE:n kirj no 1478/3/1 sai, 3.6.1942, SArk, T 7366/12.
PMHE:n kirj no 1519/3/1 sai, 8.6.1942, SArk, T 7366/12.
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lulle reitille Suomen tuonnin ja saksalaisten oman huollon kärsimättä. Lisäksi esikunta piti
lännen kautta tapahtuvaa liikennettä Suomelle niin tärkeänä, ettei siitä tullut irrottaa yhtään
jäänsärkijää tai jäävahvistettua alusta. Lausuntonsa lopussa MerivE vielä erityisesti varoitti
asettamasta ainakaan harvalukuisia jäänsärkijöitä vaaralliselle Tallinna-Porkkala reitille.317
Teske tyytyi PMHE:lta saamaansa kielteiseen vastaukseen ja asia jäi tähän.
Suomenlahden ylitykselle oli luonnollisesti talvisin muitakin mahdollisuuksia kuin jäänsärkijöiden avustama laivaliikenne. Kesäkuussa 1942 Hitler sai ajatuksen rakentaa talvella rata
Virosta Suursaareen ja sieltä edelleen Kotkaan. Idea ei sinänsä ollut huono, olihan esimerkiksi keisarin Venäjällä rakennettu talvisin rata Baikaljärven yli. Lisäksi Leningradia huollettiin
talvella 1941- 1942 menestyksellisesti Laatokan jäälle rakennetulla radalla. Juuri tästä Hitler
oli Tesken mukaan saanut virikkeen Suomenlahden ratahankkeelle.
Everstiluutnantti Teske sa i Saksan kuljetuspäälliköltä kenraaliluutnantti Gerckeltä tehtävän selvittää radanrakennusmahdollisuudet. Kun hän esitti PMHE:lle suunnitelman, siellä
naureskeltiin, kuten Teske muistelmissaan kertoo. Koska kyseessä oli kuitenkin Hitlerin idea,
PMHE:ssa laadittiin asiasta seikkaperäinen tutkimus, jolla ratahanke osoitettiin mahdottomaksi toteuttaa. Teske joutui nyt lähettämään Saksaan huolellisesti laaditun vastaperustelun. Hän
kertoi Hitlerille, ettei Laatokalla ollut varsinaisesti jäärataa, vaan rata kulki Leningradiin järven
eteläosan tyynen veden yli. Myös suomalaisten tutkimuksesta lainattu Suomenlahden jatkuvasti
vaihtelevien jääolosuhteiden kuvaus osoitti radan rakentamisen mahdottomaksi. Teske myös ilmoitti, että mikäli rata päätettäisiin rakentaa, se olisi vedettävä Kotkan itäpuolelle. Tämä johtui
siitä, että suomalaiset halusivat pitää viennille tärkeän sataman auki talvella. 3 18
Saksan puolustusvoimien tuonti (tn) sen omille maa-, ilma- ja merivoimille oli vuosina
1942 ja 1943 seuraavan taulukon mukainen: 319
1942
1943
Helsinki
Hanko
Turku
Rauma
Mäntyluoto
Kristiina
Kaskinen
Vaasa
Pietarsaari
Ykspihlaja
Raahe
Oulu
Kemi-Tornio
Yhteensä

30 864
7 641
11 469
21 638
45 542
7 001
35 284
70 417
19 842
41 542
20 168
86 918
16 585
414 884 en

24 000
11339
29 493
12 200
54 881
3 460
21 951
48 619
20 632
36 356
11056
95 553
9 591
379 131 tn

Vuoden 1942 tuontiluvut ovat epätarkkoja. Niistä puuttuvat muun muassa huomatta117

Ibid .

.lis Teske, s. 154 - 155 ja Länsman, s. 106 - Länsman mainitsee virheellisesti Hitlerin suunnitelman
syntyneen talvella 1942.
319 PMHE:n kirj no 153/1/13 sai, 25.1.1944, SArk, T 22471/3.

130
van suuri polttoaineiden tuonti. Sekin korostaa kyseisen vuoden merikuljetusten suuruutta.
Vuonna 1943 toteutetut kuljetukset olivat Saksan Suomessa olevien joukkojen jälki- ja huoltokuljetuksia.
Saksalaisten kuljetukset suuntautuivat eri rannikkoalueille (%) seuraavasti:
1942
1943
Tornio-Raahe
29,9 %
34,8 %
Ykspihlaja-Kristiina
41,9 %
34,6 %
Mäntyluoto-Helsinki
28,2 %
30,6 %
Ykspihlajan ja Kristiinan välisen alueen merkittävä tuonnin väheneminen vuonna 1943
johtui muun muassa siitä, että edellisenä vuonna pohjoiset Perämeren satamat olivat pitkään suljettuina. Tornion- Raahen alueen satamien tuonnin kasvu vuonna 1943 taas johtuu
PMHE:n toiminnasta saksalaiskuljetusten suuntaamiseksi mahdollisimman suuressa määrin
pohjoisiin satamiin. Tilastosta näkyy, että jatkuvasti lähes kolmannes tuonnista tuli EteläSuomeen. Näiden tavaroiden kuljettaminen Lappiin rasitti erittäin paljon Valtionrautateitä.

Sisävesi- ja rannikkokuljetusten johtosuhdemuutos
Liikennetoimiston syrjäyttäminen
Tammikuussa 1942 päämajan huoltopäällikön esikunnassa mietittiin keinoja, joilla rautatiekuljetuksia voitaisiin seuraavalla avovesikaudella siirtää merkittävässä määrin vesiteille. Tällöin havaittiin, että tavoite voitaisiin saavuttaa parhaiten rannikolla, jos rannikon suuntaiset
kuljetukset onnistuttaisiin ohjaamaan rautateiltä vesireitille. Tämän katsottiin voivan onnistua vain, jos koko rannikon pituudelle saataisiin organisoitua vakinainen vuorolaivaliikenne
tavarankuljetusta varten. Kuljetusten tilaajien ei kuitenkaan uskottu käyttävän vapaaehtoisesti
hitaampaa vesikuljetusta. Siksi päätettiin, että rautatiekuljetusosasto tukisi purjehduskauden
aikana rannikkoliikennettä kieltämällä tai ainakin rajoittamalla rannikkokaupunkien välistä
rautatieliikennettä.
PMHE:ssa tehdyn periaateratkaisun jälkeen vesitiekuljetustoimisto antoi tammikuun lopulla kotijoukkojen esikunnan liikennetoimistolle tehtävän suunnitella yksityiskohtaisesti,
miten rautatiekuljetuksia keventävä vesiliikenne tulisi Suomenlahden ja Perämeren välillä
organisoida ja johtaa. Lisäksi liikennetoimiston tuli asettaa keväällä liikenteeseen mahdollisimman monta alusta ja muutenkin valmistautua tehostamaan vesikuljetuksia niin rannikolla
kuin sisävesillä. Sen tuli myös laatia rahtitariffit sekä rannikolle että sisävesille. 320
Aluksi liikennetoimiston päällikkö, majuri Ilmarinen tutki, montako uutta upseeria tehtävän hoitamiseen tarvittiin. Hän päätyi siihen, että sisävesien ja rannikon kuljetusten johtamista varten liikennetoimistoon oli saatava lisää yksi kapteenin ja kaksi luutnantin vakanssia.
Ilmarinen teki asiasta esityksen kotijoukkojen esikunnan esikuntapäällikölle. 32 1
Helmikuun alussa liikennetoimisto ilmoitti rannikon vesitieliikenneupseereille ja Saaristomeren liikennekeskukselle, että kullekin rannikon satamapaikkakunnalle oli aikomus
32
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perustaa satamatavaratoim isco, joka vasta isi periaatteessa VR:n tavaratoimiscoa. Ajatuksena
oli, että kuljetuksia tarvitsevat toisivat tavaralähetykset toimistoon ja vastaanottajat puolestaan noutaisivat sieltä omat lähetyksensä. Sacamatavaracoimistojen hoito annettaisii n jollekin paikalliselle huolintaliikkeelle. Kaavailtuun järjestelyyn liittyen liikennetoimi sco pyysi
kyseisiltä vesiliikenteen asiantuntijoi lta 10.2. mennessä es ityksiä siitä,
miten rannikon vuorolaivojen reitit tulisi suunnitella,
mitä laivoja eri paikkakunnilla olisi käytettävissä rannikkoliikenteeseen,
mihin satami in satamatoimisco olisi perustettava,
oliko paikkakunnilla sop ivaa varastosuojaa tavaroille ja
olisiko olemassa aikaisempia rahtitariffeja laivaliikennettä varcen?322
Mitä yksityisten vastuulle kaavailtuun rannikkoliikenteeseen tuli, rannikon suojeluskuntapiirien esikunnat saivat liikennetoimistolta tehtävän tutkia, miten höyrylotjat, isot moottorialukset, purjealukset, hinaus- ja kalankuljetusmoottoriveneet sekä pienemmät moottoriveneet
saadaan omistajien toimesta keväällä kulkuun. Samalla piti selvittää a lusten miehistötilanne
ja korjaustarve. Tiedusteluj a tehtäessä tuli kaikkia alusten omistajia kehottaa kunnostamaan
aluksensa heti ilmojen sa lliessa purjehduskuntoon. Heille käskettiin myös kertoa, että sotilasviranomaiset tulisivat alkava lla purjehduskaudella valvomaan heidän a lusten käyttöä ja
vaatimaan tiedot rahtaussopimuksista. Toisaalta omistajille piti tehdä selväksi, ettei heidän
aluksiaa n a iottu ottaa kansanhuollon kuljetuksiin. 323
Majuri A. Ilmarisen suunn itelma rannikko- ja sisävesiliikenteen järjestelyistä tähtäsi sii hen,
että sen avu lla voitaisiin joko kokonaan tai ainakin osittain päästä purjehduskauden aikana
eroon rannikon suuntaisista rautatieku ljetuksista. Jotta tässä onnistuttaisiin, tuli
jokaiseen tärkeään rannikkokaupunkiin ja suureen liikennepaikkaan sekä sisävesitiepaikkaan perustaa rahtauscoimisco,
antaa rahtaustoimistojen toiminnan valvonta rannikolla vesitieliikenneupseereille
ja sisäves illä vesitiepiiri- tai -a luepää lliköille ja
perustaa vesitieliikennekeskuksia, jotka keräävät rahtaustoimistoilta tiedot ja lähettävät ne kotijoukkojen es ikuntaan liikennetoimistolle. 324
Sekä rahtauscoimistojen että niiden yhteydessä asiakkaiden tavaraliikennettä hoitavien
satamatavaratoim istojen hoito oli tarkoitus antaa paikallisille rahtaus- ja huolintaliikkeille.
Kyseisten liikkeiden nimiä ei kuitenkaan käytettäisi. Ouluun, Vaasaan, Turkuun, Helsinkiin,
Viipuriin, Saimaalle ja Tampereelle aiottiin perustaa sk.piirien esikuntien yhteyteen vesitieliikennekeskuksia johtamaan liikennettä. Niiden päälliköiden tuli ohjata rahtaustoimistojen
toimintaa rannikolla vesitieliikenneupseerien ja sisävesillä vesitiepiiri- tai -aluepää lliköiden
avu lla. Sk.piirie n esikuntien vesitieliikenneupseerien tuli tarvittaessa avusta rannikon vesitieliikennekeskuksien päälliköitä rann ikkoli ikennettä järjestettäessä. Tarkoituksena oli myös
määrätä suurimmat yksityisten alukset hoitamaan tarvittavat kuljetukset suunnitelluilla reitillä. Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto puolestaan aikoi johtaa vesitieliiken nekeskusten
kautta rahtaustoimistojen toimintaa, hankkia tarvittavaa tonnistoa ja laatia rahtitariffic. 325
KotijE:n kirj no 494/11/Liiktsro, 2.2. 1942, SArk, Sk 2045, Liiktsro Il, Mappi no I, Rannikko.
KotijE:n kirj no 516/Il/Liiktsro, 1l.2.l942, SArk, Sk 2045, Liiktsro ff , Mappi I, Rannikko .
.iz 4 KotijE:n liiktsro:n suunnitelm a sisävesi- ja rannikkoliikenteen järjestelyistä, ei diaaria, 12.2. 1942,
SArk, Sk 2045, Liiktsro II , Yleiset asiat !II.
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Maan- ja vesitiekuljetustoimisto oli seurannut helmikuun alkupuolella tarkasti liikennetoimiston suunnittelua. Se oli siten täysin selvillä siitä, millaisen suunnitelman sisävesi- ja
rannikkoliikenteen tulevista järjestelyistä majuri A. Ilmarinen tulisi esittämään helmikuun
puolivälissä Helsingissä PMHE:n järjestämillä kaksipäiväisillä neuvottelupäivillä.
Ilmarinen ei kuitenkaan saanut neuvottelupäivillä tilaisuutta suunnitelmansa esittelyyn.
Ilmarisen ja hänen liikennetoimistonsa upseerien tyrmistykseksi maan- ja vesitiekuljetusosaston johtaja, everstiluutnantti R. Boijer ilmoitti heti avauspuheenvuorossaan, että rannikko- ja
sisävesiliikenteen johto ja valvonta keskitetään päämajan huoltopäällikön esikunnalle. Toimenpiteen tarkoituksena oli varmistaa, että rautatie- ja vesikuljetukset todella suunnitellaan
yhdessä. Näin asetettu tavoite rautatiekuljetusten keventämisestä toteutuisi paremmin . Tätä
perustelua ei kukaan voinut kiistää.
Päätökseen vaikutti todennäköisesti merkittävästi se, että PMHE:ssa oli kauppamerenkulun järjestelyjen yhteydessä oivallettu, ettei meri- ja rannikkoliikenteen johtamisen eriyttäminen ollut järkevää. Oletettavasti ratkaisuun päädyttiin myös siksi, että kesällä avautuva
Saimaan kanava yhdistäisi Saimaan vesistön Iiikenteen jälleen Suomenlahden rannikkoliikenteeseen. Tähän viittaisi Baijerin toteamus siitä, että tulevalla purjehduskaudella tavoitteena oli
säännöll isen liikenteen organisoiminen rannikon ja sisävesien välillä. Itse johtosuhdemuutos
toteutettiin siirtämällä "talvilevossa" oleva kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston sisävesiorganisaatio välittömästi sellaisenaan maan- ja vesitiekuljetusosaston vesitiekuljetustoimiston johtoon.
Ehkä suurin yllätys kaikille neuvottelupäiville osallistujille oli kuitenkin se, että Boijer ilmoitti hänen osastonsa organisoivan uudelleen edellisenä kesänä rannikolle suurella vaivalla
muodostetun rannikkoliikennejärjestelyn kuten myös hylkäävän Ilmarisen alkavalle purjehduskaudelle laatimat vuorolaivaliikennesuunnitelmat. Hän kertoi, että rannikolle muodostetaan keväällä samanlainen vesitiepiiriorganisaatio kuin sisävesistöillä. Rannikon vuorolaivaliikenteen osalta maan- ja vesitiekuljetusosasto ei sen sijaan ollut vielä helmikuussa täsmällisesti
päättänyt, miten se tultaisiin alkavalla purjehduskaudella hoitamaan. 326
Oletettavasti keskeinen syy Ilmarisen rannikon vuorolaivaliikennesuunnitelman hylkäämiseen oli siihen liittyvän organisaation raskaus ja tietty sekavuus sekä korkeat perustamis- ja
ylläpitokustannukset. Edellyttihän suunnitelma useiden uusien elimien perustamista. Sekava se oli muun muassa siksi, että siinä oli yhdistetty useiden yksityisten liikkeiden ja viranomaisten toimintaa. Lisäksi järjestelyssä oli selvää päällekkäisyyttä PMHE:n johdossa olevien satamakuljetuspäälliköiden toiminnan kanssa. Tämän pelättiin vaikuttavan haitallisesti
merisatamien toimintaan . Boijer ja hänen toimistopäällikkönsä majuri Lakomaa ovat asiaa
pohtiessaan havainneet, että yksinkertaisin ja selkein ratkaisu oli rannikkoliikenteen antaminen kokeneiden satamakuljetuspäälliköiden johtoon. Tällöin oli johdonmukaista ottaa myös
rannikkoliikenne ja siihen liittyvä sisävesiliikenne maan- ja vesitiekuljetusosaston suoraan johtoon. Päätökseen vaikutti varmasti myös se, että eversti Roos kiinnitti kaikissa kuljetusalan
ratkaisuissa huomiota organisaatioiden keveyteen, yksinkertaisuuteen, paikallisen ammattitaidon hyväksikäyttöön sekä järjestelyjen ja toiminnan kustannustehokkuuteen.
On myös ilmeistä, että rahtaus- ja huolintaliikkeet, varustamot ja monet alusten omistajat
olivat helmikuun alkupuolella esittäneet maan- ja vesitiekuljetusosastolle huolensa siitä, että
326
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liikennetoimisto oli muodostamassa rannikolle kilpailevaa kuljetusorganisaatiota ja puuttumassa muutenkin haitallisella tavalla liikkeenharjoittajien toimintaan. Täh än viittaisi se, että
Boijer totesi neuvottelupäivillä vesikuljetuksista saatavan sitä parempi teho, mitä enemmän ne
saivat kulkea "niitä uomia, joita olosuhteet ovat luoneet ja taloudellinen elämä kasvattanut".
Hän painotti, että päämajan huoltopäällikön esikunnan toimintatapana oli puuttua asioiden
kulkuun vain ohjaamalla niitä oikeisiin suuntiin. Olosuhteet oli ensin selvitettävä ja sen jälkeen järjestettävä asiat sujumaan niin, että yhteiskunna lla, ei yksi löllä, oli järjestelystä mahdollisimman suuri hyöty. Boijer myös totesi, ettei pakkoon ollut siihen mennessä jouduttu
turvautumaan. Tällä hän selvästi viittasi kaavailuun määrätä yksityisten a lukset rannikkoliikenteeseen. Lisäksi Boijer ilmo itti PMHE:n jo kääntyneen Teollisuusliiton ja muiden järjestöjen puoleen ja kiinnittäneen voimakkaasti niiden huomiota si ihen, että avovesikaudella
oli käytettävä vesikuljetuksia niin suuressa määrin kuin mahdollista. Teollisuuspiirien myötävaikutus vesikuljetusten lisäämisessä oli tärkeää myös siksi, että suuret teollisuuslaitokset
omistivat va ltaosan hinaajista ja proomuista. 327
Vesikuljetusten johdon siirtäminen PMHE:n vesitiekuljetustoimistolle merkitsi myös sitä,
että nyt alettiin tässäkin asiassa toimia valtioneuvoston elokuussa 1941 antaman päätöksen
vastaisesti. Olihan valtioneuvosto määrännyt tuolloin kotiseudun vesikuljetukset kotijoukkojen esikunnan Ii ikennetoimiston hoidettavaksi.

Vesitieorganisaation järjestelykäsky
Vesitieorganisaatiolle helm ikuun lopulla 1942 annetussa järjestelykäskyssä 328 ei sisävesien
aluejakoon puututtu. Sisävesitiepiirien muutokset rajoittuivat Päijänteen vesitiepiirin eräiden
vesitiealueiden yhdistämiseen . Sen sijaan rannikolle perustettiin kahdeksan lakkautetun vesitielohkon tilalle kolme vesitiepiiriä seuraavasti:
Suomenlahden vesitiepiiri: Helsingin, Kotkan ja Viipurin vesitiealue,
- Saaristomeren vesitiepiiri: Turun, Porin, Sa lon ja Ahvenanmaan vesitiealue sekä
- Perämeren vesitiepiiri: Oulun, Kokkolan ja Vaasan vesitiealue.
Entiset rannikon vesitielohkot muuttuivat, Raumaa ja Kemiä lukuun ottamatta, uusien
vesitiepiirien vesitiealueiksi. Rauma yhdistettiin Porin ja Kemi Oulun vesitiealueeseen. Ahvenanmaa, Salo, Kotka ja Viipuri muodostivat uudet vesitiealueet. Rannikon vesitiepiirien
ja -alueiden aluerajoissa otettiin edelleen huomioon rannikkopuolustuksen aluejako. Hyvää
uudessa järjestelyssä oli myös se, että nyt kuljetuselimien nimet ja rakenteet olivat samat rannikolla ja sisämaassa.
Järjestelykäskyssä määrättiin myös vesitiepiiri- ja -a luepää lliköiden johtosuhteet, tehtävät
ja vastuut. Johtosuhteiden osalta käskettiin, että vesitiepiirien päälliköt olivat
kuljetusasioissa PMHE:n,
sisävesia lusten ottoasioissa päämajan kuljetusvälineosaston ja
rannikkoalusten otoissa merivoimien esikunnan alaisia. 329
PMHE:n ptk 12.- 13.2.1942, SArk, T 12771/3.
m PMHE:n kirj no 1185/3/8, 28.2. 1942, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Yleiset asiat III.
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Päälliköiden perustehtävät kuljetusten suorittamisessa eivät muuttuneet, mutta ne tarkentuivat ja alkoivat muistuttaa toimintaohjetta tai suorastaan tehtävien tarkistuslistaa. Ohjeiden
tarkkuudella haluttiin taata, että kokemattomimmatkin johtajat osaisivat ottaa huomioon
kaikki tarvittavat asiat. Vesitiepiiripäällikön tuli
1. johtaa ja valvoa annettujen määräysten ja ohjeitten mukaisesti kaikkea rannikkoja sisävesikuljetustoimintaa piirinsä alueella;
2. antaa aluepäälliköille käskyt tilattujen kuljetusten suorittamisesta ottaen huomioon kuljetusten yleisen kiireellisyysjärjestyksen sekä sen, että kuljetusvälineiden
teho mahdollisimman tarkoin käytetään hyväksi;
3. seurata kuljetustoimintaa piirinsä alueella ja tarpeen tullen tehdä esityksiä havaittujen epäkohtien poistamiseksi ja alan kehittämiseksi;
4. valvoa, että alukset tulevat korjatuiksi ja kunnostetuiksi sekä hyvissä ajoin miehitetyiksi ja että alukset heti avovesikauden tultua aloittavat liikenteensä;
5. hankkia aluepäälliköiden kautta ennen purjehduskauden alkua mahdollisimman
tarkat tiedot kuljetettavista määristä;
6. laatia aikajaksoittaisesti kuljetussuunnitelma erilaisille tavaroille huomioon ottaen tällöin, että rannikolla tapahtuva halonkuljetus suoritetaan tehokkaasti
alku- ja keskikesällä, että tonnistoa syyspuolella vapautuu maanviljelystuotteiden kuljetukseen; eritoten kalan kuljetukseen on kiinnitettävä huomiota;
paluurahdin järjestäminen on tärkeää varsinkin Saimaan kanavan kauttakulkuliikenteessä;
7. järjestää halkojen nopeaa kuljetusta silmällä pitäen satamiin erikoinen halkosatama (suurehkoissa kaupungeissa useita), jonne alusten lastit on purettava heti alusten tultua satamaan;
8. valvoa, että aluksien laivaus- ja purkamispaikoissa on riittävästi työvoimaa;
9. järjestää säännöllistä vuorolaivaliikennettä varten satamiin erityinen tavaratoimisto (mikäli osoittautuu tarpeelliseksi) ja valvoa niiden toimintaa;
10. jakaa käytettävissä olevat alukset siten, että kaikkien piirin alueella olevien paikkakuntien kuljetukset saadaan aikanaan suoritetuiksi;
11. valvoa, että aluksia ei jätetä pois liikenteestä ilman vesitiepiirin päällikön lupaa.
12. valvoa, että vahvistettuja kuljetustariffeja noudatetaan;
13. valvoa, että puolustusvoimain palveluksesta määrättyä tehtävää varten vapautetut miehet todellakin suorittavat tarkoitettua tehtävää; työn päätyttyä taikka ao.
miehen osoitettua ilmeistä haluttomuutta on hänet komennettava sk.piirin kautta
takaisin joukko-osastoonsa;
14. huolehtia, että aluskortisto on aina kunnossa;
15. laatia joka kuukauden 15. ja viimeisenä päivänä luettelo, paljonko ja minkälaista
tavaraa kullakin vesitiealueella on kuljetettu ja paljonko vielä kuljettamatta, ja ilmoittaa se viimeistään viikkoa myöhemmin PMHE:lle;
16. valvoa, että aluksilla pidetään päiväkirjaa.
Vesitiealueiden päälliköiden tehtävät olivat soveltuvin osin samat. 330
Varsinkin velvoite valvoa, että alusten omistajat noudattivat KHM:n vahvistamia kuljetustariffeja kuljetuksissaan, oli selkeä viranomaistehtävä. Toiminnan virallista luonnetta
330
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korosti myös se, että vesitiepiirien päälliköillä oli valta pakottaa tariffeissa ja muissa asioissa
niskuroivat a lusten omistajat ruotuun kieltäytymällä antamasta heille polttoaineen ostokuponkeja. Toisaalta vesitiepiirien päällystölle korostettiin, että erimielisyydet tuli pyrkiä aina
selvittämään puhumalla. Syytteitä alusten omistajia vastaan tuli nostaa va in, mikäli mitkään
muut keinot eivät tehoaisi. 33 1
Tässä määräyksessä, kuten kaikissa muissakin PMHE:n kuljetusten järjestelykäskyissä,
mainittiin tarkasti kaikki yhteistoimintakumppanit yhteystietoineen. Näin haluttiin varmistua siitä, että kuljetusjärjestelmä todella toimi yhtenä kokonaisuutena. Vesitiepiirien päälliköiden käskettiin olla tiiviissä yhteistyössä alueensa
kansanhuolto- ja työvoimalautakuntien,
polttoainepäälliköiden,
teollisuuslaitosten kuljetuksista huolehtivien henkilöiden,
sk.piirien liikennetoimistojen ja kuntien kuljetuspäälliköiden sekä
varsinkin satamien kuljetuspäälliköiden kanssa. 332
Huhtikuun alussa PMHE:n vesitiekuljetustoimisto liitti kaikki vesitiepiirit suojeluskuntapiirien huoltoon tilipito mukaan lukien. Näin vesitieorganisaatio kyettiin pitämään keveänä,
eikä si lle tarvinnut luoda omaa hallintoa tai tilinpitoa. 333 Edellisenä vuotena noudatettuun
tapaan kansanhuoltoministeriö lupautui maksamaan vesikuljetusorganisaation palkkiot koko
purjehduskauden ajalta, koska toiminnan katsottiin palvelevan pääasiassa kansanhuolcoa.
KHM antoi samalla PMHE:lle oikeuden tarkistaa purjehduskauden a ikana harkintansa mukaan vesitiepiirien ja -alueiden päälliköille ja muulle henkilöstölle maksettavia palkkioita. 334
Sekä vesitiekuljetustoimiston ennalta antamassa ohjeistuksessa että kuljetusten johtamisessa tuli selvästi esi lle, että vesikuljetusorganisaation tarkoituksena oli vain luoda edellytykset
alusten omistajien toiminnalle. Toiminta perustui vapaaehtoisuuteen. Toisaalta vesikuljetusorganisaatiolla oli käytössään tarvittavat pakotteet voidakseen painostaa alusten omistajat toimimaan halutulla tavalla. Vesiciepiirien, vesitiealueiden ja myöhemmin myös sisävesisatamien
coiminnan johtamisessa oli kyse ennen kaikkea ves ikuljetusten valvonnasta, ohjaamisesta ja
kuljetustilausten välittämisestä kulloistakin tärkeysjärjestystä noudattaen. Vesitse suoritetut
puun kuljetukset, joilla erityisesti pyrittiin keventämään rautatie- ja maantiekuljetuksia, olivat
tärkeitä koko yhteiskunnalle. Siksi niiden suoritusta valvottiin hyvin tarkasti. Väite, että vesikuljetusten keskitetty johtaminen supistu i lähinnä poltto- ja voiteluaineen jaon valvontaan
sekä alusten määrän selvittäm iseen kaiken muun johtamisen jäädessä vain nimelliseksi, perustuu toiminnan luonteen täydelliseen väärinymmärcämiseen 335 • Varsinaiset vesikuljetukset
jäivät, ja ne oli tarkoitus jättää tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, alusten omistajien vastuulle. Tämän takia jatkosodan aikana ei koskaan muodostettu kesäkuussa 1941 perustettavaksi määrättyjä vesitiealueiden vesikuljetusosastoja.
Valtioneuvoston antoi uuden päätöksen keskitetystä liikenteestä vasta lokakuun lopu lla
1942 336 • Majuri Ilmarisen KHM:n esittel ijänä valmistelemassa päätöksessä ilmoitettiin, että
lbid. ja PMHE:n ptk 1.4.1944, SArk, T 1277 1/3 .
.m PMHE:n kirj no 1185/3/8, 28.2. 1942, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Yleiset asiat 111.
m KotijE:n kirj no 1050/Hp/1 b sai, 9.4.1942, SArk, T 7366/ 12.
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vesiliikenteen keskitettyä johtamista varten maahan oli muodostettu vesitiepiirejä ja niiden
alaisia vesitiealueita. Tässä säädöksessä niiden ei sanota olevan kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston vesitieliikennepäällikön alaisia, mutta toisaalta toimintaa johtavaa päämajan
huoltopäällikön esikuntaa ei mainita lainkaan. Syynä oli jälleen se, että PMHE oli puolustusministeriön, ei KHM:n alainen hallintoviranomainen. Silti päätös oli eräiltä osin muotoiltu
niin, että asiaan perehtymätön uskoi kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston johtavan
edelleen vesikuljetuksia. Miten muuten voi esimerkiksi ymmärtää sen, että vesitiepiiripäällikön
päätöksestä sai valittaa kotijoukkojen esikunnan liikennetoimistoon, vaikka todellisuudessa
PMHE oli talvesta 1942 alkaen käsitellyt kaikki valitukset.
Käytännössä hallinnollisista ja ehkä arvovaltasyistäkin omituiseen ja tosiasioita vastaamattomaan muotoon kirjoitettu valtioneuvoston päätös ei näytä aiheuttaneen ongelmia.
PMHE:n vesitiekuljetustoimisco viittasi kaikissa vesikuljetusorganisaatiolle antamissaan
käskyissä toimivallasta mainitessaan aina valtioneuvoston keskitetystä liikenteestä antamiin päätöksiin.

Rannikon vuorolaivaliikenne

PMHE:n vesitiekuljetustoimisto pohti koko kevään ajan keinoja sellaisen säännöllisen rannikkoliikenteen järjestämiseksi, joka ei merkitsisi uuden kuljetusyrityksen ilmestymistä kilpailemaan rannikkoliikenteen harjoittajien sekä rahtaus- ja huolintaliikkeiden kanssa. Tavoitteena
myös oli, ettei järjestettävä vuoroliikenne mitenkään rajoittaisi tai haittaisi varustamojen ja
rannikkoalusten omistajien toimintaa. Muodostettavan organisaation tuli lisäksi olla kevyt
ja kustannuksiltaan valtiolle edullinen. Vesitiekuljetustoimisto päätyi lopulta siihen, että asia
olisi yksinkertaisinta ja taloudellisinta hoitaa vain yhden liikennöitsijän kanssa. Tehtävään
suostuvalle varustamoille taattaisiin, että rahtia riittäisi kuljetettavaksi kansanhuoltoministeriön vahvistamilla rahtimaksuilla.
Toukokuun alussa vesitiekuljetustoimisto hyväksyi John Nurminen Oy:n suunnitelman
järjestää säännöllinen tavaravuorolaivaliikenne yhdessä Oy Itämerenlinja Ab:n ja Oy Suomi
Shipping Ab:n kanssa Viipurin ja Kemin välisellä linjalla. Nurmisen johtama yhtymä aloitti liikenteen kahdeksalla aluksella, jotka olivat Kari , Lokki, Kaleva , Maininki, Zeus, Suomi, Erkki ja Tapiola. Rannikkolinjan välisatamiksi tulivat Hamina, Kotka, Loviisa, Helsinki, Hanko, Turku, Rauma, Mäntyluoto, Kristiinankaupunki, Kaskinen, Vaasa, Pietarsaari,
Kokkola, Raahe ja Oulu. Laivat poikkesivat kuhunkin satamaan vähintään kerran viikossa,
tai tarpeen mukaan useamminkin. Vuorolaivojen rahdin käsittely, varastointi yms. hoidettiin Nurmisen asiamiesverkoston avulla. Halutessaan lähettäjä saattoi myös vakuuttaa rahdin Nurmisen kautta. Yhteistoiminnan helpottamiseksi Nurmisen asiamiehet, vesitiepiiri- ja
-aluepäälliköt, satamakuljetuspäälliköt, huolitsijat, ahtaajat ja satamien rautatieviranomaiset
saivat päivittäin tiedot rannikkoalusten sijainnista ja lastitilanteesta. Solmiessaan sopimuksen
John Nurmisen kanssa PMHE kuitenkin teki kaikille samalla selväksi, että muidenkin alusten käyttö rannikkoliikenteessä oli sallittua, jos Nurmisen alukset eivät voisi niille tarjottuja
lasteja kuljettaa. 337
Oman osuutensa täyttämiseksi päämajan huoltopäällikön esikunta ilmoitti toukokuun
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alussa kuljetusten tilaajille rajoittavansa rautatievaunujen saantia ja tarpeen tullen kieltävänsä
sen rahdilta, jota lähetetään rannikkoliikenteen piiriin kuuluvien kaupunkien välillä 338 . Jotta
näin tapahtuisi, se käski satamakuljetus- ja vesitiealuepää lliköitä yhdessä rautatieviranomaisten kanssa huolehtimaan siitä, että rautatievaunuja ei yleensä annettu satamakaupunkien väliseen liikenteeseen tavaralle, joka voiti in kuljettaa aluksi lla. Satamaku lj etuspäälliköiden tuli
lisäksi järjestää Nurmisen vuorolaivoille laituripa ikka ja tarpeellinen työvoima aina aluksen
saapuessa. 339
Satamakuljetuspäälliköt koetettiin pakottaa järjestämään vuorolaivoille rahtia myös siten,
että heidät velvoitettiin tekemään kolmesti viikossa ilmoitus vesitiekuljetustoimistolle satamissa olevista tavaroista, jotka voitiin kuljettaa perille säännöllisen rannikkoliikenteen aluksilla.
Ilmoitus tuli lähettää myös vesitiea luepää lliköi lle ja John Nurminen Oy:n paikalliselle asiamiehelle.340 Toisaalta ilmoitus mahdollisti sen, että Nurminen Oy saattoi tarvittaessa järjestää
lupaamiaan lisäaluksia liikenteeseen.
Selvistä käskyistä ja monista tiedotteista huolimatta John Nurminen Oy:n asemasta rannikkoliikenteessä syntyi toukokuussa 1942 paljon epäselvyyttä. Vesitiekuljetustoimistolle
osoitetut Nurminen Oy:n toimintaa koskevat kyselyt liittyivät sekä liikennöintiin että tavaroiden huolintaan. Mahdollisesti John Nurmisen asiamiehet olivat pyrkineet tulkitsemaan
tilannetta omaksi edukseen, mikä oli ai heuttanut kyseiset epäselvyydet heidän va ltuuksistaan ja toiminnastaan. Joka tapauksessa vesitiekuljetustoim isto joutui usein korostamaan
vesitiepiiri- ja -aluepäälliköille sekä satamakuljetuspäälliköi lle, että John Nurminen Oy:n
edustaman laivanvarustajaryhmän kanssa sovittu järjestely koski vain säännöllistä vuorolaiva liikennettä. Nurminen Oy ei siten ollut missään monopoliasemassa rannikkoliikenteessä.
Rannikon vesitieorganisaatiolle piti toistuvasti muistuttaa, että muutkin alukset saivat kuljettaa rahtia rannikolla, jos Nurmisen alukset eivät kyenneet ottamaan vastaan tarjottuja lasteja.
Lisäksi Nurmisen valitsemat meklarit ja asiamiehet huolehtivat vain vuorolaivojen selvitykset
satamissa, mutta muuten kuljetettavien tavaroiden huolinta oli täysin vapaata. Siten kaikki
huolintaliikkeet olivat oikeutettuja vastaanottamaan asiakkailtaan tavaroita rannikkolaivoilla
kuljetettaviksi. Vesitiekuljetustoimisto myös painotti, että saaristo- ja rannikkopaikkakuntien
välinen liikenne oli kokonaan John Nurminen Oy:n toiminnan ulkopuolella. 34 1
Rannikkoliikenteen käynnistymisvaikeuksia kuvaa sekin, että kesäkuun alussa PMHE sai
useita va lituksia siitä, että Helsingin satamissa pidettiin rannikkoliikennettä toisarvoisessa
asemassa. Esikunta lähetti siksi satamaku ljetuspäällikölle satamajohtaja Hopulle selväsanaisen
muistutuksen, että se oli järjestänyt rannikkoliikenteen rautatieliikenteen helpottamiseksi.
Tämän vuoksi sataman kuljetuspäällikön oli yhteistoiminnassa rannikkolaivaliikennöitsijäin
kanssa huolehdittava siitä, ettei vuorolaivoja aiheettomasti sivuuteta sopivien laituripaikkojen
saannissa. Lisäksi turhien laiturikuljetusten vä lttämiseksi oli pyrittävä siihen, että vuorolaivat
saisivat lastinsa paikoissa , mistä lasti voitaisiin siirtää suoraan joko muista laivoista tai laituri lta ja makasiineista rannikkolaivoihin. Hoppua ripitettiin myös siitä, että rannikkolaivalle
varattu laituripaikka oli luovutettu ulkomaanliikenteessä olevalle alukselle, joka olisi aivan
yhtä hyvin voinut purkaa muualla. Tämän takia rannikkolaiva myöhästyi useita vuorokausia.
m PMHE:n kirj no 2480/3/L 7.5.1942, SArk, T 7366/16.
PMHE:n kirj no 2506/3/1, 8.5.1942, SArk, T 7366/16.
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Lisäksi Hopun huomiota kiinnitettiin Helsingin Laiturihuollon epätyydyttävään toimintaan.
Lasteja oli näet purettu Katajanokan varastoihin sekaisin ilman mitään järjestystä. Tilanteeseen oli saatava aikaan heti parannus. 342 Näin tapahtui.
Samaan aikaan vesitiekuljetustoimisto joutui vakuuttamaan Suomen Laivameklariyhdistykselle, ettei päämajan aloitteesta käynnistetyn Nurminen Oy:n rannikkoliikenteen tarkoituksena ollut kilpailla aikaisempina vuosina rannikoilla ja saaristoissa toimineen vuorolaivaliikenteen kanssa. Pelkästään matkustajaliikenteen takia oli välttämätöntä pitää yllä
rannikkoliikennettä entisessä laajuudessa myös siksi, että linja-autoliikenne oli suuresti supistunut. Rannikkoalusten ei kuitenkaan tarvinnut toimia vain matkustajaliikenteen varassa,
vaan ne saivat kuljenaa rahtia kuren ennenkin. Vesitiekuljetustoimisto myös painotti, että
huolintaliikkeet tekisivät suuren palveluksen kuljetusviranomaisille huolehtimalla siitä, ettei mitään sellaista lähetettäisi rautateitse, mikä voitaisiin kuljettaa vesitse. Se myös toivoi,
että esimerkiksi Jyväskylän alueelle tuleva tuontitavara purettaisiin Loviisan satamassa ja
kuljetettaisiin sieltä Vesijärvelle ja sitten vuorolaivoilla Jyväskylään. Samalla vesitiekuljetustoimisto muistutti Saimaan kanavan avaamisesta ja liikenteen käynnistymisestä Vuoksen
vesi töissä. 343
Vuorolaivaliikenne oli valtion kannalta erittäin edullinen järjestely. Nurminen Oy vastasi
omalla riskillään alusten varaamisesta, henkilöstön palkkaamisesta ja tarvittavien varastojen
rakentamisesta tai varaamisesta satamissa. Mitään suurta riskiä John Nurminen Oy:llä ei
toiminnassaan kuitenkaan ollut, takasihan PMHE säännöllisen rahdin yhtymän aluksille.
KotijE:n liikennetoimiston helmikuussa laatimassa suunnitelmassa rannikolle olisi perustettu
yksityisten kanssa kilpaileva aivan uusi toimija, jonka kustannukset olisivat jääneet kansanhuoltoministeriön maksettavaksi. Nyt kansanhuoltoministeriön tehtäväksi jäi vain tariffien
määrääminen vesiliikenteessä344 •
John Nurminen Oy:n harjoittama vuoroliikenne alkoi Helsingin ja Turun välillä 10.5.,
Kotkan ja Mäntyluodon välillä 20.5. ja Viipurin ja Kemin välillä 1.6.1942. Rautatieviranomaisille annettu kielto kuljettaa tavaraa rautateitse rannikon satamien välillä oli voimassa
toukokuun alusta aina 8.12.1942 saakka. Kiellon päättyessä rannikkoliikenne oli kaikkialla
jo päättynyt345 •
Toukokuun alussa 1942 käynnistynyt vuoroliikenne jatkui seuraavina sotakesinä. Vesitiekuljetustoimisto ohjasi vuorolaiva- ja muura rannikkoliikennettä jakamalla tonniston kesäisin
määrätyssä suhteessa hiekan ja puutavaran kuljetuksiin. Täten saatiin molempien tärkeiden
aineiden kuljetuksille välttämätön tasapaino. Toisaalta järjestely vapautti rannikkoalukset
syksyisin elintarvikkeiden kuljetuksiin.
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Aluskaluston kunnostus- ja käyttövaikeudet
Vesikuljetuksiin valmistautuminen
Maaliskuun puolivälissä 1942 päämajan huolropäällikön esikunta jakoi rannikko- ja sisävesialusten omistajille ja päälliköille erillispainoksena säädöstekstin muotoon harkitusti suomeksi
ja ruotsiksi painetun ja luottamukselliseksi merkityn ohjeen. Se velvoitti omistajat korjaamaan
ja kunnostamaan aluksensa hyvissä ajoin ennen purjehduskauden alkua. Heille korostettiin,
ettei alusta saanut jättää pois liikenteestä ilman vesitiepiirin päällikön lupaa. Samalla omistajille kerrottiin, miten alusten kunnostuksissa tarvittavista varusteista ja materiaalista tuli
ilmoittaa tilaukset hoitavalle vesitiealuepäällikölle. Toisaalta heidän tuli huolehtia tarvittavan alushenkilöstön varaamisesta joko työvoimaviranomaisten kautta tai anomalla tarvittavat
henkilöt vapaiksi asepalveluksesta vesitiepiirin päällikön avulla. Ohjeessa myös selvitettiin,
miten nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden jakelua ja käyttöä valvotaan. Alusten päälliköiden käskettiin pitää valtioneuvoston määräämää laivapäiväkirjaa sekä tehdä kuukausittain
ilmoitukset vesitiealuepäällikölle kuljetetusta rahdista ja matkustajista sekä polttoaineen käytöstä. Jokaisen matkan jälkeen tuli lisäksi tehdä kuljetusilmoitus. Tämä määräys ei koskenut
vuoroliikennettä eikä hinaajia. Jos rahtia puuttui, tuli alusten omistajien ottaa yhteyttä vesitiealuepäällikköön. Alusten omistajille tehtiin myös selväksi, että kaikki ohjeessa mainitut
vesitiepäällystön tehtävät olivat viranomaistehtäviä, joiden noudattamatta jättäminen tulisi
johtamaan sanktioihin. Ohjeen lopussa ilmoitettiin PMHE:n johtavan toimintaa. Ohjeen
liitteenä olivat kaikkien vesitiepäälliköiden ja -aluepäälliköiden nimet ja osoitteec. 346
Käsky kertoi yksiselitteisesti alusten omistajille, mistä oli kyse, mitä heiltä odotettiin ja
miten toiminta tapahtuisi sekä kuka johtaa toimintaa ja millainen organisaatio toimii sisävesillä ja rannikolla. Asiakirja oli samalla hyvä tuki paikallisille vesikuljetusten järjestelijöille
näiden alkaessa hoitaa omia tehtäviään. Ohjeet alusten korjaustoiminnan järjestelyistä olivat erittäin tärkeitä , koska yksityinen ei jatkosodan aikana yleensä onnistunut hankkimaan
tarvikkeita alusten kunnostamista varten. Myös polttoaineen jakomenettelyn ohjeistaminen
selkeytti toimintaa.
Vesikuljetusten johtohenkilöille järjestettiin maaliskuun lopussa neuvottelu- ja käskynantotilaisuus. Avauspuheenvuorossaan eversti Roos alleviivasi, kuinka eri kuljetusvälineet, rautatiet, maantiet ja vesitiet, yhtenäisesti ja kiinteästi johdettuina muodostavat kokonaisuuden
ja kuinka yhden "lajin" joutuessa vaikeuksiin tilanne voitiin hoitaa käyttämällä hyväksi muita kulkuvälineitä. Majuri Lakomaa puolestaan totesi, että kaikilla vesitiepiirien päälliköillä
oli sotilasarvo. Sen sijaan sotilas- tai sotilasvirkamiehen arvoa omaamattomat vesitiealueiden
päälliköt apu laisineen tulisivat sellaiset saamaan. Vesitiealuepäällikkö, joka ei ollut upseeri,
saisi luutnantin ja hänen apu laisensa vänrikin virka-asemaa vastaavan sotilasvirkamiehen
arvon .347 Sotilasarvot olivat tärkeitä, koska niiden oli todettu antavan kuljetusjohtajille lisää
arvovaltaa asioitaessa siviilien kanssa.
Hyvien va lmistelujen vuoksi alukset saatiin keväällä kunnosrus- ja miehistöongelmista
4
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PMHE:n kirj no 1220/3/1, 12.3.1942, SArk, T 7366/6.
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huolimatta hyvin liikenteeseen sekä sisävesillä että rannikolla. Vuonna 1942 rannikko- ja sisävesiliikenteen aluskanta oli seuraava:
Liikenteessä Pois liikenteestä
12
Matkustaja-aluksia:
-höyryalus
105
-moottorialus
17
3
8
Kuljetusaluksia:
- höyryalus
79
- moottorialus
20
83
Hinaajia:
- höyryalus
515
55
- moottorialus
48
91
14
Purjealuksia:
- koneella varustettuja
193
-ilman konetta
25
3
-rauta
232
10
Proomut
2 109
194
-puu
Kalankuljetusalukset: - nestemäinen polttoaine
85
7
-korvi kepolrtoai ne
3
33
-höyryalus
68
Varppausalukset:
-moottori
33
Sisävesiliikenteessä olevilla aluksi lla työskenteli 4 137 miestä, joita 236 oli reserviläisiä tai
nostomiehiä. Rannikkoalusten miehistönä oli 2 846 henkeä, joista 450 oli reserviläisiä tai
nostomiehiä. 348
Päämajan kuljetusvälineosasto vastasi jatkosodan ajan sisävesi- ja rannikkoalusten korjaus- ja käyttömateriaalin tilauksista sekä jakelusta. Järjestelmä toimi siten, että vesitiepiirien
päälliköt laativat keväällä yhteenvedot alueensa alusten korjaus- ja käyttömateriaalin tilauksista ja lähettivät ne kuljetusvälineosastolle. Se jakoi käytettävissä olevan materiaalin ottaen
huomioon PMHE:n kuljetuksille asettaman tärkeysjärjestyksen. Vuoden 1942 kuten myös
seuraavan vuoden osalta materiaalin tilaukset oli tehty hankintajärjestelmän kannalta liian
myöhään. Tästä syystä vuoden 1944 tarve tuli ilmoittaa kuljetusvälineosastolle jo syyskuun
alkuun 1943 mennessä. Materiaalin ja tarvikkeiden jakelu tapahtui keväisin vesitiepiiripäälliköiden ja -a luepäälliköiden toimesta. 34 9
Toukokuusta 1942 alkaen vesitiepiirin päällikkö velvoitettiin ilmoittamaan kansanhuollon kuljetuksia varten otettujen alusten vaurioista PMHE:lle. Vastaava ilmoitus piti tehdä
si lloinkin, jos omistajan hallussa olevalle aluksel le sattui vaurio kansanhuollon kuljetustehtävässä. 350

Korvikekaasutinalukset ja alkeelliset sisävesisatamat
Keväästä 1942 alkaen kansanhuoltoministeriö antoi rannikko- ja sisävesialusten poltto- ja voiteluainekiintiön PMHE:lle jaettavaksi edelleen vesitiepiireille vesiliikennettä varten. Hieman
myöhemmin PMHE sopi ministeriön kanssa siitä, että se saa jakaa kupongit myös teollisuus.m Alusluettelot 1942, dia rioimattomia, SArk, T 1277 1/1.
349
PMkvälos:n kirj no 821 /Kväl4/O 3 E, 31.7.1943, SArk, T 14400/20.
350
PMkvälos:n kirj no 2130/Kväl 4/24/2 sa i, 7.5.1942, SArk, Sk 2045, Liikrsco II, Mappi no II, Sisävedet.
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laitosten aluksille saadakseen otteen yritysten suureen laivastojen käytöstä. Aiemmin KHM
oli vastannut nestemäisten polcto- ja voiteluaineiden sekä karbidin ostokuponkien jaosta teollisuuslaitoksille. KHM jakoi kyllä koko sodan ajan poltto- ja voiteluaineen ostokupongit kalastusta varten, kuten myös ulkomaanliikenteen aluksille. 35 1
Poltto- ja voiteluaineen jakelussa PMHE käski vesitiepiirien noudattaa mitä suurinta säästäväisyyttä. Purjealukset eivät esimerkiksi saaneet ajaa koneella silloin, kun purjeita voitiin käyttää. Lisäksi vesitiepiirien tuli antaa rahti höyryaluksille, milloin se vain oli
mahdollista. Kalankuljetuksiin oli taas pyrittävä käyttämään yksinomaan puu-, hiili- tai
karbidikaasuttimilla varustettuja aluksia. Ostokuponkeja aluksille jaettaessa laskuperusteet
olivat seuraavat:
1. Moottorikoneiden petrolin ja kaasuöljyn kulutus
- polttoaine
noin 300 g hv/t ja
- moottoriöljy
noin 3 % polttoaineen kulutuksesta.
2. Höyrykoneiden öljynkulutus
noin 2,5 g hv/t ja
- koneöljy
- silinteriöljy
noin 0,75 g hv/t.
3. Jos aluksessa on öljynpuhdistaja, vähenee voiteluöljyn kulutus 50 %. 352
Vesiliikenne saatiin keväällä niin hyvin käyntiin, että PMHE joutui jo toukokuun 18. päivänä pyytämään KHM:ltä lisää polttoainetta. Tuolloin oli todettu, ettei kesäkuulle pyydetty
45 000 litraa petrolia ja naftaa tulisi mitenkään riittämään. Koska aluksia oli paljon laskettua
enemmän liikenteessä, kesäkuulle tarvittiin 75 000 litraa polttoainetta. 353 Maan polttoainetilanteen ongelmat hyvin tuntien PMHE käski, ministeriön vastausta odottamatta, vesitiepiirija aluepäälliköitä, Suomen Kalastusyhdistystä ja Viipurin läänin Merikalastajain liittoa siirtymään kalankuljetuksissa yhä enemmän puuhiili-, puupilke- tai karbidikaasuttimiin. Syyksi
se ilmoitti, ettei polttoainetta voitu jakaa aluksille riittävästi. Samalla esikunta muistutti, että
kokemusten mukaan sopivin korvikepolttoaine pienille aluksille oli karbidi, kun taas puu hiili
ja puu soveltuivat hyvin yli 10 hv:n moottoreille. Lisäksi määräyksessä annettiin suosituksia
aluksiin sopivista puuhiili- , puu- ja karbidikaasuttimista. 354
Pahenevan polttoainepulan vuoksi kansanhuoltoministeriö määräsi syksyllä, että petroli
ja kaasuöljy varataan pääosin maatalouden tarpeisiin. Siksi siviiliajoneuvojen lisäksi alukset
tulisi varustaa puukaasuttimilla. Samalla KHM ilmoitti joutuvansa rajoittamaan nestemäisten polttoaineiden jakelua seuraavan vuoden purjehduskauden vesikuljetuksiin. Ministeriön
päätökseen vedoten PMHE kehotti moottori- ja kalankuljetusalusten omistajia tulevan talven aikana varustamaan aluksensa korvikekaasuttimella, jotta kuljetukset voitaisiin häiriöttä
aloittaa seuraavana keväänä. Mikäli jollakin seudulla esiintyisi vaikeuksia korvikekaasuttajien
hankinnassa, siitä oli heti ilmoitettava esikunnalle. 355
Polttoaineen puute oli totta, samoin maatalouden tarve. Todennäköisesti kuitenkin KHM
ja PMHE olivat yhdessä päättäneet käyttää vaikeaa tilannetta hyväkseen korvikekaasuttimien
määrän lisäämiseksi vesikuljetuksissa. Ohjeiden sanamuoto jätti päätöksen alusten omistajille,
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mutta käytännössä heillä ei ollut valinnanvaraa; polttoaineen jakelu loppuisi seuraavana keväänä aluksilta, joissa ei ollut korvikekaasutinta.
Sisävesisatamien laitteistojen vaatimaton taso oli aiheuttanut kuljetuksille jatkuvia ongelmia vuoden 1942 purjehduskaudella. Marraskuun puolivälissä PMHE kääntyi rautatiehallituksen sekä Joensuun, Lappeenrannan, Kuopion, Jyväskylän ja Tampereen kaupunginhallitusten puoleen todeten, että suurimpana syynä kyseessä olevien sisävesisatamien heikkoon
purkutehoon oli koneellisten purkulaiteiden puute. Esikunta kehotti niitä harkitsemaan kiireellisesti nosturien hankintaa satamiin, jotta vuoden 1943 purjehduskaudella saataisi in todetut puutteet poistettua. 356 Vuoden 1942 purjehduskauden aikana PMHE oli tehnyt myös
tie- ja vesirakennushallitukselle useita esityksiä uitoille tai muulle vesiliikenteelle huonojen
vesistöjen ruoppauksista 357•
Yksi rannikko- ja sisävesisatamia kesällä 1942 vaivanneista ongelmista oli jatkuva ammattimiesten puute. Työvoima-asioita hoitava kulkulaitosministeriön työvoima-asiain osasto
pyrki kuntien työvoimapäälliköiden avulla varaamaan mahdollisimman ammattitaitoista lastaustyövoimaa satamatöihin. Koska ministeriössä hyvin tiedettiin, ettei päteviä satamamiehiä
ollut juuri saatavilla, se neuvoi työvoimapäälliköitä siirtämään rakennusalalla työskenteleviä
ns. korviketyövoimana satamiin. Jos laivamieh iä jostain löytyi, niin heitä kiellettiin määräämästä mihinkään muualle kuin aluksiin.358 Väliin myös PMHE puuttui sisävesisatamien
työvoimakysymyksiin pyytämällä ministeriötä siirtämään ruuhkahuippujen ajaksi työvoimaa
satamatöihin. Esimerkiksi kesällä 1942 tarvittiin lisää työvoimaa Tampereen ja Valkeakosken
satamiin proomujen purkamiseksi. 359
Talven lähestyessä PMHE kääntyi kansanhuoltoministeriön puoleen saadakseen käyttöönsä 385 000 markkaa jäänsärkijäavun saamiseksi sisävesialuksille. Tarkoituksena oli jälleen jatkaa sisävesillä kuljetuksia mahdollisimman pitkään.360 Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyn jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi edellisvuoden tapaan esitetyt
varat merenkulkuhallitukselle, joka antoi ne PMHE:n käyttöön.

Kilpailu linja-autoliikenteen kanssa
Pyrkimys si irtää auto- ja rautatiekuljetuksia vesiteille oli usein vaikeasti saavutettava tavoite. Kesällä 1942 PMHE esimerkiksi totesi, että Tampereen alueen ves ikulj etuksia oli
mahdollista lisätä huomattavasti varsinkin henkilökuljetuksissa. Se käski kotijoukkojen
esikunnan liikennetoimistoa lakkauttamaan Tampereen vesistöjen ra nnoilta sellaiset linja-aucolinjat, jotka kulkivat aluksi lla liikennöitävien vesireittien varsi ll a. 36 1 Näin voitaisiin
sekä suunnata liikenne vesiteille että samalla estää kaksinkertainen liikennöinti samoilla
reiteillä.
Liikennetoimisto laati asiasta kesäkuun lopulla vastineen, missä PMHE:n käskyä arvosPMHE:n es itykset 19.-20.11.1942, SArk, T 7366/14.
PMHE:n esitykset TVH:lle 1942, SArk, T 7366/16 .
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teltiin voimakkaasti 362 • Kiukkuisen muistion oli laatinut liikennetoimistossa työskentelevä
Suomen Linja-autoilijain Liiton puheenjohtaja, insinöörikapteeni Y. Vä nttinen. H än ei y mmärrettävästi voinut hyvä ksyä sitä, että linja-autolinjoja olisi pitänyt lopettaa siksi, että liikennettä voitaisiin suunnata vesiteille.
M ajuri Lakomaan liikennetoimistolle laatimassa vas tinemuistiossa muistutettiin tiukassa sävyssä, että PMHE:n maa n- ja vesitiekulj etusosas to lähtee siitä, etteivät auto- ja laivaliikenne sen enempää kuin rautatieliikennekään saa asiattomasti kilpailla keskenään. Millo in
la ivaliikennettä voidaan ha rjo ittaa vähintää n yhtä edullisesti ta i vähä n kalliimmallakin, tulee se asettaa etusijalle muihin kulj etusmuotoihin nähden. Periaatetta oli korostettu ves itiepiiripää lliköille, ja näin he oli vat La ko maa n mukaa n myös to imineet. Ta mpereen sk.piirin
liikennetoimiston tai kansanhuollo n autoja ei ollut syy tä pa nna kilpailemaa n la ivaliikenteen
ka nssa, vaa n autokalusto tuli suunnata tarpeellisempiin paikkoihin. 363 H einäkuussa PMHE
sa i Ta mpereella tahtonsa läpi.
Ta mpereen tapahtumat osoittavat, miten ha nkalien kysymysten parissa PMHE joutui toimimaa n. Eturistiriitoja syntyi helposti myös PMHE: n kulj etuso rga nisaation sisä llä, sillä eri
kulj etusmuo toj en tasapainon säily ttä minen oli hyvin herkkä asia. Ta mpereen tapauksessa kin
PMH E:ssa tiedettiin hyvin, etteivät vesikuljetukset mitenkään voineet kilpailla aucokuljetusten
ka nssa ilma n tuntuvaa tukea. Tässä tapauksessa tuki merkitsi linj a-autolinjojen lopettamista
purj ehduskauden ajaksi.

Sisävesi- ja rannikkoliikenteen erityisongelmat
Rannikkoalusten miehistökysymykset
Rannikkoa lustenkin kulkuun saa nnin osa lta toiminta riippui pitkälti ammattitaitoisen henkilös tö n saa mises ta. Melkoi nen osa rannikon laiva miehi stä o li koko jatkosodan aja n jo ko
merivoimien tai kenttäarmeija n palveluksessa. M erivoimien käytössä olevilla ottoaluksilla oli
luonnollisesti täysi miehitys. Sen sijaa n la iva nomistajilla ja yhtiöillä oli koko soda n ajan suuria
va ikeuksia löytää aluksillee n ri ittävä miehistö siviilistä ja vielä suurempia yrittäessään saada a rmeijassa olev ia miehiä vapa iksi . Syksystä 194 1 a lkaen PMH E pyrki auttamaa n alusten omistajia henkilöstöongelmien helpotta m isessa. Se esimerkiksi puolsi liikennöitsijöiden sotilasvira nomaisille lähettämiä vapautus-, lo mautus-, työlo ma- tai siirtoesityksiä. Puoltoa antaessaa n
PMH E kuitenkin arvioi hyvin krii ttises ti esityksiä ja tavalli ses ti karsi niitä kovalla käd ellä.
Es imerkiksi keväällä 1942 PMH E yr itti po ntevas ti etsiä merimiehiä rannikkoaluksille.
A luksi se päätti tutkia, o lisiko rannikkoalusten mi ehistöä saatav issa merivoimista. Se pyysi
siksi kommodori Sundmania lä hettä mää n everstiluutn antti Bo ijerille luettelot merivoimissa
pa lvelev ista la ivamiehistä. Nä iden listojen perusteella PMH E kehotti merivoimien esikuntaa
vapautta maan ta i komenta maa n tiettyjä miehiä ra nnikolla liikennöiviin laivoihin. 364 Joitakin
miehiä vapautettiin mutta ei riittävästi.
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Kotij E:n kirj no 5706/Liiktsco, 27.6 .1942 , SArk, T 7366/1 6.
Majuri Lakomaa n muistio 1.7. 1942, SArk, T 7366/1 6.
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144
Juhannuksen alla PMHE kehotti päämajan järjestelyosascoa lomauttamaan talven tuloon
asti tietyt laivapäälliköt, konemestarit, ajomiehet, työnjohtajat ja uittoerikoismiehet, joita tuolloin kotiutettavassa ikäluokassa -06 ei ollut. Listassa oli 228 erikoisammattimiehen nimet. 365
Pari päivää myöhemmin se anoi järjestelyosastolta vielä 107 laiva- ja uittoerikoismiehen lomauttamista.366 Näiden kahden lomautusesitysten käsittely järjestelyosasrossa oli nopeaa, sillä
ylipäällikkö oli ennen esitysten tekoa luvannut Roosille lomauttaa kyseiset miehet 1.10.1942
saakka ilman valtiolta tulevia palkka- ja luontaisetuja.
Roosin esikunnan vankkaa asemaa alushenkilöstön hankinnassa osoittaa myös se, että
kulkulaitosministeriökin antoi päämajan järjestelyosascolle erikoisammattimiehistä annettavien lausuntojen laatimisen PMHE:n tehtäväksi, "koska kysymys on kuljetuksiin tarvittavista
laivamiehistä". 367 Järjestely johtui yksinkertaisesti siitä, että ministeriö oli todennut esityksillä
olevan paljon paremmat edellytykset mennä päämajassa läpi, jos ne tulivat PMHE:lta. Muutaman kerran PMHE lyhyesti kuitenkin ilmoitti kulkulaitosministeriölle, ettei se voi puoltaa
sen esitystä, koska sillä kertaa ei ollut mahdollisuutta saada miehiä vapautettavaksi.
Etsiessään uusia keinoja alusten henkilöstöongelmien ratkaisemiseksi PMHE havaitsi, että
hallinnollisten määräysten muuttaminen voisi helpottaa merkittävästi akuuttia konemestaripulaa. Asia voitiin hoitaa pelkästään nostamalla sen konevoiman rajaa, mikä edellytti laivakoneenhoitajan pätevyyttä. Mikäli määräystä muutettaisiin 50 ihv:stä (ind.hv) 90 ihv:aan,
voitiin PMHE:n laskelmien mukaan saada jopa 300-400 konemestari n kohdalta luvan puute poistettua. Yli 35- ja alle 18-vuotiaitten laivanlämmittäjinä toimineiden joukossa tiedettiin näet olevan tarpeellinen määrä koneenhoitajan kokemuksen omaavia henkilöitä. Näille
laivanlämmittäjille ei tarvitsisi järjestää edes lyhyitä alikonemestarikursseja. Lisäksi PMHE
piti vielä kesällä 1942 kurssien järjestämistä muutenkin tuloksiltaan ep~ivarmana ratkaisuna
työvoimapulaan. Esikunta teki esityksen edellä mainitusta konemestaripätevyyden helpottamisesta kauppa- ja teollisuusministeriölle. 368
Alusten ammattihenkilökunnan jatkuvan puutteen vuoksi PMHE muutti lopulta kantaansa alushenkilökunnan koulutukseen. Sen kokemukset alushenkilöstön hankinnasta näet
osoittivat, ettei henkilöstötarvetta voitu tyydyttää vain kelpoisuusehtojen muutoksilla. Niinpä
PMHE:n aloitteesta Kuopiossa järjestettiin 6.3.-5.4.1944 ensimmäiset alikonemestarikurssic.
Kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosasco hoiti asian Kuopion teknillisen koulun kanssa. Kurssi antoi pätevyyden toimia koneenhoitajana sisävesialuksessa. 369

Palkkaus sisävesi- ja rannikkoaluksilla
Syksyllä 1941 Roos oli vankasti sitä mieltä, etteivät kuljetusalan palkka-asiat kuulu hänen
esikuntansa käsiteltäviin asioihin. Tämä periaate piti varsin hyvin kaikkien muiden kuljetusmuotojen kuin sisävesi- ja rannikkoliikenteen osalta. Tosin hänen esikuntansa näyttää tältäkin
osin aktiivisesti osallistuneen vain kevään 1942 palkkaneuvotteluihin.
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1875/3/l, 9.4.L942, SArk, T 7366/l4.
1067/3/11/4 a, 2.3.1944, SArk, T 7366/24.

145
Kulkulaitosministeriön toukokuun alussa asettamaan "Laiva miesten palkkaperustetoim ikuntaan" kuuluivat työnantajien asiantuntijoina metsäneuvos U. Lehtisalo ja tuomari V. Wikman sekä työntekijöiden asia ntuntijoina herrat B.Airola (SAK) ja N. Wälläri (Merimies-Unioni). PMHE:n asettama "puolueeton jäsen", luutnantti Eino J. Aro toimi puheenjohtajana ja
luutnantti V. Valpas sihteerinä. Toimikunnan tehtävänä oli sisävesi- ja rannikkoliikenteen
palveluksessa työskentelevän laivaväen palkkausperusteiden määritteleminen purjehduskaudeksi 1942. 370
Työtään varten toimikunta jakoi maan kolmeen palkka-alueeseen. Ne o livat sisävedet
mukaan lukien Oulujoen vesistö, eteläinen rannikkoalue mukaan lukien Vaasa ja pohjoinen
rannikkoalue Vaasasta pohjoiseen. Alukset taas jaettiin konevoiman perusteella kolmeen suuruusluokkaan seuraavasti: I luokka 201+ ihv, II luokka 91- 200 ihv ja III luokka a lle 90 ihv.
Kaksi päivää kestäneissä neuvotteluissa sovittiin , että palkkauksen pohjana o li vuoden 1941
palkkataso. Ongelmana oli kuitenkin se, ettei v uodelta 1941 o llut luotettavaa vertai lupohjaa
eikä varmoja lukuja eri puolilta maata maksetuista palkoista. Tämän takia korotus päätettiin
laskea indeksin mukaan. Toim ikunta totesi yleisindeks in kohonneen vuodessa 139 pisteestä
159 pisteeseen, joten nousu o li 14,4 % . Tämän perusteella toimikunta esitti laivapää ll iköiden ja konemestareiden palkoja korotettavaksi 12 %, ajomiesten ja koneapulaisten 15 % ja
kansimiesten noin 20 %: lla. Wä lläri kirjautti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä: "O len va lmis menemään 25 % :n korotuksiin aikapa lkkauksissa - - - kun laivaväen työaika on paljon
pidempi vuorokaudessa, kuin maissa työskentelevien, ja he joutuvat työskentelemään myös
pyhäpäivät, jää laivaväen ans io tuntia kohden niin alhaiseksi, että edellä mainittu korotus
olisi o ikeudenmukainen".
Kulkulaitosministerille lähettämänsä palkkaperustetoimikunnan pöytäkirjan saatteessa
Roos selkeästi totesi, että palkka-asiat kuu luvat päämajan huoltopäällikön toimialan ulkopuolelle. Siksi hän pyysi ministeriä vahvistamaan sisävesi- ja rannikkoliikenteen palkkausperusteet
ja tiedottamaan päätöksestä työrauhan säilymisen vuoksi kiireellisesti asianoma isille.37 1 Kiire
johtui siitä, että purjehduskausi o li jo alkanut.

Kuljetustariffien määrääminen
Syksyllä 1941 yksi vesikuljetuksia haitannut tekijä oli se, etteivät ku ljetustariffit suosineet vesikuljetuksia. Tuolloin vasta nimitetty valtakunnan kuljetuspäällikkö, eversti Roos kuitenkin
ajatteli, etteivät tariffiasiat kuulu hänen esikuntansa toimialueeseen. Kevään 1942 koittaessa
PMHE:ssa tultiin toisiin ajatuksiin. Maaliskuun lopulla pidetyillä vesiku ljetusalan neuvottelupäivillä polttopuiden rahtimaksut o livat näet puhuttaneet paljon ves itiepiirien päällystöä.
Useimmat vesitiepäälliköt ottivat enna lta a lueensa laivausasiantuntijoiden kanssa valmistelluissa puheenvuoroissa es ille kuljetuksia haittaavat polttopuiden tariffit.
Neuvottelupäivien jälkeen PMHE va lmisteli vesitiepiirien päälliköiden näkemysten perusteella laivanomistajille sopimusluonnoksen rahtimaksuista. Alusten om istajat hyväksyivät
PMHE:n uittotoimiston spk 20.4.- 31.7.1 942, SArk, Spk 20899 - Toimikuntaa asetettaessa
6.5. 1942 paika lla KYM:ssä olivat Salovaara, Roos, Aro, Wälläri ja SAK:n edustaja.
m PMHE:n kirj no 2559/3/4 b, 10.5.1942, SArk, T 7366/14.
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omassa käsittelyssään pienin tarkistuksin PMHE:n esityksen. Koska kyseessä oli viranomaispäätös, PMHE lähetti edellä mainitulla tavalla sovitut laivattavien polctopuiden kuljetustariffit kansanhuoltoministeriölle vahvistettavaksi. 372 Kaikki tietysti tiesivät, ettei ministeriö
ollut millään lailla sidottu sille tehtyyn esitykseen. Toisaalta ajateltiin, että KHM:llä piti olla
erittäin hyviä perusteita, jos se ei vahvistaisi PMHE:n johdolla konsensushengessä tehtyä esitystä sellaisenaan. Juuri näin kuitenkin tapahtui.
Kansanhuolcoministeriö vahvisti kesäkuun alussa polttopuiden kuljetusmaksut sisävesi- ja
rannikkoliikenteessä paljon alhaisemmiksi, kuin PMHE oli sille esittänyt. Tästä suivaantuneena PMHE ilmoitti ministeriölle, että tariffeihin vaikuttavien hintojen nousu johtui palkoista
ja lastausmaksuista, jotka olivat nousseet oletettuja suuremmiksi. Nousuun olivat vaikuttaneet myös sotavaaravakuutukset, jotka oli ehdottomasti otettava huomioon kuljetusmaksuissa. Suurin vakuutusmaksu oli liikennöitäessä Viipurin-Haminan alueella. Esikunta korosti,
että mikäli KHM:n vahvistamat maksut otettaisiin käyttöön, niin halkojen kuljetus tulisi
merkittävästi vaikeutumaan ja vesikuljetukset pienenemään. Esikunta pyysi tämän takia ministeriötä alistamaan kuljetusmaksut valtioneuvoston päätettäväksi. 373
Kiista johtui siitä, että ministeriö halusi pitää polttopuiden kuljetusmaksut sosiaalisista
syistä alhaalla. PMHE puolestaan pyrki huolehtimaan siitä, että alusten omistajien ylipäätään kannatti kuljettaa puuta ja muuta tavaraa aluksillaan. Kiistassa tappiolle jäänyt PMHE
ei enää purjehduskauden 1942 aikana osallistunut tariffien laatimiseen.
Mikäli jo vahvistetuissa taksoissa oli puutteita, niin tavallisesti PMHE teki esityksen niiden
korjaamisesta kansanhuolcoministeriölle. Näin tapahtui esimerkiksi toukokuun lopulla 1942,
kun Oulujärven liikennöitsijät valittivat liian alhaisia matkustaja- ja rahtimaksuja. Esikunta totesi valituksen aiheelliseksi ja esitti KHM:lle tariffien nostoa. Ministeriö, pyydettyään
asiasta ensin hintaneuvoston lausunnon, antoi valituksen tehneille liikennöitsijöille luvan korottaa matkustajamaksuja enintään 25 % ja rahti maksuja enintään 10 % vuoden 1941 maksuista. Vastaavalla tavalla kansanhuoltoministeriö PMHE:n esityksestä vahvisti Päijänteen
laivojen matkalippujen ja rahtien korotetut hinnat. KHM kuitenkin velvoitti kummassakin
tapauksessa liikennöitsijät esittämään sille kuukausittain selvitykset edellisen kuukauden tuloksesta. 374
Koko kuljetusjärjestelmän kannalca tärkeät sisävesi- ja rannikkoliikenteen halkotariffit tarkistettiin keväällä 1943 valmistauduttaessa purjehduskauden alkuun. PMHE:ssa järjestetyssä
kokouksessa puheenjohtajana toimi komentajakapteeni U. Voionmaa ja sihteerinä luutnantti
H. Hara. Paikalla olivat kapteeniluutnantti Hj. Ahlskog, johtaja Thron Wager, johtaja Sami
Rae ja johtaja Willgren rautatiehallituksen puutavaratoimistosta. Avauspuheenvuorossaan
Voionmaa totesi, että sisävesistöjen halkotariffiehdotus laaditaan erikseen majuri H. Lakomaan johdolla toimivassa komiteassa. Sen sijaan rannikkoliikenteen osalta oli tärkeää saada
aikaan tariffi, joka oli oikeassa suhteessa hiekkatariffeihin nähden. Kokouksessa päätettiin
esittää purku- ja lastausmaksut sisällytettäväksi perusmaksuun. Samalla sovittiin, että kuljetusmatkat jaettaisiin edellisen vuoden tariffin mukaan, joskin maksuihin esitettiin lisäyksiä
.m KotijE:n kirj no 570/ll/Liiktsro, 30.3.1942, SArk, Sk 2045, Liiktsro II, Yleiset asiat lll.
m PMHE:n kirj no 3219/3/111/1 b, 11.6.1942 ja PMHE:n kirj no 3494/3/Ill/l b, 29.6.1942, SArk,
T 7366/13.
374
KHM kirj no 46837, 20.5.1942, SArk, T 7366/11 ja KHM:n kirj no 72180, 6.7.1942, SArk, T
7366/1 l.
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ja muutoksia. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi hiekka- ja sokerijuurikastariffeista. Hiekan
kuljetuksen todettiin olevan huomattavasti kannattavampaa, koska sen lastaus ja purku kävi
nopeasti. Kaikki olivat yksimielisiä myös siitä, että hiekkatariffit oli järjestettävä niin, etteivät
ne vaikeuta polttopuun kuljetusta. Sokerijuurikkaiden ei katsottu tarvitsevan omaa tariffia,
koska kuljetukset olivat riippuvaisia viljelyssopimuksista ja syksyn tulosta. 375 PMHE lähetti
esityksensä jälleen KHM:n päätettäväksi. Ministeriö vahvisti toukokuun lopussa polttopuun
ylimmät kuljetusmaksut sisävesi- ja rannikkoliikenteessä purjehduskautena 1943 esityksen
mukaisesti. 376
Myös hiekankuljetustariffi t puhuttivat kuljetusjohtoa keväällä 1943. Asian sopimiseksi
PMHE:ssa järjestettiin kokous, jonka tavoitteena oli saada aikaa n sellainen hiekankuljetustariffi, joka olisi yhtä edullinen kuin kuukautta aiemmin PMHE:ssa sovittu halkokuljetustariffi. Asiaan löytyi ratkaisu. Samalla päätettiin, että Helsingin vesitiepi iri, Helsingin kaupunki
ja Laivuriyhdistys allekirjoittavat asiasta sopimuksen, jonka irtisanomisaika oli 14 päivää. 377
Ilmeisesti tätä asiaa ei haluttu jättää ministeriön ratkaistavaksi, jottei tapahtuisi ikäviä yl lätyksiä.

Itä-Suomenlahden sotavaaravakuutukset

Rannikkoliikenteen järjestelyistä maalis- ja huhtikuussa 1942 käytyjen neuvottelujen aikana
PMHE totesi sotavakuutusmaksujen tarkistuksen olevan välttämätöntä. Mikäli tarkistusta ei
tehtä isi, rannikkoliikennettä ei voitaisi ylipäätään harjoittaa 250-500 tonnin aluksilla itäisellä Suomen lahdell a. Useat laivanvarustajat olivat näet ilmoittaneet PMHE:lle, etteivät he voi
korkeitten sotavakuutusmaksujen takia kuljettaa tavaraa sama lla hinnalla kuin rautatiet. 378
Huhtikuun lopulla PMHE a loitti asiasta keskustelut Valtion sotavakuutuslautakun nan
kanssa. Sen neuvottelutavoitteena oli alentaa itäisen Suomenlahden sotavakuutukset 0,2 %:iin.
Se oli nimittäin korkein taso, jonka laivanvarustajat o livat suostuvais ia maksamaan rahtialustensa Haminaan menosta. 37'> Useiden neuvottelukierrosten jälkeen Valtion Sotavakuutuslautakunta suostui toukokuun a lussa a ntamaan määräyksen, että Itä-Suomenlahden vakuutusmaksu oli 0,2 %. Näin poistui yksi este rannikkoliikenteen järjestelyltä.
Kesä kuun alussa käynnistyi Viipurin sataman toiminta ja sama ll a avattiin Saimaan kanava
liikenteelle. Tällöin Valtion Sotavakuutuslaucakunta määräsi Haminan itäpuolisen alueen vakuutusmaksut. Uudessa tariffissa maksu lännestä Haminaan oli 0,2 %, Haminasta Viipuriin
0,4 % ja Saimaan kanavalla 0, l % . Tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi Sai maalta Helsinkiin
rahtia tuotaessa oli sotavaaravakuutusmaksu 0,1 + 0,4 + 0,2 = 0,7 % kaskovakuutussummasta.
Jos joku halusi vakuuttaa myös rahtitavaran, niin sen sotavakuutusmaksu oli 50 % korkeampi kuin vastaava kaskovakuutusmaksu. Kuljetuskustannuksia lisäsi sekin, että miehistölle ol i
maksettava Itä-Suomenlahdella sotavaarakorvausta 75 % peruspalkoista. Tämä tarkoitti sitä,
ettei laivaliikenne Saimaalta Helsinkiin ollut lainkaan kannattavaa varsinkin, kun KHM oli
PMHE:n prk 12.3.1943, SArk, T 7366/26 .
m, KHM:n päätös no 481, 24.5.1943, SArk, T 7366/17.
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m PMHE:n kirj no 2274/3/II/l b, 27.4.1942, SA rk, T 7366/13.
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määrännyt kuljetustariffit sosiaalisista syistä liian alhaisiksi. PMHE jopa pelkäsi, että tärkeintä sisävesi- ja rannikkoreittiä uhkaisi heti purjehduskauden alussa "liikenneseisaus". Siksi
se pyysi Valtion Sotavakuutuslautakuntaa tarkistamaan kantaansa reitin Saimaa-Helsinki
sotavakuutusmaksuun. 380
Vetoaminen Sotavakuutuslautakuntaan auttoi. Uudeksi sotavaaravakuutusmaksuksi kaskovakuutussummasta Viipurin-Haminan välillä tuli 0,2 %. Siten vakuutus välillä SaimaaViipuri-Helsinki oli 0,1 + 0,2 + 0,2 = 0,5 % sille, joka halusi vakuutuksen avulla turvata aluksensa. Vakuutus ei kuitenkaan ollut pakollinen. 38 1

Saimaan kanava
Kanavan kunnostus ja suojaaminen
Pioneerikomentaja, kenraalimajuri Unio Sarlin piti jo ennen Saimaan kanavan takaisin valtaamista tärkeänä, että se kunnostettaisiin nopeasti liikennöitävään kuntoon. Hän ajatteli
kanavan osaltaan helpottavan maan vaikeaa kuljetustilannetta. Sarlin esitti elokuun alussa
1941, että puolustusministeriö ryhtyisi valmistaviin toimenpiteisiin Saimaan kanavan kunnostamiseksi. Ministeriö halusi ehkä ennen asian käsittelyä valtioneuvostossa varmistua siitä,
että kanava saataisiin todella vallattua takaisin. Näin ehkä voidaan tulkita se, että puolustusministeriö pyysi vasta elokuun puolivälissä kulkulaitosministeriötä käynnistämään Saiman
kanavan korjaustyöt. 382
Kulkulaitosministeriö otti kanavan kunnostuksen hoitaakseen. Se järjesti hankkeelle 10
miljoonan markan rahoituksen. Syyskuun lopulla se antoi tie- ja vesirakennushallicukselle
määräyksen aloittaa työt Saimaan kanavalla. Samalla ministeriö lähetti talvisodan aikaisen vt.
kanavapäällikön V. Seppälän kanavalle selvittämään vahingot ja laatimaan yksityiskohtaiset
kun nostussuu nn itelmat383 •
Kanavan kunnostaminen kohtasi vuoden lopulla suuria henkilöstöön liittyviä vaikeuksia.
Kulkulaitosministeriö sekä rakennustöitä hoitava tie- ja vesirakennushallitus lähettivät syksyllä
useita esityksiä päämajan järjestelyosastolle nimettyjen henkilöiden vapauttamiseksi kanavatöihin. Koska kaikkia tarvittavia miehiä ei saatu vapaaksi, niin tie- ja vesirakennushallitus
päätti marraskuun lopulla hakea tukea PMHE:lta; eversti Roosin tekemien vapaucusesitysten
tiedettiin näet useimmiten tulevan hyväksytyiksi.
Näyttää siltä, että päämajan huoltopäällikön esikunta sai virikkeen tutkia Saimaan kanavan merkitystä vesikuljetuksissa juuri tie- ja vesirakennushallituksen miesten vapautusesityksestä. Joka tapauksessa esikunnassa tultiin marraskuun lopussa siihen tulokseen, että
kanavan kunnostaminen oli kuljetusten kannalta ensiluokkaisen tärkeää. Esikunnan laskelmien mukaan Saimaan kanavan liikenteellä voitiin säästää vuodessa 80 000 rautatievaunua
eli päivittäin 200-300 vaunua. Kanavan kuljetuskyvyksi arvioitiin optimistisesti rauhan
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vuosien perusteella 800 000 tonnia vuodessa. Saimaan kanavalla oli kuljetettu vuonna 1939
noin 700 000 tonnia, edellisenä vuonna 812 000 tonnia ja vuonna 1937 noin 887 000 tonnia
tavaraa. Jostain syystä PMHE ei laskelmissaan ottanut huomioon edes sitä, että vuonna 1942
kuljetuksiin olisi käytössä 10 % vähemmän tonnistoa.
Vakuututtuaan hankkeen järkevyydestä PMHE otti ajaakseen nimettyjen TVH:n palveluksessa olleiden en nen vuotta 1912 syntyneiden henkilöiden lomauttamisen kanavatöihin.
Esitystä valmistellessaan Roos keskusteli joulukuun alussa asiasta päämajan järjestelyosaston
päällikön eversti V. Karikosken kanssa. Tä llöin Roos sai Karikoskelta puolittaisen lupauksen miesten lomauttamisesta. Varsinaisen esityksensä liitteiksi Roos lähetti järjestelyosastolle
muun muassa kaksi TVH:n asiakirjaa ja vuorineuvos Jakob von Julinin asiaa koskevan kirjeen. Perusteluissaan Roos totesi, että lomautettavaksi esitettävät asevelvolliset kotiutettaisiin
kyllä jonkin ajan kuluttua, mutta siitä ei enää olisi vastaavaa hyötyä, koska maan jäätyminen,
lumi ja talven tulo vaikeuttaisivat silloin kanavatöitä. 384 Hyvistä perusteluista ja Karikosken
tuesta huolimatta Roosille ilmoitettiin yleisesikunnan päällikön hylänneen esityksen 385 • Roos
ei tyytynyt tähän, vaan kääntyi asiassa ylipäällikön puoleen. Viikon kuluttua järjestelyosasto
ilmoitti ylipäällikön lomauttaneen Roosin 25.11. esittämät TVH:n miehet 386 • PMHE onnistui
talven ja kevään 1942 a ikana vapauttamaan kaikkiaan 60 miestä kanavatöihin.
Työvoima kysymyksen lisä ksi PMHE oli muutenkin aktiivinen Saimaan kanavan kunnostusasiassa. Joulukuun puolivälissä 1941 se kääntyi TVH:n pyynnöstä päämajan kaupallisen
osaston puoleen pyytäen R ättijärven ja Pällin sulkuja varten tarvittavien sähkölaitteiden tilaamista sotilastilauksena. Ne olivat näet aina kiireellisiä ja ohittivat sivii litilaukset. PMHE
perusteli esitystä si llä, että korjausten jälkeen kanava kykenisi kuljettamaan päivässä 5 000
tonnia, mikä vastasi 500 rautatievaunua. Kanavan vuosikapasiteetiksi ilmoitettiin kaupallise lle osastolle peräti 900 000 tonnia. 387 Kasvanut kuljetuskykyarvio osoittanee sekä siv iiliviranomaisissa että PMHE:ssa vallinnutta suurta optimismia kanavan merkitykseen KaakkoisSuomelle. Toisaalta luvun epärealistisuuden oli si voinut todeta pelkästään siitä, ettei moiseen
suoritukseen ollut ylletty edes rauhan vuosina. Kuitenkin kaupallinen osasto hyväksyi perustelut ja esityksen sekä ilmoitti 23.12. Oy Strömberg Ab: lle, että TVH:n tilaus rinnastetaan
sotatarvikehankintoihin. Tiettyä varovaisuutta osoittaa se, että yhtiölle myös huomautettiin,
ettei tilaus saanut viivästyttää tai vaarantaa varsinaisia sotatarvikehankintoja.
Talven ja kevään 1942 aikana sekä TVH että PMHE seurasivat tarkasti kanavatöiden edistymistä. TVH:n pääjohtaja, professori Arvo Lönnroth suoritti talvella kaksi tarkastusmatkaa
TVH:n Viipurin piiriin ja Saimaan kanavalle. Lisäksi TVH:n yli-insinööri Santeri Kiianlinna
tarkasti kanavatöiden edistymistä huhtikuun lopulla. Myös PMHE ja päämajan huolto-osasto
näyttävät suorittaneen samaan aikaan omia tarkastusmatkojaan kanavatyömaille. Huhtikuun
alussa eräs PMHE:n tarkastaja kommentoi pääjohtaja Lönnrothin 27.-29.3.1942 tekemää
matkakertomusta seuraavasti:
Lönnrot h:
PMHE:n tarkastaja:
- Ylä-Särkijärvi va lmis 29.3 .
- Ei ollut valmis vielä 7.4.
.is 4 PMHE:n kirj no 336/3/8 a, 4.1 2.1941, SArK, T 7367/3.
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PM:n kirj no 4679/Järj 3/20, 7. 12.1 941, SArK, T 7367/3 .
.isG PM:n kirj no 48317Järj 3/20, 13.12.1941, SArK, T 7367/3.
387
PMH E: n ki rj no 670/3/ 8 a, 11.12.1941, SArk, T 7367/3.
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- Ala-Särkijärvi valmistuu
- Ei ollut vielä aloitettu 7.4.
- Lietjätven nojatelineet ovat valmiit
- Eivät olleet vielä 7.4. 388
Saimaan kanavan alkaessa huhtikuun lopulla valmistua TVH kiinnitti PMHE:n huomiota siihen, että kanava oli vihollisen ilmatoiminnan ulottuvilla. Koska kanava muodostuisi
avauduttuaan huomattavaksi huoltotieksi, vihollinen saattaisi yrittää häiritä sen liikennettä.
TVH pyysi siksi päämajan huoltopäällikön esikuntaa harkitsemaan, pitäisikö kanavaa suojata
ilmatorjunnalla. PMHE totesi esityksen aiheelliseksi.
Roos tiedusteli päämajan operatiiviselta osastolta, voitaisiinko ilmatorjuntaa järjestää ainakin Saimaan kanavan arimpiin kohtiin. Näitä olivat kanavan tekniset laitteet kuten sulut
portteineen. Korostaakseen asian merkitystä Roos kertoi, että kanavassa oli normaalivuosina
kuljetettu 885 000 tonnia. PMHE:n laskelmat osoittivat kuljetusten tulevan olemaan alkavana
purjehduskautena lähes normaalin suuruiset, mikäli tarpeellinen tonnisto saataisiin liikenteeseen. Hän myös ilmoitti, että TVH:n arvion mukaan kanavalla voidaan ryhtyä liikennöimään
touko kuu n loppupuoliskolla. 389
Operatiivinen osasto ilmoitti seuraavana päivänä suorittaneensa tarpeelliset tiedustelut
Saimaan kanavan ilmatorjunnan järjestämiseksi. Pälliin oli jo siirretty ilmatorjuntajaos. Lähitulevaisuudessa tultaisiin kanavan muihin tärkeimpiin kohtiin sijoittamaan raskasta ja keski raskasta ilmatorjuntaa. 390
Keväällä 1943 Roos ehdotti PMopos:lle, että Saimaan kanavan ilmatorjunta järjestettäisiin samalla tavalla kuin edellisenä vuonna 391 . Tuolloin operatiivinen osasto kuitenkin totesi,
ettei ilmatorjuntaa toistaiseksi sijoiteta kanavalle Lauritsalaa lukuun ottamatta. Syynä oli se,
ettei vihollinen enää aikoihin ollut pommittanut kotiseudun kohteita pois luettuna Helsinki
ja Kotka eikä se ollut vuonna 1942 osoittanut mitään mielenkiintoa kanavaa kohtaan. 392

Kuljetusten epäonnistuminen

Kanava avattiin liikenteelle 3.6.1942. Avaamisen yhteydessä Lietjärven työpatoon 393 syntyi
viiden laivan sulutuksen jälkeen paha vuoto. Liikenne jouduttiin keskeyttämään. Kanava
oli viisi päivää suljettuna korjausten vuoksi , vaikka töissä oli 200 miestä kolmessa vuorossa.
Tämä oli paha takaisku kanavan käyttöönotolle. Roos piti asiaan niin tärkeänä, että pyysi
alaisiaan ilmoittamaan asiasta 4.6. päämajan operatiiviselle osastolle. 394
Saimaan kanava ei vastannut alkuunkaan siihen kuljetusjohdon kohdistamia suuria odotuksia. Jo heinäkuun puolivälissä TVH ilmoitti päämajan huolto-osastolle, ettei kanavaliikenne ole vilkastunut siinä määrin, kuin kuljetuskysymyksiä hoitavissa piireissä aikanaan arvioitiin395. Pahin pettymys oli, että halkokuljecukset välillä Saimaa-Helsinki jäivät vähäisiksi.
388 SArk, T 7366/11 - Mapissa on useita useimmiten diarioimattomia matkakertomuksia.
389 PMHE:n kirj no 2278/3/8 a, 28.4.1942, SArk, T 7366/11.
3•Jo PM:n kirj no 336/Op 3/II c sai, 29.4.1942, SArk, T 7366/12.
391 PMHE:n kirj no 999/3/11/6 a sai, 18.4.1943, SArk, T 7366/20.

m PM:n kirj no 312/Op 2, II a sai, 19.4.1943, SArk, T 7366/20.
393 Puna-armeija räjäytti Lietjärven sulun kesällä 1941. Myös Pälli n, Rättijärven ja Särkijärven sulut
kärsivät hyökkäysvaiheen aikana vaurioita (Paaskoski, s. 189).
394 PMHP:n creedsanoma no 1485/3/8 a sai, 4.6.1942, SArk, T 7366/12.
395 TVH:n kirj no K-972/22024, 16.7.1942, SArk, T 7366/12.
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Tämä johtui siitä, että kansanhuoltoministeriön sosiaalisten syiden takia alhaisiksi määräämät
halkokuljetustariffit, miehistölle maksettavat korkeat sotavaarakorvaukset ja sotavakuutukset
tekivät liikennöinnin kanavan kautta ka nnattamattomaksi. Samat ongelmat haittasivat myös
vuoden 1943 liikennöintiä.
Varsin usein PMHE sai myös valituksia Saimaan vesitiepiiriltä aluksille saattuepalveluksesta
itäisellä Suomenlahdella aiheutuneista viivyryksistä. Esimerkiksi kesällä 1943 odotusajat olivat valitusten mukaan keskimäärin 2-3, pahimmillaan 4½ vuorokautta. Laivurit halusivat siksi korvauksia meneterystä ajasta. Korvauksia ei kuitenkaan katsottu voitavan maksaa, koska ulkomaa nliikenteen aluksetkaan eivät saaneet mitään korvauksia sotatoimien aiheuttamista viivytyksistä. 396
Kanavakuljetuksiin liittyvä tilastointi oli jostain syystä epätarkkaa. Paaskosken mukaan
purjehduskaudella 1942 ka navalla liikkui yli 1 800 alusta ja seuraavalla lähes 3 200397• PMHE:n
tietojen mukaan Saimaan kanavalla liikennöitiin vuosina 1942 ja 1943 seuraavasti: 398
Aluksia
Kantavuus tn Kuljetettu tavaramäärä tn
1942
1 746
96 067
74 138
1943
3 067
145 920
123 829
Tilastosta ilmenee, että vuoden 1942 kuljetukset kanavalla epäonnistuivat pahasti. Seuraavana vuonna kanavaliikenne tosin vilkastui, mutta vuoden 1943 kuljetukset olivat vain noin
seitsemäs osa 1930-luvun kuljetusmääristä. Vuonna 1944 kanava avattiin liikenteelle toukokuun 15. päivänä. Se ehti viimeisenä sotakesänä palvella lähinnä evakuointikuljetuksissa.
Saimaan kanava ei lainkaan vastannut siihen valtioneuvostossa ja myös PMHE:ssa asetettuja suuria odotuksia. Kanavan taloudellinen merkitys jäi asemasodan aikana hyvin vähäiseksi.
Yhtenä syynä kanavan vähäiseen käyttöön vuonna 1942 oli se, että kansanhuoltoministeriö
oli määrännyt kuljetustariffit liian alhaisiksi. Vaikka tariffeja nostettiin seuraavaa purjehduskautta varten, liikenne vilkastui vain hieman. Myös Itä-Suomenlahden korkeat sotavakuutusmaksut ja alusmiehistöjen lisäpaikat tekivät liikennöinnin vähemmän kannattavaksi. Lisäksi
purjehdus Saimaalta Helsinkiin ja takaisin saattoi saattopalvelun vuoksi kestää jopa runsaan
viikon enemmän kuin rauhan vuosina.

Laatokan sotilasvesikuljetukset
Sotilasvesikuljetusten johtosuhdemuutokset

Vesiliikenteen johtoon oton yhteydessä talvella 1942 pää majan huoltopäällikön esikunnan
vesitiekuljetustoimisto jätti puolustusvoimien alustenottojen tekemisen pää majan kuljetusvälineosaston sisävesilaivatoimiston vastuulle. Helmikuun puolivälissä kuljetusvälineosasto
käski entiseen tapaan, että tulevaa purjehduskautta varten kaikki alukset otetaan sisävesilaivatoimiston kautta. Tätä varten sk.piirien ja kenttäarmeijan joukko-osastojen tuli tehdä toimistolle esitykset alustarpeestaan. 399
396
YJ?

398

399

PMHE:n kirj no 4962/3/ 11/2 b, 7.9.1943, SArk, T 7366/17.
Paaskoski, s. 193.
PMHE:n kirj no 2633/l/13 sai, 23.11.1943, SArk, T 22471/2 ja PMHE:n kirj no 2801/1/13 sai,
21.12.1943, SArk, T 22471/2.
PMkvälos:n kirj no 898/Kväl 4/24 sa i, 20.2.1942, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Mappi II, Sisävedet.
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Helmikuun lopulla vesitiekuljetusroimisto kuitenkin totesi, että alkavan purjehduskauden
vesikuljetuksiin tarvittiin enemmän aluksia, kuin kuun alussa oli laskettu. Tästä syystä se ilmoitti kuljetusvälineosasrolle aikovansa käsitellä sisävesilaivatoimiston kanssa kaikki soti lasesikuntien esittämät alustenotot. Niinpä sisävesilaivatoimisto neuvoi nyt esimerkiksi päämajan
linnoitusosastoa keskustelemaan alusten pakko-otoista joko PMHE:n tai päämajan kuljetusvälineosasron kanssa400 • Epäselvä sanamuotoon varmasti herättänyt paljon kysymyksiä siitä,
kenelle esitykset alustarpeesta oikein lähetetään.
Maaliskuussa vesitiekuljetustoimisto totesi lopullisissa laskelmissaan, että suunniteltuihin
kansanhuollon vesikuljetuksiin tarvittaisiin sisävesi llä koko aluska lusto. Näin ollen kaikki liikenteeseen saatavat alukset oli otettava vesitiepiirien ohjaukseen. Sekaannusten välttämiseksi
vesitiekuljetustoimisto päätti samalla ottaa sisävesien alustenotot ratkaistavakseen. Se ilmoitti
nyt kuljetusvälineosastolle, etteivät kenttäarmeija tai kotijoukot saaneet pakko-ottaa aluksia ilman sen kussakin tapauksessa antamaa lupaa. Tämän jälkeen vesitiekuljetustoimisto hyväksyi
ja käski alustenotot sisävesillä koko jatkosodan ajan. Merivoimien hoitamiin rannikkoalusten
ottoihin vesitiekuljetustoimisto ei puuttunut nyt eikä myöhemmin.
Vielä huhtikuussa eräät joukot lähettivät esityksiä alustenotoista PMkvälos:lle. Siksi sisävesilaivaroimisto antoi uuden käskyn pakko-otettujen alusten käsittelystä yksiköissä. Se määräsi, että aluksia tarvittaessa joukkojen tuli lähettää perusteltu esitys PMHE:lle. Todettuaan
anomuksen tarpeelliseksi PMHE antaisi PMkvälos:lle määräyksen pakko-otosta. Käskyssä
erityisesti korostettiin, ettei kenelläkään muulla kuin PMHE:lla ollut oikeutta antaa määräyksiä sisävesialusten otosta. 40 1 Toukokuun alussa PMkvälos antoi vielä samansisältöiset ohjeet
vesitiepiireille. Alustenotot tapahtuivat jatkossa siten, että PMHE:n luvan saatuaan sisävesilaivatoimisto antoi vastaavan määräyksen vesitiepiirin päällikölle, joka huolehti oton täytäntöön panosta. 40 2
Päämajan huolto-osasto huolestui keväällä 1942 siitä, että si ltä puuttui vesitieupseeri. Se
esitti päämajan huolropäällikölle eversti Roosille, että tämä joko komentaisi päämajan huoltopäällikön esikunnan vesitiekuljetustoimiston päällikön majuri H. Lakomaan takaisin päämajan huolto-osastoon (Huolto 3) johtamaan soti lasvesiku ljetuksia tai huolto-osastoon saataisiin hänen tilalleen joku muu ammattimies. Kolmas vaihtoehto oli, että Roos määräisi
sotilasvesikuljetukset tietyin poikkeuksin PMHE:n vesitiekuljetustoimisron hoidettavaksi.
Vaihtoehdossa kolme päämajan huolto-osasto johtaisi alkavalla purjehduskaudella seuraavat
sotatoimia lueen vesikuljetukset:
1. Kuljetukset Vuoksella
moottoriponttooneja,
2. Kuljetukset Jänisjärvellä
muutama moottorivene,
3. Kuljetukset niillä Itä-Karjalan järvillä, joita ei ole liitetty Saimaan tai Kainuun ja
Lapin vesitiepiireihin
joitakin varppaushöyryveneitä tai pienempiä hinaajia ja
400
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PMkvälos:n kirj no 1012/Kväl 4/24/2 sai, 28.2.1942, SArk, T 7366/12.
PM:n kirj no 334/Kväl 4/2, 20.4. 1942, SArk, T 7366/12.
PMkvälos:n kirj no 2130/Kvä l 4/24/2 sa i, 7.5.1942, SArk, Sk 2045, Liiktsto II, Mappi no II, Sisävedet.
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4. Kuljetukset Laatokalla, Syvärillä, Äänisjärvellä.
Laatokalla muutamia aluksia, mutta sinne oltiin siirtämässä heti avoveden tultua
10 keskikokoista hinaajaa.
Syvärillä ja Äänisjärvellä oli useita kymmeniä sotasaalisaluksia (hinaajia ja proomuja).
PMHE:n vesitiekuljetustoimiston "suoritettavaksi" taas annettaisiin loput varsin vähäiset sotilasvesikuljetukset. Roos on tässä kohdin merkinnyt punakynällä asiakirjaan sivuun
"johdettavaksi". Päämajan huolto-osasto ei esitystä Roosille tehdessään tiennyt, että aiemmin
keväällä PMHE ja MerivE olivat jo sopineet, että merivoimat hoitaa ja valvoo kaikkia vesikuljetuksia Laatokalla, Syvärillä ja Äänisjärvellä. 403
Eversti Roos päätti pitää majuri H. Lakomaan edelleen PMHE:n vesitiekuljetustoimiston
päällikkönä. Päämajan huolto-osasto ei kuitenkaan saanut uutta vesiupseeria, koska Roos
valitsi kolmannen vaihtoehdon siten muutettuna, että hän siirsi majuri H. Lakomaan vesitiekuljetustoimiston johtoon kaikki muut sotilasvesikuljetukset paitsi merivoimien vastuulle
annettuja Laatokkaa, Syväriä ja Äänisjärveä. Johtamisen kannalta ratkaisu oli selkeä. Tärkeintä järjestelyssä oli kuitenkin se, että PMHE:n vesitiekuljetustoimisto sai valvontaansa osan
sotatoimialueen vesistöjen puutavarankuljetuksista. 404

Laatokan hinaajat
Laatokalla oli saatu sotasaaliiksi paljon puutavaraa. Laatokan vesikuljetusten ongelmana oli,
ettei sieltä ollut saatu riittävästi aluksia sotasaaliiksi. Näin ollen puun tulevat ostajat eivät
kykenisi kuljettamaan puita hinaajien puutteen takia teollisuuslaitoksiin. Asiaa pohdittuaan
päämajan sotasaalisosasto päätti helmikuun lopulla 1942 pyytää apua merivoimien ja päämajan huoltopäällikön esikunnilra. Aluksi se pyysi niitä tutkimaan, voitaisiinko rannikolta
siirtää hinaajia Laatokalle Pitkärantaan, Sortavalaan, Lahdenpohjaan ja Käkisalmeen. Sotasaalisosasto arvioi puiden hinaukseen tarvittavan 1 500 hinauspäivää, mikä vastasi kymmentä
150-200 hv:n hinaajaa.
Maaliskuun lopussa pääministeri J. Rangellin johtamassa neuvottelussa päätettiin, että
eversti Roos kuljettaa rautateitse vähintään viisi hinaajaa Laatokalle puutavarankuljetuksiin405.
Todennäköisesti kommodori Sundman ja eversti Roos sopivat keskenään kymmenen hinaajan
siirrosta siksi, että Laatokalla voitaisiin samalla tyydyttää myös siviiliväestön kuljetustarpeita.
Ratkaisu oli hyvä myös siitä syystä, että pari viikkoa myöhemmin kuultiin Aunuksesta saadun
sorasaaliina 8 000 000 j 3 sahatukkeja ja suuret määrät halkoja ja paperipuuta.
Hinaajien siirrosuunnitelma oli yksinkertaisuudessaan se, että merivoimien esikunta suorittaisi PMHE:n nimeämien 10 hinaajan oton joko sopimus- tai pakkoteitse. Se järjestäisi myös
403
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PM :n kirj no 1496/Huolto 3/30 sai, 11.4.1942, SArk, T 7368/19.
PMHE:n kirj no 984/1/10 sai, 21.4.1942, SArk, T 7368/19.
PM sotasaalispuutavarasta, kokous 31.3.1942, päivätty Helsingissä 2.4.1942, SArk, T 7366/12Rangellin lisäksi paikalla olivat ministerit Pekkala, Ikonen ja Annala, Itä-Karjalan sotilashallintokomentaja, eversti Kotilainen, päämajan huoltopäällikkö, eversti Roos, metsähallituksen edustajina metsäneuvos Mecklin ja osastopäällikkö Toijala sekä päämajan socasaalistoimistosta kapteeni
Nysten ja sotilasvirkamies Rosenlew.
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alusten siirron rannikolta Saimaan kanavan kautta Punkasalmelle. Siellä Saimaan vesitiepiiri
huolehtisi laivojen noscosta Roosin kuljetukseen varaamiin rautatievaunuihin. Merivoimien
esikunta taas vastaisi alusten vesillelaskusta Lahdenpohjassa. Ajatus oli, että siirrettävistä hinaajista seitsemän jäisi merivoimien valvontaan ja kolme Pitkäranta Oy:n käyttöön. Yhtiö
myös maksaisi kyseisten alusten käyttökustannukset. Merivoimien käyttöön jäävien alusten
kustannuksista vastaisi sotasaaliscoimisto. 406 Kaiken piti olla kunnossa, mutta jostain syystä
alusten ottoja ei suoritettu. Toukokuun puolivälissä PMHE pyysi uudelleen merivoimien esikuntaa ottamaan pikimmiten kaivatut hinaajat407•
Todennäköisesti merivoimien "viivyttely" ottoasiassa johtui vain siitä, että Saimaan kanavan valmistuminen näytti toukokuun alkupuolella hyvin epävarmalta. Pyydetyt hinaajat
otettiin myöhemmin toukokuussa, ja alukset siirrettiin kesäkuun alkuun mennessä odottelemaan kanavan aukeamista. Ne jäivät kuitenkin Saimaan kanavan avajaispäivänä 3.6. Lietjärven työpadon vuodon alapuolelle lähes viikoksi odottamaan padon korjaamista. 408
Hinaajien matkan viivästyminen oli kuitenkin pientä verrattuna alusten miehistöongelmiin. Roos pyysi toukokuun lopussa Sundman ilta apua Laatokalle siirrettävien hinaajien miehistön värväämiseksi. Hänen esikuntansa oli siihen mennessä onnistunut löytämään siviilistä
aluksille vain yhden miehen. Hän oli s/s Torin päälliköksi tuleva kauppalaivuri D . Kilpiä. 409
Kun hinaajat saapuivat kesäkuun puolivälissä Laatokalle, merivoimien esikunta oli onnistunut löytämään niille komennusmiehet Oulun, Kemin ja Saimaan alueilta. Valitut miehet eivät
kuitenkaan olleet eri syistä ilmestyneet aluksille. Aikansa ihmeteltyään PMHE pyysi päämajan
komento-osastoa komentamaan kyseiset miehet sotilaina hinaajille. Komento-osasto antoi 6.7.
pyydetyt käskyt, mutta kaikkia miehiä ei vieläkään näkynyt. Heinäkuun puolivälissä Roos
yritti uudelleen hoitaa miehistöasioita ensin merivoimien esikunnan ja sitten komento-osaston
avulla4 10 • Mikään ei auttanut. Muutama Laacokalle suurella vaivalla siirretyistä hinaajista jäi
purjehduskaudella 1942 seisomaan laivamiesten puutteessa. Hinaajiin liittyvät ongelmat eivät
kuitenkaan päättyneet tähän.
Heinäkuussa Laatokan vedenkorkeus aiheutti suuria ongelmia hinaajien käytölle. Kun
vedenpinta oli tuolloin 132 cm normaalia alempana, eivät höyryhinaajat mitenkään päässeet
jokisuihin; ne saattoivat suorittaa vain puutavaran matkahinauksia. Nyt PMHE päätti tuoda
Laatokalle kuusi moottorihinaajaa, a 30-50 hv, suorittamaan puutavaranhinauksia matalista
jokisuista. Ajatus oli, että neljä hinaajaa toimisi Aunuksessa ja kaksi Käkisalmessa. Esikunta
pyysi päämajan sotasaalistoimiscoa tekemään merivoimien esikunnalle esityksen moottorihinaajien hankkimisesta ja pikaisesta lähettämisestä Lahdenpohjaan .4 11
Alukset otettiin nopeasti Raumalta, Turusta ja Kotkasta, mutta ongelmana oli jälleen tarvittavien miehistöjen saaminen. Päämajan komento-osasto onnistui kesän aikana löytämään
miehet vain kolmelle moottorihinaajalle. Tästä syystä Ääniselle siirrettiin elokuun alussa vain
kaksi ja Laatokalle yksi moottorihinaaja. 4 12
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PMHE:n kirj no 1033/3/8 sai, 16.4.1942, SArk, T 7366/12.
PMHE:n kirj no 1236/3/8 sai, 10.5.1942, SArk, T 7366/12.
PMHP:n creedsanoma no 1485/3/8 a sai, 4.6.1942, SArk, T 7366/12.
PMHE:n kirj no 1433/3/4 b sai, 30.5.1942, SArk, T 7266/12.
PMHE:n kirj no 1993/3/4 b sai, 20.7.1942, SArk, T 7266/12.
PMHE:n kirj no 1952/3/1 sai, 16.7.1942, SArk, T 7366/12.
PMHE:n kirj no 2038/3/4 b sai, 24.7.1942, SArk, T 7366/12 ja PMHE:n kirj no 2137/3/1 sai,
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Laatokan vesitiepiirin perustaminen

Laacokka oli merivoimien vastuulla olevista sisävesistöistä erityistapaus siksi, että sen ympäristöön palanneet ihmiset rakensivat tuhoutuneita kotejaan ja pyrkivät kaikin tavoin elvyttämään alueen talous- ja liike-elämää. Kotiseuduilleen palanneen väestön elinmahdollisuuksien parantaminen luonnollisesti edellytti myös alueen kuljetusolojen kehittämistä, vaikkakin
kyseessä oli sotilashallintoalue. Kesäkuun lopulla 1942 kansanhuoltoministeriö, päämajan
huoltopäällikön ja merivoimien esikunta sekä päämajan sotilashallinto-osasto sopivat, että
Laatokan vesikuljetusten johto siirretään merivoimilta PMHE:n vesitiekuljetustoimistolle.
Järjestelyn uskottiin parantavan erityisesti alueen sahojen ja puunjalostusteollisuuden kuljetusmahdollisuuksia. Siitä katsottiin olevan suurta etua myös kansanhuollon kuljetuksille,
koska alueella siviilien käytössä ollut ajoneuvokalusto oli muuhun Suomeen verrattuna hyvin
pieni. Lisäksi kokemus oli osoittanut, että keskitetysti johdetut maantie- ja vesikuljetukset
tehostivat kaikkialla sekä kuljetuksia että kaluston taloudellista käyttöä.
Heti asian sopimisen jälkeen PMHE käski Laatokan rannikkoprikaatin esikuntaa
(LaatRPrE) perustamaan Laatokalle teollisuuden ja kansanhuollon vesikuljetusten johtamiseksi koko järven käsittävän vesitiepiirin. Rannikkoprikaatin esikunnassa palvelevan komentajakapteeni E. Koposen tuli 10.7. mennessä tehdä PMHE:lle esitys vesitiepiirin toiminnasta
ja tarvittavasta henkilöstöstä. Hänet määrättiin samalla oman tehtävänsä ohella PMHE:n
vesitiekuljetustoimiston alaiseksi vesitiepiirin päälliköksi. Vesitiepiiri tuli liittää huollollisesti
Laatokan rannikkoprikaatiin. 4 13 Merivoimien esikunta antoi samanaikaisesti vastaavan käskyn LaaRPrE:lle.
Koposen suunnitelma hyväksyttiin PMHE:ssa heinäkuun puolivälissä. Välittömästi sen
jälkeen Roos allekirjoitti käskyn Laatokan vesitiepiirin perustamisesta. Jostain syystä määräyksessä mainittiin vesitiepiirin toiminnan alkaneen jo heinäkuun alussa. Laatokan vesitiepiiri
käsitti Viteleen, Salmin, Lahdenpohjan ja Käkisalmen vesitiealueet. Viteleessä toimintaa johti
luutnantti Otto Vetterhoff, Salmissa piirimies E. Koskelin , Sortavalassa vänrikki Koskinen,
Lahdenpohjassa luutnantti P. Hyvönen ja Käkisalmessa maanviljelijä Armas Rönneberg. 414
Erikoista Laatokan vesitiepiirin toiminnassa oli, että se lähetti koko jatkosodan ajan suunnitelmansa, ilmoituksensa kuljetustuloksista ja tiedot alueensa aluksista myös päämajan operatiiviselle osastolle. Näyttääkin siltä, että sotacoimialueella toiminut vesitiepiiri oli muodollisesti operatiivisen osaston alainen, vaikka asiaa ei merivoimien tai päämajan huoltopäällikön
esikunnan käskyissä tai muissa asiakirjoissa mainittu.
Yhteistoiminta Laatokan rannikkoprikaatin esikunnan ja Laatokan vesitiepiirin välillä
kangerteli pahasti talvella 1944. Tuolloin LaatRPrE kääntyi kotijoukkojen esikunnan puoleen Laatokan aluskaluston selvittämiseksi. Sieltä kysely ohjattiin PMHE:lle. Se puolestaan

4 15

414

4.8.1942, SArk, T 7366/12 - Purjehduskauden 1942 miehistöongelmista viisastuneena Laatokan
aluksille ryhdyttiin värväämään merimiehiä jo tammikuussa 1943. Tuolloin kuljetuksista vastaava
Laatokan vesitiepiiri ilmoitti tarvitsevansa 1.4.1943 alkaen lisää viisi laivapäällikköä, neljä perämiestä, viisi konemestaria, 25 kansi miestä ja 25 konemiestä (Laatokan vesitiepiirin kirj no 4/3,
20.1.1943, SArk, T 7366719).
PMHE:n kirj no 3552/3/l, 1.7.1942, SArk, T 7366/16.
PMHE:n kirj no 3827/3/1, 17.7.1942, SArk, T 7366/16.
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kehotti rannikkoprikaatin esikuntaa kääntymään asiassa Laatokan vesi tiepiirin puoleen, jolla,
kuten kaikilla muillakin vesitiepiireillä, oli alueensa aluskalustokorcistot. 4 15 Todennäköisesti
LaatRPrE:n "tietämättömyys" alueensa vesitiepiirin päälliköstä, joka kaiken lisäksi oli yksi
esikunnan upseereista, johtui esikunnan henkilövaihdoksista ja siitä, että vesikuljetusorganisaatio oli aina talvella "paketissa". Toiminta käynnistyi vuosittain maaliskuussa PMHE:n
kutsuessa vesitiepiirien päälliköt neuvottelupäiville saamaan ohjeita.

Sotatoimialueen telakat ja sisävesialuskorjaamot
Hinaajien saavuttua kesäkuussa 1942 Laatokalle PMHE:ssa havaittiin, että siellä oli vain merivoimien käytössä oleva Sortavalan telakka. Sen korjausteho tiedettiin ennen kaikkea ammattitaitoisen työvoiman puutteen vuoksi varsin alhaiseksi. Lisäksi telakka oli vaurioitunut
tulipalossa. Telakka-alueen ilmatorjuntakin oli heikko, vaikka Sortavalassa oli jatkuva pommitusuhka. Edellä mainituista syistä päämajan huoltopäällikön esikunta esitti heinäkuun
puolivälissä merivoimien esikunnalle ja päämajan operatiiviselle osastolle, että
puolustuslaitoksen Lahdenpohjan telakka rakennetaan kiireesti valmiiksi,
Sortavalan telakalle järjestetään ammattityövoimaa ja
Sortavalan alueen ilmatorjuntaa vahvistetaan, "mikäli sitä pidetään tarpeellisena
tai se on mahdollista". 4 16
Vastauksessaan PMopos kertoi, että Lahdenpohjan telakkakysymys oli ollut esillä syksystä
1941 lähtien. Telakan saaminen toimintakuntoon seuraavan syksyn aikana oli sen mielestä
kuitenkin mahdotonta. MerivE puolestaa n ilmoitti tuntevansa hyvin Laatokan aluskorjauksen ongelmat, olihan Sortavalan telakka ollut vuoden merivoimien käytössä. Sen tietojen
mukaan Lahdenpohjan telakan korjaaminen oli saamassa päämajassa myönteisen ratkaisun.
Vaikka Sortavalan alueen ilmatorjunta kuului ilmavoimien vastuulle, merivoimien esikunta
kertoi vahventaneensa omalla ilmatorjunnallaan telakan suojausta silloin, kun siellä oli merivoimien töitä. 4 17 Näiden vastausten jälkeen PMHE totesi, että asiat olivat kyllä hoidossa. Toisaalta mitään nopeaa parannusta Laatokan telakka-asiassa ei olisi mahdollista saada aikaan
edes Sortavalassa tarvittavan lisähenkilöstö n osalta.
Päämajan kuljecusvä lineosasto oli perustanut kesällä 1942 Laatokalle ja Ääniselle socatoimiyhtymien pieniä aluksia ja veneitä varten hyvät sisävesialuskorjaamot4 18 • Sen sijaan PohjoisSuomessa aluskorjaamoja ei ollut lainkaan. Syyskuussa 111 armeijakunta (AK) teki PMHE:lle
esityksen sisävesialuskorjaamon perustamisesta sen alueelle.
Lokakuussa PMHE ja PMkvälos päätyivät siihen, että Kajaaniin oli rakennettava keskuskorjaamo ja varasto. Lisäksi pidettiin tarpeellisena perustaa III AK:lle pienempi korjaamo
Ruukinrantaan. Ne antoivat myös armeijakunnan es ikunnalle luvan, mikäli se katsoi kuljetusvaikeuksien takia tarvitsevansa, muodostaa pienempiä paikalliskorjaamoita esimerkiksi
Vuonniseen Poijun rantaan ja Paanajärven länsipäähän. 4 19
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PM HE:n kirj no 299/3/Il/6 a sa i, 16.2. 1944, SArk, T 7366/26.
PMH E:n kirj no 1951/3/l sai, 16.7. 1942, SArk, T 7366/1 2.
MerivE:n kirj no 918/Hall 3 sai, 4.8.1942, SArk, T 7366/12 .
Nämä korjaamat oli tarkoitettu vain pienille aluksille ja veneille, ei telakoita tarvitseville hinaajille
PMH E: n kirj no 2743/3/1 sai, l5 . l0. l942, SArk, T 7366/12 .
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Kajaanin aluskorjaamo aloitti toimintansa syksyllä 1942. Seuraavan vuoden lopulla päämajassa käsiteltiin kyseisen korjaamon sodan ajan määrävahvuutta. Yleisesikunnan päällikkö piti sen henkilöstösuunnitelmaa ylimitoitettuna ja hylkäsi sen. Päämajan järjestelyosasto
kuitenkin oikeutti Kajaanin aluskorjaamon ylittämään silloista määrävahvuutta siinä määrin,
kuin tehtävät sitä edellyttivät. 420

42 0

PM:n kirj no 1384/Järj l/4 a sai, 23.9.1943, SArk, T 7366/20.

2. Talvisodan aikana Turku oli mm. satamansa vuoksi neuvostoilmavoimien tärkeä pommituskohde. Sataman kärsimien vaurioiden lisäksi Turussa tuhoutui
tai vahingoittui yli 650 rakennusta mikä oli enemmän kuin millään muulla paikkakunnalla Viipuria
lukuun ottamatta. Pommituksissa kuoli 52 ja haavoittui 151 henkeä. Maaliskuussa 1940 otetussa kuvassa näkyy tuhoutunutta Turun satamaa ja laiturin
viereen uponnut höyrylaiva Leo. SA-kuva (7161).

2.

3. Jäänmurtaja Jääkarhun kannelta maaliskuun lopulla
1940 otettu kuva Hangon evakuoinnista. Alus aseistettiin
talvisodan syttyessä ja liitettiin muiden jäänmurtajien
tapaan merivoimien alaiseen jäänsiirkijiilaivueeseen tehtävänään talvimerenkulun turvaaminen. SA-kuva (7988).
4. Jäänmurtaja Jääkarhun hinaama naamiomaalattu
höyrylaiva Hesperus lähtee maaliskuun lopulla 1940 evakuoidusta Russaröstä kohti Turkua. SA-kuva (7127).
5. Jääkarhun kapteeni Nieminen aluksensa komentosillalla talvella 1940. Monesta vaaratilanteesta huolimatta alus selvisi sekä talvi- että jatkosodasta lähes
vaurioita. Hyviin onnensa vuoksi sitä kutsuttiin sotavuosina ''Lentäväksi Hollantilaiseksi". jatkosodan
päätyttyä Jääkarhu jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle sotakorvauksena. SA-kuva (8000).

3.

4.

7.

6. Merivoimien komentaja, kenraaliluutnantti V. Valve ja esikuntapäällikkö, kommodori S. Sundman kutmtelevat jatkosodan
alkuvaiheessa esikuntansa tilanneselostusta. SA-kuva (55018).

7. Jatkosodan sytyttyä laivasto aloitti talvisodan aikaiseen ta-

paan kauppa-alusten saattotoiminnan Ahvenanmerellä. Saatosta vastasivat 1. Saattajalaivueen alukset Aura ja Uisko sekä
tilapäisesti tykkivene Turunmaa. Kuvassa saattajalaivue
ottaa heinäkuussa 1941 Ahvenanmerellä vastaan Ruotsin
aluevesiltä saapuvat alukset. SA-kuva (26662).
8. Ruotsi huolehti suomalaisalusten saatosta omilla aluevesillään. Kuvassa ruotsalainen panssarilaiva Äran ottaa
kesällä 1941 Ahvenanmerellä vastaan Suomesta Ruotsin
vesille saapuvat alukset. SA-kuva (26675).

8.

-

9.

9. Jatkosodan ensimmäisinä päivinä venäläiset pommittivat voimakkaasti Turkua ja sen satamaa. Kuvassa näkyy kesäkuisten ilmahyökkäysten tuhoja satamaalueella. Jatkosodan aikana Turku oli Helsingin jällteen
Suomnz toiseksi tärkein tuontisatama. SA-kuva. (33150)
JO. Helsingin Katajanokan sotasatama oli jatko-

sodan aikana kovassa käytössä. Lokakuussa 1941
otetussa kuvassa näkyy kolme Thornycroft-venettä
ja sotasaaliiksi saatu vartiotykkivene. Laiturin itäreunassa on miinalaiva ja sen päässä emälaiva von
Döbelnin takana tykkivene. SA-kuva (54457).
11. Satama-alueiden vartioinnin heikkouksista huolimatta eivät suomalaiset kauppa- tai sota-alukset
joutuneet sotavuosina tuhotöiden kohteeksi. Saksalaisetkin alukset välttyivät jatkosodan aikana sabotaasilta, joskin elokuun 13. päivänä 1941 Katajanokalla kolme raivaajaa tuhonneen (kuva) räjähdyksen
syy on jäänyt epäselväksi. SA-kuva (62576).

12.

12. Kesäkuun lopulla 1942 siviili-ja sotilasviranomaiset sopivat, että Laatokan vesikuljetusten johto siirretään merivoimilta päämajan huoltopäällikön
esikunnalle. Järjestelyn uskottiin parantavan alueen
sahojen ja puunjalostusteollisuuden kuljetusmahdollisuuksia sekä myös kansanhuollon kuljetuksia. Kuvassa joukkoja lastataan Sortavalan edustalla veneisiin
kuljetettavaksi Laatokan saarille. SA-kuva (31968).
13. Huomattava osa Laatokalla jatkosodan aikana
käytetyistä aluksista kuljetettiin sinne rannikolta tai
Saimaa/ta, kuten kuvassa veteen laskettava moottorivene. Keväällä 1944 Laatokan vesitiepiirin käytössä
oli kaksi saksalaista taistelu/auttaa, neljä vartiomoottorivenettä, kaksi moottoritorpedovenettä, yksi kuljetuslaiva, kymmenen hinaaja, viisi miinanraivaajaa,
80 moottorivenettä ja kymmenen proomua sekä kuusi
yksityisten omistamaa hinaajaa ja noin sata yksityisten käytössä olevaa moottorivenettä. SA-kuva (27609).
14. Pursimies S. Käyhkön kipparoima hinaaja
Aalto murtaa Laatokan jääkenttää joulukuussa 1942. Takakannelle sijoitettu "tykki" kuvaa niitä vaarallisia olosuhteita, joiden alaisina
Laatokan vesitiepiirin merimiehet joutuivat jatkosodan aikana toimimaan. SA-kuva (116647).

15. Syvärillä toiminut siipiratasalus Siikakoski lastaa. Nikkolassa (Nishi) syyskuussa 1942.
Suomalaisten syksyllä 1941 Syväriin upottama alus nostettiin keväällä 1942 ja kunnostettiin Äänisen laivasto-osaston ja vesitiepiirin käyttöön. Keväällä 1944 Isolla Äänisellä oli 12 hinaajaa ja 17 proomua (20-400 tn), Syvärillä yhdeksän hinaajaa ja 19 proomua
{20-500 tn) sekä Karhumäessä hinaaja ja kolme proomua (80-400 tn). Lisäksi Seesjärvellä oli hinaaja ja viisi proomua {10-80 tn). Joukkojen vetäytyessä kesällä 1944 ltä-Karjalasta Äänisen vesistön aluksista ei saatu evakuoitua ainuttakaan. SA-kuva (108395).
16. Miinamestari ja kiinnipitäjä tarkkuutta vaativassa sekä vaarallisessa työssä. Taitoa vaadittiin myös soutajalta,joka piti miinanpurkajien venettä paikallaan. SA-kuva (30448).

17. Raivaaja Kuha 13 keula murskana ajettuaan 3.11.1941 Koivistonsalmella pintamiinaan. Räjähdyksessä kuoli kaksi merimiestä. SA-kuva (64474).
17.

18. MiinamestariManner
opastaa tulevia
miinanpurkajia. SA-kuva
(63403).

19. Sukellusveneet osoittautuivat erittäin tehokkaiksi myös kauppamerenkttlkua suojattaessa. Kuvassa sukellusveneet saavat torpedotäydennystä. SA-kuva (91005).
20. Saksalaiset laskivat maaliskuussa 1943 noin sadan suomalaisen aluksen avustaessa Suomenlahdelle Porkkalan kapeikkoon
kaksinkertaisen sukellusveneverkon. Verkko uusittiin keväällä
1944. Yksikään venäläinen sukellusvene ei onnistunut läpäisemään verkkoa välirauhaan mennessä. Kuvassa sukellusveneverkon pohjoispää Porkkalassa Rönskärin luona. SA-kuva {159399).
21. Kenraaliluutnantti V. Valve, kontra-amiraali E. Rahola ja saksalainen yliluutnantti Seeland saksalaisella sukellusveneverkonlaskijalla kesällä 1943. SA-kuva (151284).

22.

22. jatkosodan aikana saksalaiset sota- ja kauppa-alukset olivat tavallinen näky
satamissamme. Pääosa Suomessa olevien saksalaisten joukkojen huolto- ja täydennyskuljetuksista suunnattiin Pohjanlahden satamiin. Vilkasta liikenne oli
myös Hangossa, Turussa ja Helsingissä. Etualalla saksalainen miinanraivaaja ja taustalla torpedovene Helsingissä loppukesä& 1944. SA-kuva (159419).
23. Kontra-amiraali S. Sundman, Saksan itäisen Itämeren taistelualusosaston komentaja, vara-amiraali A. Thiele ja Saksan laivastoasiamies, kontra-amiraali R. von Bonin palaamassa 21.6.1944 Suomenlinnassa järjestetystä meriupseerien nimitystilaisuudesta Helsinkiin. SA-kuva (154140).

24.

24. Merivoimien esikunta vastasi rannikolla alustenotoista ja valvoi telakoiden käyttöä.
Se myös määräsi sodan aikana ko,jattavalle alukselle telakan, jota sen tuli käyttää. Kuva
Katajanokan telakalta. SA-kuva (62594).
25. .Katajanokan telakka. SA-kuva (62587).

26. Päämajan huoltopäällikkö, valtakunnan kuljetuspäällikkö, rautatiehallituksen pääjohtaja, eversti (kenraalimajuri) H. Roos työpöytänsä ääressä Korkeavuorenkadulla Helsingissä. SA-kuva (103748).
27. Päämajan huoltopäällikön esikunnan maan- ja vesitiekuljetusosaston päällikkö, everstiluutnantti R. Boijer työhuoneessaan Helsingissä. SA-kuva (95577).

28. Suomen marsalkka C. G. Mannerheim
tarkasti 15.7.1943 Haminan syväsatamassa ja
Hurpttssa tykkiveneet
Aunuksen ja Uusimaan, miinalaivat Riilahden ja Ruotsinsalmen sekä paikalla olleet
vartiomoottoriveneet.
Kuvassa todennäköisesti Riilahden päällikkö,
Mannerheim-ristin ritari, kapteeniluutnantti 0. Kivilinna ilmoittautuu ylipäällikölle
laivaston komentajan
kontra-amiraali E. Raholan ja merivoimien
komentajan kenraaliluutnantti V. Valveen
seuratessa tapahtumaa.
SA-kuva (131831).

29.

29. Inkeriläisten kuljetukset Virosta Suomeen alkoivat maaliskuun
lopulla 1943 ja jatkuivat vuoden
lopulle. Kaikkiaan Tallinnasta
ja Paltiskista tuotiin miinalaiva
Louhella, höyry/aivoilla Aranda ja
Suomi sekä sairaalalaiva Seagullilla Hankoon 12 000 inkeriläistä. Syksyllä inkeriläisku/jetukset
aiheuttivat laivastolle niin paljon
työtä, että merivoimien komentaja määräsi lokakuussa silloisen
Saaristomeren liikennekeskuksen
päällikön komentaja A. Ranisen
Hankoon tehtävänä toimia näiden
kuljetusten johtajana. Kuvassa inkeriläiset odottavat marraskuun
alussa Paltiskin satamassa hl Suomen ja hl Arandan kiinnittymistä laituriin. SA-kuva (145927).

30.

30. Viipurin ratapihan tuhouduttua 15.6.1944 kaupungin evakuointi jatkui täysin improvisoiden kaikilla mahdollisilla kuljetusvälineillä. Viipurin menetystä edeltäneitä päivinä Saimaa/ta lähetettiin kaupungin evakuointiin 26 höyrylotjaa, 16 hinaajaa, 57
proomua, kuusi matkustajalaivaa ja kahdeksan hinaajien halkolotjaa. Tervahöyryillä ja proomuilla Saimaan kanavan kautta evakuoidut ihmiset ja tavarat kuljetettiin Mikkelin, Varkauden ja
Savonlinnan satamiin. Kesäkuun lopulla otetussa kuvassa evakuointialukset matkaavat kanavassa kohti Saimaata. SA-kuva (155173).
31. Evakkoaluksia puretaan kesäkuun lopulla 1944 Mikkelin satamassa. Mikkeli oli yksi Saimaan tärkeimmistä sisävesisatamista. SA-kuva (139923).

33.

1

l

32. Ihmisten ja heidän omaisuutensa lisäksi sisävesialuksilla evakuoitiin tehtaita ja muita suurta kuljetuskapasiteettia vaativia kohteita. Kuvassa oleva
Teuvo-alus osallistui heinäkuun alussa 1944 Kaukopään tehtaan evakuointiin. SA-kuva (155539).
33. Evakuointilaiva Riistavesi otti kesäkuun lopulla 1944 Lauritsalasta mukaansa Lappeen
kunnalliskodin hoidokit ja tavarat. Kuvassa alus on juuri irronnut laiturista ja aloittanut
matkan Mikkeliin. SA-kuva (155543).

34.

34. Saksalaiset suorittivat Kemistä 21.9.1944 poistuessaan perusteellisen kaupungin sisäsataman hävityksen.
Laitureihin kiinnitetyt lentopommit
rikkoivat satamalaiturin vanhan osan
käyttökelvottomaksi ja hajottivat myös
varastorakennuksen laiturin keskiosassa. Saksalaiset täydensivät tuhon upottamalla laiturissa olleet proomut ja
hinaaja Pajarin. SA-kuva (165361).

.......
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35. Kommodori H. Söderholm nimitettiin 17.9.1944
Pohjois-Suomen evakuointiesikunnan vesitiekuljetustoimiston päälliköksi ja
Pohjanlahden merivartioston
komentajaksi. Kymmenen
päivää myöhemmin hänet
määrättiin kenraaliluutnantti Hj. Siilasvuon esityksestä
III AKE:n merikomentajaksi
tehtävänä suunnitella ja johtaa valmisteilla olleen maihinnoususotatoimen merikuljetukset. SA-kuva (54455).
36. Kolmannen kuljetuserän
alukset Norma, Fritz S ja
Hesperus lähdössä 3.10.1944
Oulusta Röyttiiän mukanaan
2 600 miestä. Aluksilla vietiin Tornioon eversti J. Ravilan JR 53 pääosien lisäksi
Torniossa jo taistelevan JR 11
huoltoa. SA-kuva (165139).

37. Kuvassa Oulussa kuormataan viidennen kuljetuserän aluksia Canopus, Fritz S,
Norma ja Voima. Ne kuljettivat 5.10.1944 Röyttään 2 000 miestä käsittäen kenraalimajuri K Heiskasen 11. Divisioonan komentopaikan ja JR 50:n (-1/I P).

Joukkojen lisäksi laivoilla kuljetettiin ajoneuvoja, hevosia, tykistöä sekä ampuma- ja elintarvikkeita. Edellisenä päivänä saksalaisten lentokoneet olivat upottaneet Röytässä kaksi neljännen kuljetuserän alusta. SA-kuva (165477).

38. Asunto-ja ruokapulan vuoksi Kemin ja sen lähiseutujen asukkaita jouduttiin lokakuun jälkipuoliskolla 1944 kuljettamaan Ruotsiin. Kuvassa Kemistä evakkomatkalle lähteviä autetaan lokakutm 17. päivänä Per Brahen kannelle. SA-kuva (165905).
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6. VESIKULJETUSJÄRJESTELMÄN VAKIINTUMINEN
VUONNA 1943
Sisävesi- ja rannikkokuljetusten huippuvuosi

H

Oppiva organisaatio

yvän johtoesikunnan tapaan PMHE halusi ottaa oppia toiminnasta saaduista hyvistä ja huonoista kokemuksista. Esimerkiksi sisävesi- ja rannikkoliikenteen osalta
se ohjeisti syksyllä 1942 vesiliikenteestä saatujen oppien kokoamisen seuraavaa purjehduskautta varten. Esikunta käski vesitiepiirien päälliköiden ilmoittaa,
oliko käsketyissä järjestelyissä todettu erityisiä vaikeuksia ja puutteellisuuksia sekä
missä vesistön osassa näitä oli erikoisemmin esiintynyt,
oliko erityisiä toiveita ja esityksiä kuljetusten tehostamiseksi ,
oliko polttoaineen jakelussa esiintynyt epäkohtia ja oliko nykyinen tapa jakaa
polttoaineet yleensä onnistunut,
tullaanko piirissä suorittamaan alusten suurempia korjauksia talven aikana,
oliko piiri- ja aluerajoissa suoritettava korjauksia sekä
oliko huolto-, alistus- ja komentosuhteissa toivomista. 421
Alaisilta kootut tiedot vesikuljetusorganisaat ion rakenteesta ja toiminnasta olivat varsin
myönteisiä. Suuriin organisaation ta rkistuksiin ei ollut aihetta varsinkin, kun päämajan huoltopäällikkö antoi vesiku lj etusten tehtäväksi jälleen rautatie- ja autokulj etusten keventämisen . Myös vesitiepi irien aluerajat jätettiin keväällä 1943 pieniä tarkistuksia lukuun ottamatta
ennalleen. Sen sijaan liikenteestä vastaavien vesitiea lueiden lukumäärä päätettiin supistaa.
Vesikuljetusten järjestelyalueiden suurentamisella ja niiden kuljetuksiin käytettävissä olevan
alusmäärää n lisää misellä pyrittiin tehostamaan vesitiealueiden toiminnan taloudellisuutta ja
tehokkuutta. Järjestelyn tavoitteena oli myös saada organisaation johto keveämmäksi ja joustavammaksi.422 Eräissä tapauksissa vesitiealueiden lakkauttamisen todellisena syynä oli , ettei
aluepäällikö iksi löytynyt sopivia miehiä.
421 PMHE:n kirj no 2926/3/1 henk, 3. 11.1 942, SArk, T 7366/12.
422 PMHE:n kirj no 2828/3/II/6 a sai, 27.12.1943, SArk, T 7366/20.
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Vesikuljecuskuljecusorganisaacio muodostui vuonna 1943 seuraavista rannikko- ja sisävesiciepiireiscä:
Suomen lahden vesiciepiiri: Tammisaaren, Helsingin, Kotkan ja Viipurin vesiciealue,
Saaristomeren vesiciepiiri: Porin, Turun, Salon ja Ahvenanmaan vesiciealue,
Perämeren vesiciepiiri: Oulun, Kokkolan ja Vaasan vesiciealue,
Saimaan vesiciepiiri: Kuopion, Joensuun, Savonlinnan, Mikkelin ja Lappeenrannan vesiciealue ,
Päijänteen vesiciepiiri: Lahden, Keiteleen, lisveden ja Mäntyharjun vesiciealue,
Tampereen vesiciepiiri: Näsijärven ja Pyhäjärven vesiciealue,
Kainuun ja Lapin vesiciepiiri: Kajaanin ja Pohjolan vesiciealue sekä
Laatokan vesiciepiiri: Viceleen, Sortavalan ja Käkisalmen vesiciealue. 423
Päämajan huoltopäällikön esikunta antoi vesiciepiirille käskyt vesitiealueiden muutoksista huhci- ja toukokuun aikana. Esimerkiksi Saimaan vesiciepiirin aluejakoa muutettiin siten,
että Varkaus liitettiin Savonlinnan ja Pielisjärven alue Joensuun vesiciealueeseen. Laatokalla
ja Suomenlahdella olleiden rajaepäselvyyksien vuoksi esikunta käski, että Suomenlahden ja
Laatokan vesitiepiirien raja kulkee Valkjärven-Kiviniemen-Räisälän-Vasikkalan kautta 424 •
Aluecarkiscuksec astuivat voimaan keväällä purjehduskauden alkaessa425 •
Kun vesiliikenteen järjestelyjen vuoksi viisi vesiciealuetta lakkautettiin, jatkoivat kyseiseen
vesiciealueiden alusoccolaucakunnat edelleen toimintaansa. Tämä oli välttämätöntä, koska
sotatoimiyhcymillä oli käytössään edellisinä vuosina otettuja veneitä ja occolautakunnat vastaisivat aikanaan myös palaucuksista.426
Sisävesien ja rannikon vesikuljetusorganisaacion tarkistuksen yhteydessä vesitiepiirien ja
-alueiden päälliköiden tehtävät säilyivät käytännössä entisellään, joskin ohjeet muuttuivat
vieläkin yksityiskohtaisemmiksi. Lisäksi vuoden 1942 aikana erilliskäskyillä annetut toimintaohjeet polctoaineasioista ja monista vesiciepiirien päälliköiltä vaadituista ilmoituksista kirjattiin nyt tehtäväluetteloon. Näin tarkistetuissa tehtävissä oli kaikkiaan 29 kohtaa. Toimimalla
ohjeiden mukaan kokemattomampikin päällikkö saattoi päästä hyviin tuloksiin eikä mitään
varmasti päässyt unohtumaan. Vesiciealueiden päälliköiden tehtävät tarkistettiin vastaavalla
tavalla. 427
Kaikki vesitiepiirien päälliköt kutsuttiin juuri ennen purjehduskauden alkua maan- ja
vesitiekuljetusosaston järjestämille neuvottelupäiville Helsinkiin keskustelemaan kokemuksista ja saamaan ohjeita 428 • PMHE:sta päiville osallistuivat osastopäällikkö, everstiluutnantti
R. Boijer ja toimistopäällikkö, komentajakapteeni U. Voionmaa, joka toimi kokouksen puheenjohtajana. Merivoimia edusti komentaja A. Raninen, päämajan kuljetusvälineosastoa sisävesilaivatoimiston päällikkö, sotilasvirkamies 0. Lessing ja luutnantti E. 0 . Rautkari, sotatalousesikunnan raaka-ainetoimistoa toimistopäällikkö, sotilasvirkamies Kallasvirta, kuljetus- ja

423
424
425
426
427
428

PMHE:n kirj no 342/3/l, 19.1.1943, SArk, T 22471/17.
PMHE:n kirj no 3105/3/11/1 a, 14.5.1943, SArk, T 7366/17.
Organisaatio oli toiminnassa vain purjehduskaudella. Talvikuukausilca ei maksettu korvauksia.
PMkvälos:n sisävesilaivacoimiston ptk 17.-18.3.1943, SArk, T 12771/3.
PMHE:n kirj no 342/3/1, 19.1.1943, SArk, T 22471/17.
PMHE:n ptk 1.4.1944, SArk, T 12771/3.
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metsätyötarviketoimistoa metsänhoitaja Wallasvaara sekä rautatiehallituksen puutavaratoimistoa konttoripäällikkö Willgren.
Avauspuheenvuorossaan Boijer totesi , että poikkeuksellisen leudon talven ansiosta kauppameriliikenteessä oli pääs ty talvella hyvään tulokseen. Edullisen jäätilanteen takia Vaasan
pohjoispuoliset satamat voitaisiin avata liikenteelle jo huhtikuun alussa. Hän oli myös tyytyväinen edellisen vuoden rannikko- ja sisävesikuljetusten tuloksiin, mistä Boijer kiitti kaikkia
läsnäolijoita. Tosin hän heti totesi edellytyksiä olevan vielä parempaan tulokseen, koska rannikon ja sisävesien purjehduskausi näytti a lkavan tavallista aikaisemmin. Lisäksi sisävesien
vedenkorkeus oli noussut kaikkialla normaaliin tasoon. Vaikeuksia tulisi kuitenkin jälleen
olemaan alusten miehistöjen saamisessa.
Vesitiepiirien vesitiealueista keskusteltaessa komentajakapteeni Enqvist totesi Kemin vesitiealueen yhdistämisen Oulun vesitiealueeseen aiheuttaneen huomattavia haittoja. Hän myös
ilmoitti, että Vaasan vesitiepiirin päällikön apulainen, johtaja Gunnar Eriksson ei siviilitoimiensa vuoksi pysty hoitamaan tehtäväänsä. Komentajakapteeni Koponen puolestaan kertoi, että
Laatoka lla Viteleen vesitiealueen johtaminen oli hankalaa, koska siihen kuului valcakunnan
rajan pohjois- ja eteläpuolisia alueita. Aluejakoon ei kuitenkaan tehty muutoksia.
Komentajaparteeni Voionmaa anto i ohjeita tilastoista, jotka oli koottava alkava ll a purjehduskaudella kuljetettavasta tavarasta toukokuun alkuun mennessä. Tiedot tuli kerätä
sk.piireiltä, metsänhoicolautakunnilta, rautatiehallituksen puutavaratoimistolta ja alueiden
metsänomistajilta. Vesitiepiirien päälliköiden tuli vä littää rahtia aina alusten päälliköiden
tullessa hakemaan polttoaineen ostokuponkeja. Eversti luutn antti Boijer puolestaan sanoi
PMHE:n voivan tarvittaessa painostaa sellaisia yhtiöitä, jotka säästävät aluksiaan tai haluavat ottaa liian korkeita rahti maksuja. Painostus voitiin toteuttaa yksinkerta isesti kieltäytymällä
antamasta polctoaineen ostokuponkeja. Toisaalca Boijer painotti, ettei syytteitä alusten omistajia vastaan tullut nostaa, mikäli se suinkin oli mahdollista. Asiat tuli selvittää puhumalla.
Majuri H. Lakomaa 429 ilmoitti halkokuljetusten onnistumisen Saimaan kanavan kautta
riippuvan pitkälci tariffien tasosta, tonnistoa kyllä olisi. Edellisen vuoden rahtimaksut olivat
Saimaalla olleet liian alhaiset. Hän kertoi myös tehneensä hieman aiemm in pidetyssä kansanhuoltoministeriön tariffikokouksessa esityksen, että vesitiepiiri- ja -aluepäälliköt suorittaisivat
hintatarkkailua, vaikka se aiheuttaisi huomattavasti lisätyötä. Boijer kommentoi asiaa toteamalla, ettei tarkkailuun ryhdytä.
Alusten varustuksista keskusteltaessa sotilasvirkamies Lessing ilmoitti, että tarvittavista köysistä voitiin jakaa 50 % heti ja loput myöhemmin kesällä. Voionmaa käski asettaa
köysijakelussa etusijalle jaalat, sitten proomut ja muut alukset. Konttoripäällikkö Willgren
kertoi rautatiehallituksen puutavaratoimiston (RP) aikovan käyttää VR:n tarvitseman puun
(428 000 m 3) kuljetukseen sen omia ja yksityisten aluksia. Boijer huomautti tähän, että RP:n
kuljetussuunnitelmaan oli sisä llytettävä myös muiden vakion laitosten, ml. puolustuslaitoksen, kuljetukset ja VR:n jakeluvarastot. Vesitiepiirien päälliköiden tuli auttaa RP:a kaikin
voimin vesikuljetuksissa.

429

Lakomaa si irtyi kesällä 1942 PMHE:n vesitiekuljetustoimiston päällikön tehtävästä Saimaan vesitiepiirin päälliköksi. Hän pa lvel i tässä tehtävässä marraskuun loppuun 1944.
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Äänisen sotilasvesitiepiirin perustaminen

Päämajan huoltopäällikön ajatuksena oli , että talvella 1943 tehtävien vesikulj etusorganisaation tarkistusten yhteydessä hänen vesitieku ljetustoimistonsa ottaa johtoonsa myös Ään isen ja
Syvärin vesikuljetukset. Tarkoituksena oli tehostaa Suomeen suuntautuvia puutavarankuljetuksia liittämällä Itä-Karjalan vesikuljetukset keskitetyn kuljetusjärjestelmän piiriin. Kyseessä
olivat kansantaloudellisesti merkittävät puunkuljetukset, joista oli keskusteltu jo maaliskuun
lopussa 1942 pääministerin johdolla.
Ilmeisesti eversti Roos uskoi Äänisen vesitiepiirin perustamisen tapahtuvan yhtä ongelmattomasti kuin Laatokalla edellisenä kesänä toteutettu vastaava järjestely. Tähän viittaisi se,
että ves itiekuljetustoimisto käski tammikuun alussa Äänisjärven Rannikkoprikaatin esikunnan (ÄänRPrE) ilmoittaa kuljetusten suunnittelua varten tiedot Äänisellä olevista aluksista430 •
Aunuksen Ryhmän esikunta (AunRE) vastusti kuitenkin sitä, että sen johdossa olevaÄänRPr
perustaisi PMHE:n vesitiekuljetustoimistolle alistetun vesitiepiirin hoitamaan Itä-Karjalan ja
Aunuksen vesiku lj etukset.
Aunuksen Ryhmän vastustus ei saanut Roosia luopumaan ajatuksesta perustaa vesitiepiiri.
Hän halusi kuitenkin ennen jatkoneuvotteluja varmistaa, että Äänisjärven Rannikkoprikaati
todella käynnistäisi vesikuljetusten suunnittelun. Siten luotaisiin edel lytykset puutavarankuljetusten onnistumiselle riippumatta siitä, miten johtosuhteista käyty kiista lopulta ratkeaisi.
Hänen pyynnöstään kenraaliluutnantti A.Airo määräsi tammikuun lopussa Äänisjärven merikomentajan johtamaan keskitetysti kaikkien Äänisjärven vesistössä olevien alusten käytön.
Tätä varten hänen tuli laatia maaliskuun alkuun mennessä operatiiviselle osastolle, eli käytännössä PMHE:n vesitiekuljetustoimistolle, suunnitelma vesikuljetusten yksityiskohtaisesta
järjestelystä Äänisjärvellä. Kuljetukset tuli suunn itella niiden periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti, jotka PMHE oli talvella 1943 käskenyt muille vesistöille. 43 1
Helmikuun puolivälissä Helsingissä neuvoteltiin Äänisen vesitiepiirin perustamisesta ja Syvärin vesi kuljetuksista. Paikalla olivat eversti Roos, komentaja R. Göransson, majuri E. Nordström ja komentajakapteeni U. Voionmaa sekä sihteerinä Hj. Ah lskog. Käydyssä keskustelussa
Roos yritti päämajoitusmestarin arvovaltaan vedoten taivuttaa Aunuksen Ryhmän edustajat hyväksymään johtamismallin, jossa vesitiepiirin toiminnan ohjaus ol isi jäänyt tosiasiassa
vesitieku ljetustoimistolle. Hän sel itti vastuun Äänisen vesitiepiirin perustamisesta kuuluvan
kokonaan päämajan operatiiviselle osastolle, koska Airo oli tehnyt siitä aloitteen tammikuun
lopussa.rn
Äänisen hankalia johtosuhdejä rjes telyjä ei saatu ratkaistua Helsingissä. Roos päätti siksi
lähettää Göranssonin, Nordströmin ja Voionmaan vielä samana päivänä "Lakkiin" operatiiviselle osastolle keskustelemaan asiasta. Mikkelissäkään ei löytynyt ratkaisua vesitiepiirin
perustamiseen. Suuri takaisku PMHE:lle oli myös se, ettei Roosin kommodori Sundman ilta Laatokan ja Äänisen puutavaran kuljetuksiin pyytämiä aluksia voitaisi keväällä ottaa
PMHE:n kirj no 76/3/II/2 b, 5.1. 1943, SArk, T 7366/1 7.
PM:n kirj no 5 l/Op 2, 3 b sa i, 27.1.1943, SArk, T 7366/20 - Jakelussa olivat Aunuksen Ryhmän
komentaja, päämajan huoltopäälli kkö ja merivoimien komentaja.
rn PM H E:n pck 16.2.1943, SArk, T 7366/20.
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rannikolta tai sisävesiltä, koska sielläkin oli pulaa aluksista . Pula taas johtui merivoimien
suurista alustenotoista. 4 ·33
Huhtikuun alussa Äänisen vesitiepiiri oli edelleen perustamatta. Koska purjehduskauden
alku lähestyi, eversti Roos yritti ratkaista lukkiutunutta tilannetta kommodori Sundmanin
avulla. Hän pyysi merivoimien esikuntaa antamaan Äänisen laivasto-osaston komentajalle
aselajiteitse käskyn suunnitella ja johtaa kaikki Äänisellä suoritettavat kuljetukset eli käytännössä perustaa Äänisen vesitiepiiri. 434 Kun merivoimien esikunta ei katsonut voivansa antaa
pyydettyä käskyä, kenraaliluutnantti Airo päätti ratkaista johtosuhteista syntyneen kiistan.
Päämajan operatiivinen osasto antoi huhtikuun puolivälissä käskyn Äänisen vesitiepiirin
perustamisesta alueelle, joka muodostui Äänisjärvestä siihen laskevine vesistöincen, Syväristä
sekä Seesjärven vesistöstä. Äänisen merikomentaja, komentaja H. Söderholm määrättiin vesitiepiirin päällikkönä johtamaan kuljetuksia Syvärin, Äänisjärven, Karhumäen ja Maaselän
vesitiealueilla. Hänen tuli
järjestää, johtaa ja valvoa vesikuljetukset piirinsä alueella siten, että kuljetukset
saadaan määräaikaan mennessä ja tärkeysjärjestystä noudattaen suoritetuiksi,
järjestää, johtaa ja valvoa piirin alueella olevien alusten sekä satamien käyttöä ja
huoltoa sekä
laatia vesitiealueiden päälliköiden ja satamamestareiden toimintaohjeet. 435
Mahdollisesti asian hankalaan käsittelyyn viitaten PMopos:n käskyssä todetaan ironisesti, että vesitiepiiri perustetaan johtamisen helpottamiseksi . Ilmeisesti operatiivisen osaston
määräyksessä ei haluttu sanoa julki sitä, että järjestely toteutetaan taloudellisten syiden eli
puunkuljetusten takia. Toisaalta tekstissä ei ilmoitettu selkeästi, kenen johdossa Äänisen vesitiepiiri lopulta oikein oli. 436 Käskyä voitiin kuitenkin tulkita siten, että Äänisen vesitiepiiri
oli päämajan operatiivisen osaston alainen kuljetuselin, joka kuului Äänisen Rannikkoprikaatiin. Käytännössä uusi vesitiepiiri toimi vesitiekuljetustoimiston ohjeiden mukaan kuudentena sisävesitiepiirinä. Tätä osoittaa sekin, että PMHE antoi huhtikuun lopulla komentaja
Söderholmille ohjeet kuljetusilmoitusten laatimisesta. Lisäksi Äänisen vesitiepiirin päällikkö
osallistui jatkossa kaikkiin vesitiepiirien päälliköiden neuvottelutilaisuuksiin.
Oli poikkeuksellista, että operatiivinen osasto antoi järjestelyosaston sijasta jonkin joukon
perustamiskäskyn. Lisäksi päämajan huoltopäällikön esikunta oli tähän mennessä antanut
kaikki muut vesitiepiirien perustamiseen liittyvät määräykset itsenäisesti. Ilmeisesti Aunuksen Ryhmä ei kuitenkaan hyväksynyt kenenkään muun kuin operatiivisen osaston antamaa
käskyä. Todennäköisin selitys asian hitaalle etenemisellekin on, ettei Aunuksen Ryhmän komentaja, kenraaliluutnantti L. Oesch ollut halunnut suostua siihen, että hänen alaisillaan olisi
toinen esimies.
Äänisen vesitiepiirin perustamisen jälkeen vesitiepiiriorganisaatioon ei enää tehty oleellisia
muutoksia jatkosodan aikana. Vuoden 1943 avovesikaudella ja kesällä 1944 PMHE:n vesitiekuljetustoimiston vastuulla olivat kaikki rannikon ja sisävesien kuljetukset sekä satamien
toiminnan johtaminen. Kaaviona esitettynä vesikuljetukset oli organisoitu seuraavasti:
rn lbid.
PMHE:n kirj no 2066/3/11/5 a, 7.4.1943, SArk, T 7366/19.
4 5
PM:n kirj no 202/Op 2 sai, 16.4.1943, SArk, T 7366/20.
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Maan- ja vesitiekuljetusosasto
(Evl R. Boijer)

Vesitiekuljetustoimisto

Komkapt U. Voionmaa [-43] - Komkapt E. Stjernva ll (-44]

············Satamat

Sisävesitiepiirit (4)
Laatokan ja Äänisen vesitiepiirit

Selite:

Johrosuhde
Oman toimialan ohjaus ························

Keväällä 1943 toteutetut vesikuljetusten järjestelyt mahdollistivat vesiku ljetusten ja muiden
kuljetusmuotojen täydellisen yhteensovittamisen. Toisaalta organisaatio antoi vesitiekuljetustoimistolle vapauden kehittää vesikuljetuksista merkittävä kuljetusjärjestelmän osa.

Kuljetustavoitteiden saavuttaminen

Rannikon vesiliikenne käynnistyi huhtikuun alkupäivinä Kotkassa ja pari viikkoa myöhemmin Tampereen vesitiepiirissä. Saimaan kanava avattiin toukokuun 10. päivänä liikenteelle.
Lämpimän kevään ansiosta Kainuun ja Lapin vesitiepiirin aluei lla liikennöitiin toukokuun
puolivälissä. Kesäkuun alussa Perämeren viime iset jäät sulivat. 437
Kotimaan vesiliikenne suju i yleisesti ottaen hyv in koko kesän niin sisävesillä kuin rannikolla. Loppuvuodesta Neuvostoliiton meri- ja ilmavoimat miinoittivat useita kertoja rannikkoväyliä Boistön-Viipurin välisellä alueella. Tästä syystä PMHE käski lokakuun puolivälissä
Sa imaan ja itäisen Suomenlahden vesitiepiirejä tiedottamaan miinoitteisca rannikkoväyliä
käyttäville aluksille. Esimerkiksi Lappeenrannan vesitiea lueen päällikön käskettiin ilmoittaa
Lauritsalassa Saimaan kanavalle tuleville aluksi lle tiedot miinavaarallisista a lueista. Samalla
muistutettiin, että omien linnakkeiden tuli tietää ennakolta rannikkoalusten liikkeistä. 438
Päämajan huolcopäällikön esikunta laati vuoden 1943 rannikko- ja sisävesikuljetuksien tuloksista luottamuksellisen kertomuksen. Siinä todetaan vesitiepiirien miltei poikkeuksetta saavuttaneen niille asetetut tavoitteet. Ongelmina olivat jälkeen olleet satamien ja alusten työvoimatilanne
sekä ennen kaikkea alusmateriaa lin heikentyminen. Työlomia saatiin purjehduskauden aikana
vain 107 miehelle, jotka kaikki olivat alusten päälliköitä ja konemestareita. Huonon henkilöstötilanteen takia kaikkia kunnossa olevia aluksia ei ollut saatu miehitettyä, vaikka oli turvauduttu ns. korviketyövoimaan. Poltto- ja voiteluainekuponkien jako pelkästään vesitieorganisaation
kautta todettiin hyväksi ja oikeaksi ratkaisuksi. Se oli myös ollut erinomainen tuki vesitiepiiri- ja
4 7
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PMHE:n kirj no 2828/3/II/6 a sai, 27.12.1943, SArk, T 7366/20.
PMHE:n kirj no 2386/3/II/6 a sai, 12.10.1943, SArk, T 7366/20.
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-aluepäälliköille kuljetusten järjestelyissä, koska se sama lla mahdollisti kuljetusten valvonnan ja
ohjauksen kiireellisyysjärjestyksen mukaan. Toisaalta poltto- ja voiteluainekuponkien säästeliäs
käyttö oli hidastanut jossain määrin kuljetuksia. Alusten huoltoon varattu materiaali oli ollut
riittävä. Sen sijaan korjausmateriaalitoimitusten viivästyminen keväällä oli aiheuttanut sen, ettei
kaikkia aluksia ollut ehditty kunnostaa purjehduskauden alkuun mennessä. 439
Aluskannan heikentymisen takia syntynyttä tonniston puutetta tasoitettiin siten, että
vuonna 1943 Tampereen ja Päijänteen vesitiepiirien alueille perustettiin yksityisiä vesikuljetusyhtiöitä. Niiden toimintaa tuettiin muun muassa lopettamalla linja-autoliikenne niiden
reiteillä. Toimenpiteellä saatiin aikaan myös huomattavaa säästöä a lusten käytössä sekä polttoja voiteluainekulutuksessa. Rannikkoliikenteen tonnisto jaettiin määrätyssä suhteessa hiekan
ja puutavaran kuljetusten kesken. Siten saatiin molempien aineiden kuljetuksille välctämätön
tasapaino. Toimenpide osoittautui myös taloudelliseksi ja kokonaisuuden kannalta edu lliseksi.
Sen ansiosta tarvittava tonnisto vapautui syyskuussa elintarvikkeiden kuljetukseen. 44 0
Vuoden 1943 kuljetustulokset olivat kauttaaltaan paremmat kuin vuonna 1942. Vain paperin, selluloosan ja halkojen kuljetuksessa jäätiin edellisen vuoden kuljetustuloksesta. Tämä
johtui kuitenkin vain siitä, ettei kyseisiä kuljetuseriä ollut enemmän kuljetettavana. Vuoden
1943 kuljetustulokset vesitiepiireittäin on esitetty viereisen sivun taulukoissa 1 ja 2 44 1•
Vesikuljetusten tulosten merkittävä nousu edelliseen vuoteen verrattuna voi johtua vain toiminnan hyvästä organisoinnista, johtamisesta ja markkinoinnista. Tulkintaa tukee sekin, että
purjehduskaudella 1943 aluskalusto oli paljon h eikommassa kunnossa kuin vuotta aiemmin.
Hyvien kuljetustulosten saavuttam ista auttoi, että monet sisävesisatam ia omistaneet kaupungit
ja rautatiehallitus olivat talvella 1943 parantaneet PMHE:n kehotuksesta satama laitteistojensa
teknistä tasoa 44 3 • Lisäksi keväällä paljon puhuttaneet kuljetustariffit olivat sellaiset, että alusten
omistajat katsoivat edu lliseksi harjoittaa vesiliikennettä. Toisaalta kuljetuspalvelujen käyttäjienkin on täytynyt kokea maksut kilpailukykyisiksi muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. Tosin
on muistettava, että aluskuljetuksia myös suosittiin koko ajan eri tavoin, olih an PMHE:n pyrkimyksenä suunnata kuljetuksia vesitöille rautatie- ja autokuljetusten keventämiseksi.
Seppo Länsman toteaa tutkimuksessaan, että sisävesikuljetusten keskitetty johtaminen supistui asemasodan aikana lähinnä poltto- ja voiteluaineen jaon valvontaan sekä alusten määrän
selvittämiseen. Hänen mukaansa kuljetusten johto olisi ollut nimellistä ja se olisi puuttunut
vain eräisiin puutavarayhtiöiden kuljetuksiin. Samoin Länsmanin nimettömät haastattelulähteet antavat hyvin vähättelevän kuvan vesikuljetuksista. 444 Länsman ja hänen haastattelemansa
henkilöt eivät näytä oivaltaneen, että PMHE:n ja sen alaisen vesikuljetusorganisaation johtamistoiminta loi asemasodan aikana edellytykset yksityisten alusten omistajien toiminnalle.
Paikallisella tasolla kyse oli pikemminkin valvonnasta ja ohjaamisesta sekä kuljetustilausten
vä littämisestä ja rahtien tärkeysjärjestysten noudatta misen valvonnasta. Puunkuljetukset olivat
tärkeitä koko yhteiskunnalle, siks i niitä valvotti in vesikuljetustenkin osalta erityisen tarkasti.
Vesikuljetukset jäivät, ja ne oli tarkoitus jättää, alusten omistajien vastuu lle. Tämä henki tulee
hyvin esille jo PMHE:n maaliskuussa 1942 alusten omistajille antamassa ohjeessa.
439
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Taulukko

1

Vesitiepiiri

Suomenlahti
Saaristo meri
Perämeri
Saimaa
Päijänne
Tampere
Kainuu ja Lappi
Laatokka
Ääninen
Yhteensä
Vertailu
V.

1942 0/o

Halkoja

Pinota vara

Tukkeja

pm3

pm3

kpl

Ratapölkkyjä
kpl

Sahatavara
std

l 710

51 296
7 376
23 975
27 257
13 128
11 113

222 116
183 300
92 672
742 146
628 684
210 368
59 768
7 171
20 242

182 073
60 180
1 751 832
188 260
235 460
507 932
196 407
70 198
95 061

1 604 307
769 049
6 344 858
223 044
112 934
696426
391 130
527 707
780 168

2 166 467

3 287 403

11449623

201 624

135 306

- 33,3 %

+ 29,5 %

+ 28,9 %

+ 59,7 %

+ 23,5 %

22 919
83 878
74 770
3 545
12 932
1 870

73
l 088

Taulukko 2
Vesitiepiiri

Suomenlahti
Saaristo meri
Perämeri
Saimaa
Päijänne
Tampere
Kainuu ja Lappi
Laatokka
Ääninen 442
Yhteensä
Vertailu
V.

442

1942 0/o

Paperia ja
selluloosaa tn

1 293
14 626
8 730
11 602
3 168

Kalaa
tn

6 886
13 402
1 554
135

130
508

Elintarpeita
tn

Sekalaista tn

Matkustajia
henk.

4 641
15 421
l 324
8 664
5 770
3 219
146
4
21 260

182 247
1 225 035
31 467
40 537
30 100
25 405
3 180
2 315
32 285

1 539 315
342 039
117 118
571 433
180 657
315 369
11439
22 059
86 207

39 419

22 615

60 449

1 572 571

3 185 636

- 40,6 %

+ 35 %

+ 60,7 %

+ 213 %

+ 79,8 %

Auvinen-Pohjanvirta, s. 84 - Äänisen vesiciepiirissä kuljececciin v. 1943 yhteensä 67 900 mackusrajaa ja 791 900 rukkia. Lisäksi kuljececciin halkoja 10 150 pm 3, uicecciin puutavaraa 95 500 pm 3
ja rahdattiin muuta tavaraa 36 700 tonnia.
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Ponnistelut satamatöiden tehostamiseksi
Pakotteita, ylitöitä ja kannustusta
Asemasodan aikan a PMHE painosti usein kunnalli sia vira noma isia, jotta nämä pa nostaisivat sata miensa toimintojen kaikinpuoliseen kehittämiseen. Väliin se uhkasi esimerkiksi lopettaa tava ran ja rautatievaunujen lähet tä misen sellaiseen satam aa n, jossa rautatievaunuj en
purku ja kuormaus oli hidasta. Kun sa ksalaisten vienti tavaraa sisältäv iä vaunuja ruuhkaa ntui
tammikuun lopulla 1943 Helsin gin sata maa n, sa i Helsingin sa ta man kuljetuspää llikkö siitä
a nkarat moitteet. Ohj eistukse n mukaa n rautatievaunut olisi pitä nyt purkaa 24 tunnin kuluessa niiden saapumisesta, mutta näin ei ollut tapahtunut. Satama kuljetuspäällikölle, joka oli
sa mall a Helsing in sata man johtaja, ilmo itettiin, että ellei tilanteesee n saataisi huo mattavaa
pa rannusta kahden pä ivän kuluessa, PMHE:n olisi pakko mää rätä vientitavara n kuormauskielto Helsingin satamiin .445
Asia n no peas ti tutkinut Helsin g in sata ma lauca kunca ilmo itti jo se uraava na pä ivä nä
PMH E:lle, että ase mapäällikö n tietojen mukaa n Kataja nokall a o li purka matta 9 0 ja Lä nsisata massa 261 vaunu a. Sen lisä ksi sa ksa laisille o li oso itettu Lä nsisata maa n vielä 69 rautatievaunua. Sata ma kulj etuspää llikkö H oppu kertoi huom aucca nee nsa huolintaliikkeille
vaunuj en pu rka m ises ta säädety n 24 tunnin kuluessa. Huolitsija t o li va t täll ö in sa non eet
Hopulle pys tyvä nsä ho ita maa n purun mää räajassa, jos va in sa ta massa olisi riittävästi jä rjes telyvetureita vaunujen siirtelyy n. Huo litsijoiden mukaa nsa suurin syy siihen, että sa ksalaisten tavarat o livat pu rkamattomin a vaunui ssa, o li kuitenkin se, että sa ksala ise t lähettivät
tavaraa tiedustel ematta etukäteen, vo idaa n ko sitä ottaa vastaa n ta i o nko sill ä la ivausm ahdoll isuuksia. 44 6
N yt puo lestaa n Sa ksa n kuljetu sva ltuutettu sa i Roosilta ripityksen sa ksa laise n kulj etushenkilöstön kehnosta to iminnas ta. PMH E a ntoi tapauksen jälkeen sekä suo ma la isille että
sa ksala isille tarkistetut ohj eet tavara n lä hettä mi ses tä sata mien kautta. M ääräyksessä painotettiin , että joka isella satamiin tuleva ll a lähetyksellä tuli oll a tiedossa laiva, jolla jatkokuljetus
tapahtuisi.44 7
A rkistojen mukaan pää maja n huolco pää llikön es ikunta sa i erittäin harvoin edes moitteita kunnallisvira nom aisil ta muiden satamien suosimi ses ta niin rautati evaunujen jaossa kuin
kauppalaivojen suuntaa misessa kilpailev iin satamiin . M aaliskuun lopulla Raum an kaupunginhallitus kuitenkin selväsa naisesti syy tti PMH E:aa edellä m a inituista asio ista. 448 Eversti
Roos käski välittö mästi tutkia, oliko syy töksissä mitää n perää.
Esikunnassa laaditussa sa laisessa muistiossa todettiin olevan täysin luonnollista, että M äntyluoto maan pohjoisimpa na avoinna oleva na satam ana sai talvella 1942-1943 vastaa nottaa
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PMH E: n puhel insa noma 525/3/11/3 c, 26.1.1943, SA rk, T 7366/1 7.
H elsingin sata malauta kunn a n kirj no 45, 27. 1.1943, SArk, T 7366/17.
PMH E: n kirj no 940/3/Tl /3 c, l l. 2. 1943, SArk, T 7366/17.
Rauman kaupunginhallituksen "Muisti o, koskeva laiva liikenteen yll äpitä mistä Rauma n satamassa
vaunupula n va llitessa hel mi- maaliskuussa 1943", 27.3. 1943, SA rk, T 1277 1/6.
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Pohjois-Suomen tuonti- ja vientiliikenteen etenkin, kun rahdit olivat kohonneet. Lisäksi Haapamäen kautta tuleva tavara hakeutui automaattisesti Mäntyluotoon, koska se oli halvin ja suorin reitti merelle. Myös infrastruktuurin osalta Mäntyluoto oli huomattavasti Rauman satamaa
parempi. Lisäksi Mäntyluodon sataman työteho oli hyvä. VR:n taholta oli myös valitettu, että
vaunut viipyivät Rauman radalla yleensä kauemmin kuin muilla vastaavilla rataosilla. Rauman yksityisen rautatien valitus 60 sille kuuluvan vaunun poissaolosta oli perusteltu, mutta
tilanne oli jo korjattu. Muistiossa myös todettiin, että Rauman kautta tapahtuvaa vientiä oli
koetettu lisätä sallimalla helmikuun vaikean vaunupulan aikana kuljettaa Lohjalta 100 vaunulastia saksalaista sotilastavaraa Raumalle, vaikka luonnollisin laivaussatama olisi ollut Hanko.
PMHE:n johtopäätöksenä oli, ettei Rauman liikennettä ollut mitenkään pyritty rajoittamaan.
Sen liikenteen supistuminen johtui pelkästään vallitsevasta sotatilanteesta. Sille sotilas- tai
kuljetusviranomaiset eivät voineet mitään. 449 Asian käsittely päättyi PMHE:ssa tähän.
Toukokuussa satamien työskentely oli sikäli helpottunut, että vaunutarve voitiin tuontitavaran osalta tyydyttää lähes sataprosenttisesti. Kevään lopulla laivat olivat joutuneet odottamaan vientilastejakin vain yksittäistapauksissa. Eräissä satamissa työteho oli kuitenkin niin
heikko, etteivät niiden lastaus- ja purkusaavutukset nousseet edes 50 %:iin siitä, mitä sertepartiat edellyttävät. Laivoja joutui tästä syystä jatkuvasti makuupäiville. Pahinta oli se,
ettei kotimaisen conniston kuljetustehoa voitu satamatöiden hitauden vuoksi edelleenkään
käyttää edullisimmalla tavalla meriliikenteen hyväksi. Tilanteen korjaamiseksi PMHE käski
satamakuljetuspäälliköitä tekemään työvoimaviranomaisten kanssa voitavansa ahtaustöiden
jouduttamiseksi. Heidän tuli myös ilmoittaa välittömästi esikunnalle kaikista satamien töitä
haittaavista tekijöistä. 450
Kesäkuussa tilanne oli eräiden yhteiskunnalle tärkeiden lastien purkamisen osalta kriittinen. Tuolloin Roos antoi satamakuljetuspäälliköille useita määräyksiä purkaa tietyt lastit
ylitöinä ja lastata erikseen nimetyissä laivoissa sunnuntaisin rautatievaunujen purkamisen jouduttamiseksi. Eräissä tapauksissa PMHE antoi kuljetuspäälliköille luvan teettää ylitöitä hiili- ja
koksilaivojen purussa Roosin valtuuttamana, ellei rahtaaja tai laivanomistaja tai tavaran vastaanottaja suostunut vapaaehtoisesti maksamaan ylityökustannuksia. Ylitöitä teetettiin kesällä
Kotkan, Haminan ja Viipurin satamissa myös siksi, että purkava tai lastaava alus voisi jättää
sataman yhtä yötä laskettua aikaisemmin. Tällöin oli kyse alusten saamisesta turvaan venäläisten ilmapommitusten alta. Kussakin tapauksessa ylityömääräys oli annettava kirjallisesti
laivan päällikölle ja tavaran vastaanottajalle tai lähettäjälle. Satamakuljetuspäälliköt pitivät
kirjaa numeroiduista ylityömääräyksistä. Merkinnöistä selvisi muun muassa ylityöllä saavutettu aikasäästö. Vanhan käytännön mukaisesti kuljetuspäälliköt lähettivät ylityömääräyksistä
kirjallisen ilmoituksen PMHE:lle, joka puolestaan lähetti ne kansanhuoltoministeriöön. 45 1
Jos PMHE:ssa vaadittiin kaikilta kuljetusalalla työskenteleviltä hyvää työpanosta, niin siellä myös muistettiin palkita hyvät suoritukset. Vuoden 1943 maaliskuussa eversti Roos esitti
ylipäällikölle 537 henkilön palkitsemista vapaudenristin 2. luokan ansiomitalilla. He olivat
satamatyöläisiä, rannikko- ja sisävesialusten miehistöön kuuluvia sekä satamien, kanavien ja
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PM Rauman ja Mäncyluodon satamien liikenteestä v. 1943 I neljänneksellä, ei diaaria, ei päiväystä, SArk, T 12771/6.
PMHE:n kirj no 2862/3/11/3 c, 7.5.1943, SArk, T 7366/17.
PMHE:n kirj no 3474/3/II/3 c, 4.6.1943, SArk, T 7366/17.
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teollisuuslaitosten, vesitiekuljetusorganisaation sekä huolinta-, meklari-, rahtaus- ja ahtausliikkeiden palveluksessa olevia. Perusteena olivat suuret palvelukset, joita palkittavaksi esitetyt
olivat suoritta neet vesikuljetusten ed istämiseksi jo talvisodassa. Palkittavien määrä oli 2,1 %
koko työntekijäjoukosta. Esimerkiksi Kotkassa satamaku ljetuspäällikkö, komentajakapteeni
T. Malmström jakoi 14.4. ylipäällikön myöntämät mitalit. Ansiomitalin saivat muun muassa
vesitiealuepäällikkö Hans Arppe, Kotkan vesitiealue, työmies Toivo Hakkarainen, Federation
Stevedoring ja satamaluotsi Ensio Lauri, Kotkan satama. 452
Palkitsemiskäytäntöä jatkettiin talvella 1944. Viimeiset kunniamerkkiesitykset satamahenkilöstön palkitsemisesta Roos teki ylipäällikölle 29.11.1944. Tuolloin hän esitti palkittavaksi
"pääasiassa sellaisia henkilöitä, jotka eivät sotaväkeen kuulumattomina ole missään muussa
muodossa saaneet tunnustusta työstään". 453

Satamien tehokkuuden mittaaminen
Päämajan huoltopää llikön esikunta käytti johtamistoimintansa apuna paljon eri la isia tutkimuksia. Niiden tarkoituksena oli saada selvi lle kuljetusjärjestelmän ongelmakohdat ja löytää
niiden ratkaisumahdollisuudet. Talvella 1943 valmistuneesta laajasta satamien toimintaa käsittelevästä tutkimuksesta kävi ilmi, että satamien työteho oli kaikilla mittareilla arvioituna
rauhan vuosiin verrattuna heikko 454 • Tutkimuksessa esimerkiksi kuvattiin tilannetta vuosien
1939 ja 1943 vertailuluvuilla ahtaustöiden 8-tuntista työpäivää kohti. Tä llöin saati in seuraavat vertailuluvut:
Sahattu puutavara
Pyöreä puutavara
std
syitä
1939
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Pietarsaari
Vaasa
Kristiina
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Uuras
Helsinki

452
45

.1

454

1943

79
100
85
74
66
92
63
112 (3.)*
101
125 (2.)*
76
150 (l.)*
89

1939

1943

38
50
45
53
50
53
23
88 (l.)*

169
144
170 (3.)*
145
160

74
102 (2.)*

77 (3.)*
42
85 (2.)*
48

190 (2.)*
152

71

193 (l.)*

* Kolme tehokkainta satamaa

PMHE:n kitj no 1760/3/11/4 a, 23.3.1943, SArk, T 7366/19.
PMHE:n kirj no 7210/1/10, 29.11.1944, SArk, T 7368/27.
PMHE:n kirj no 843/3/11/6 a sa i, 6.5 .1 944, SArk, T 7366/26.

96
92

100 (3)*
91

123 (!.)*
100 (3.)*
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Tutkimus myös osoitti kiistatta sen, että satamien kokonaistyösaavutuksissa oli suuria eroja. Työntekijää kohti laskettu tavaranvaihto oli vuonna 1943 seuraava:
1. Kotka
2 890 tn
5. Hamina
1 897 tn
6. Vaasa
1 499 en
2. Helsinki
2 836 tn
3. Mäntyluoto
2 083 en
7. Hanko
1 026 en
4. Turku
l 944 tn
8. Oulu
867 tn
Tilastossa kiinnittää huomiota se, että voimakkaan vihollisvaikutuksen alaisena jatkuvasti
ollut Kotka on työntekijää kohti lasketun tavaranvaihdon osalta tehokkain satama. Vilkkaan
Turun sataman tulos on tällä mittarilla mitattuna yllättävän huono.
PMHE:n johtopäätöksenä tutkimuksesta oli, etteivät satamien väliset erot voineet johtua
vain työväestön laadusta ja teknillisten laitteiden erilaisuudesta, vaan myös työtavoissa oli
paljon kehittämistä. Samalla tulokset kiistatta osoittivat, että eräiden satamien työnjohdossa
ja töiden järjestelyissä oli paljon korjattavaa. Esikunnassa uskottiin, että asiantuntevalla ahcausliikkeiden johtoon ja cyönjohtajiin kohdistuvalla ohjauksella voitiin satamien työtehoa
parantaa huomattavasti ja nopeasti.
Edellä mainittu tutkimus pitänee melko hyvin paikkaansa, sillä tammikuussa 1944 PMHE
arvioi eri kriteereillä Kotkan, Helsingin ja Mäntyluodon vuoden 1943 työtuloksiin nähden
parhaiksi satamiksi. Toppilan tehokkuus oli erityisen huono, eikä muidenkaan Pohjanlahden
satamien työskentelyssä ollut kehumista. 455 Toisaalta esikunnassa tiedettiin hyvin, että huonot
työtulokset johtuivat kaikkialla pitkälti ammattihenkilöstön puutteen ja satamien tekniseen
heikkouksien lisäksi myös satamien vaikeista lastaus- ja purkuolosuhteisca sekä ahtaajien kehnoista varusteista. Näiden negatiivisten tekijöiden vaikutusta voitiin kuitenkin jossain määrin minimoida esimerkiksi ajoittamalla puutavaran redilcä lastaus kesäkuukausille. Näin ei
kuitenkaan aina tapahtunut.
Esimerkiksi kesällä 1943 PMHE totesi kansanhuolco- ja kulkulaicosministeriölle, metsähallicukselle, merivoimien esikunnalle, päämajan kaupalliselle osastolle ja Puunviejät ry:lle
kokemusten osoittaneen, että pyöreän puutavaran vienti venyy joka vuosi pitkälle syksyyn.
Kuitenkin pääasiassa vedestä avoimilla redeillä lastattavalle puutavaralle sydänkesä olisi säidenkin kannalta edullisempi lastausajankohta. PMHE kehotti kansanhuolcoministeriötä kiirehtimään puutavaran laivauksia kesällä, koska työvoimaa ja tonnistoakin oli silloin riittävästi
saatavilla. Sen sijaan ilmojen kylmettyä olisi jälleen vaikea saada työväkeä vedestä lastaukseen,
koska miehillä ei ollut edes kumisaappaita. 456 Toisaalta esikunta teki jatkuvasti kaikkensa kunnon varusteiden, myös kumisaappaiden, jakamiseksi ahtaajille.

Satamien vartiointi ja suojaaminen
Eristetään, mutta kuka maksaa?
Sotavuosina päämajan komento-osasto vastasi kaikesta kotiseudun vartiointiin ja kohteiden
suojaukseen kuuluvista asioista. Luonnollisesti myös päämajan valvontaelimet, tulli ja poliisi
455
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PMHE:n kirj no 153/1/13 sai, 25.1.1944, SArk, T 22471/3.
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olivat kiinnostuneita siitä, mitä satamissa tapahtui. Käytännössä kotijoukkojen esikunta johti
kotiseudulla sotilasläänien esikuntien avulla tärkeiden kohteiden kuten satamien vartiointia
ja suojausta.
Päämaja tai kotijoukkojen esikunta eivät jatkosodan alkuvaiheessa kiinnittäneet erityisempää huomiota satamien vartiointiin, koska niihin kohdistunutta uhkaa pidettiin, vihollisen
ilmatoimintaa lukuun ottamatta, varsin pienenä. Siksi satama-alueiden valvonta jäi tärkeimmissäkin kauppamerenkulkuun käytetyissä satamissa vain pienten vartio-osastojen vastuulle.
Tilanne oli otollinen kaikelle satamissa ja niiden liepei llä tapahtuvalle hämärätoiminnalle,
kuten tiedustelulle, sabotaasi lle, varkauksi lle ja mustan pörssin kaupalle.
Jouluaattona 1941 maan merisatamien toimintojen johtamisen juuri käsiinsä ottanut päämajan huolcopäällikön esikunta sai päämajan kaupallisen osaston rahtaus- ja huolintatoimistolca ilmoituksen, että Turun satamassa oli tapahtunut varkauksia. Samalla toimisto ilmoitti
hankkineensa tietoja Tukholman satam issa toteutetuista toimenpiteistä satamien eristämiseksi, mikäli PMHE "katsoisi tarpeelliseksi toteuttaa vastaavia turvallisuusjärjestelyjä Suomessa".457
Päämajan huoltopäällikkö, eversti Roos piti satamien turvallisuuskysymyksiä vain välillisesti esikuntansa toimipiiriin kuuluvina asioina. Turun tai muiden satamien eristämistä
Tukholman mallin mukaisesti hän ei pitänyt tarpeellisena. Roos kuitenkin katsoi vä lttämättömäksi puuttua jatkuvasti lisääntyviin varkauksiin, koska turvallisuudesta vastanneet viranomaiset eivät hänen mielestään hoitaneet kyllin hyvin tehtäviään. Tämän takia Roos käski
kotijoukkojen esikuntaa selvittämään, mitä asiassa olisi tehtävissä niin Turussa kuin muissakin
satam issa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.
Kotijoukkojen esikunta antoi Roosin terveiset saatuaan käskyn rannikkosotilasläänien esikunnille satamien suojaamisen tehostamisesta. Sotilasläänien esikunnat ryhtyivät heti toimenpiteisiin vartioinnin tehostamiseksi, mutta varkauksia ei saatu estettyä. Syynä oli se, etteivät
satamien vartioinnista vastaavat suojeluskuntapiirit kyenneet juuri lisäämään vartio-osastojen
vahvuuksia. Aina ei varciotehtäviin käytettävissä olleiden miesten tasokaan o llut tehtävää ajatelleen paras mahdollinen.
Ta lvella 1942 satamissa suorittamiensa tarkastuskäyntien aikana päämajan huolcopäällikön esikunnan upseerit havaitsivat, ettei niiden vartiointi ollut syksystä paljoakaan parantunuc. Koska PMHE ha lusi saada varkaudet loppumaan ennen purjehduskauden alkamista, se
käski uudelleen kotijoukkojen esikuntaa ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin kaikissa
satamissa. Eversti Roos huomautti satamissa varastetun omaisuuden arvon nousevan useisi in miljooniin markkoihin puhumattakaan niistä soti laa lli sista vaaroista, joita asiattoman
henkilöstön pääsyyn satama-alueille sisä ltyi. Hän vaati kotijoukkoja kiinnittämään vakavaa
huomiota myös vartioinnissa todettuihin laimin lyönteihin. 458
Päämajan huoltopäällikön selväsanainen käsky ja kotijoukkojen es ikunnan ponnistelut
eivät tälläkään kertaan johtaneet satamien vartioinnin tason oleelliseen nousuun. Syytä voidaan vain arvailla. Ehkä vartioinnista paikallisella tasolla vastanneet soti lasviranomaiset eivät
täysin ymmärtäneet, kuinka tärkeää satamien häiriötön toiminta oli Suomelle. Toisaalta on
huomattava, että suojeluskuntapiirien mahdollisuudet lisätä satamissa toimivien varciomiesten
määrää olivat henkilöstöpulan vuoksi rajalliset. Juuri tästä syystä satamien turvallisuudesta
457 PM:n kirj no 9001/Kaup 2, 24.12.1941, SArk, T 7367/3.
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vastanneet sotilasviranomaiset alkoivat talvella 1942 vakavasti pohtia satamien eristämistä,
jotta niiden vartiointi voitaisiin hoitaa pienemmillä vartio-osastoilla. Tällöin tuli eteen kysymys siitä, kuka maksaa satamien eristämisessä tarvittavista aidoista ja muista rakenteista aiheutuvat kulut. Kotijoukkojen esikunnan mielestä satamien suojaamisen maksumiehiä olivat
sodankin aikana satamien omistajat ja mahdollisesti myös niiden käyttäjät. Se teki talvella
edellä mainituille ryhmille alustavan esityksen satamien eristämisestä aiheutuvien kulujen
kattamisesta omistajien ja käyttäjien kesken. Siviilipuolella ei kuitenkaan ollut halua ryhtyä
rahoittamaan satamien suojaamisesta aiheutuvia kuluja. Siellä ehkä ajateltiin, että eristämistarve johtui sodasta ja maksaja pitäisi siksi löytää puolustushallinnosta.
Koska Helsingissä oli osoitettu suojaamisasiaa kohtaan jonkinlaista myötämielisyyttä, päämajan kaupallinen osasto ryhtyi keväällä ajamaan eversti Roosin tuella suunnitelmaa Helsingin satamien eristämisestä. Asia oli kiireellinen, koska Helsinki tulisi alkavalla purjehduskaudella ottamaan Hangon uhkan poistuttua takaisin sille kuuluvan johtavan aseman maan
tärkeimpänä kauppasatamana. Lisäpontimena eristämiselle oli, että Helsingin satamissa oli
heti niiden avauduttua liikenteelle alkanut esiintynyt lisääntyvässä määrin varkauksia. Koska
Helsingin suojeluskuntapiiri ei ollut kyennyt hoitamaan vartiointitehtävää, kaupallisen osaston
rahtaus- ja huolintatoimisto kääntyi Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin kauppakamarin
puoleen. Se pyysi huhtikuun lopulla, että poliisi tehostaisi satamien vartiointia ja kauppakamari huolehtisi eristämisestä.
Helsingin poliisilaitos ilmoitti, ettei se voinut omien henkilöscöongelmiensa vuoksi tehostaa satamien vartiointia. Saamaansa vastaukseen tyytymättömänä rahtaus- ja huolintatoimisto verosi nyt asiassa Helsingin poliisikomentajaan. Tämä kuitenkin totesi toukokuun
alussa, ettei poliisilla ollut voimaa eikä oikeuksiakaan ehdotetun vartioinnin suorittamiseen.
Toinen takaisku tuli Helsingin kauppakamarin suunnalta. Se kertoi asettaneensa huhtikuun
lopulla valiokunnan käsittelemään Helsingin satamien eriscämisasiaa. Esitystä harkittuaan
valiokunta päätyi siihen, että satamien suojaaminen aidoin kuului yksin satamien omistajalle
eli Helsingin kaupungille.
Rahtaus- ja huolintatoimisto kääntyi nyt satamien vartiointi- ja eristämisasiassa Helsingin
kaupunginhallituksen puoleen. Neuvottelujen tuloksena osapuolet päättivät aluksi eräänlaisena kokeiluna eristää yhteistoimin ulkomaankaupan kannalta tärkeän Katajanokan satamaalueen. Asian toteuttaminen osoittautui kuitenkin tälläkin kertaan mahdottomaksi ennen
kaikkea siksi, ettei onnistuttu löytämään sopivaa vartiohenkilöstöä. Helsingin poliisi ei voinut
edelleenkään luovuttaa vartioita, koska 35 % sen poliisimiehistä oli armeijan palveluksessa.
Suomen Sotavakuutuspooli taas ilmoitti, ettei se voinut sopivan työvoiman saantivaikeuksien
takia järjestää siviilivartiointia.
Heinäkuun lopulla rahtaus- ja huolintatoimisto kertoi eversti Roosille Katajanokan sataman eristämisasian ajautumisesta täydelliseen umpikujaan. Se ehdotti, että Roos kääntyisi
satamien suojaamisasiassa suoraan Mannerheimin puoleen, koska Katajanokan, kuten muidenkin satamien, vartiointi ja eristäminen oli noissa oloissa järjestettävissä vain ylipäällikön
käskyllä. Olihan Mannerheim sitä paitsi määrännyt jo marraskuun lopulla 1940 459 Helsingin
sataman eriscettäväksi ja paikalliset sotilasviranomaiset sen toteuttajaksi. 460
Eversti Roos ei esitellyt asiaa Mannerheimille, koska asia ei selvästi ollut hoidettavissa pelkällä
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ylipäällikön käskyllä. Sen sijaan hän keskusteli satamien turvallisuuden tehostamisesta päämajan
komento-osaston päällikön kanssa. Tällöin sovittiin järjestelyistä, joilla mahdollisesti voitaisiin ratkaista satamien vartiointiin liittyvät henkilöstöongelmat. Sama lla sovittiin, että päämajan huoltopäällikön esikunta ottaa Helsingin sataman suojaamisen käytännön järjestelyt hoitoonsa.

Suojaaminen käynnistyy vitkaan
PMHE sopi loppukesän aikana Helsingin poliisilaitoksen kanssa siitä, että satamien vartiomiehinä tullaan käyttämään poliisin kouluttamia sotainva lid eja. Es ikunta hankki kesän
aikana myös sisäasiainministe riön periaatteellisen hyväksynnän sille, että Helsingin poliisilaitoksen esittäm ille satamapoliisiosaston miehille voidaan antaa poliisioikeudec. Kaupungin
kanssa taas päästiin yksimielisyyteen siitä, että Katajanokan lisäksi myös Länsisatama tultaisiin eristämään kaupungin kustannuksella.
Itse asiassa PMHE:n Helsingin kaupunginhallitukselle ja Helsingin poliisikomentajalle syyskuun puolivälissä lähettämässä asiakirjassa vain kirjattiin kyseisten osapuolten kesän
neuvotteluissa hyväksymä suunnitelma Helsingin satamien eristämisestä. Eristämis- ja vartiointisuunnitel m a n lähtökohdat olivat seuraavat:
l. Katajanokka ja Länsisatama eristetään kaksi metriä korkealla piikkilanka-aidalla.
- PMHE toimittaa kaupungille eristämisessä tarvittavan piikkilangan lainaksi.
- Kaupunki vastaa a idan pystyttämisestä ja muista rakentamiskustannuksista.
2 . Poliisivaltuuksilla toimiva satamapoliisiosasto vastaa satama-alueiden eristämisestä.
Soti lasviranomaiset varaavat osaston miehet.
Osasto liitetään sodan ajaksi ylimääräisenä elimenä Helsingin poliisilaitokseen.
Valtio maksaa 2/3 miesten palkasta ja kaupunki 1/3.
Siviiliasuisten vartiomiesten käsivarsinauhassa lukee "Satamapoliisi".
3. Satama-alueella liikkumista varten otetaan käyttöön lupalappujärjestelmä.
- Poliisilaitos antaa ohjeet lupakäytännöstä ja vastaa lupien myöntämisestä.
- Helsingin kaupunki huolehtii lupalappujen painatuksesta.
4. Suunnitelma tulee toteuttaa ennen pimeiden syysöiden tuloa. 46 1
Nyt asia alkoi edetä. Syyskuun loppuun mennessä PMHE sai varattua päämajan sotatalousesikunnalta satamien eristäm iseen tarvittavan piikkilangan. Lisäks i se oli käynyt läpi Sotainvalidien Työhuoltotoimiston kortistot, jolloin oli löytynyt yli 20 vartiomiehiksi sopivaa
miestä. Vaikeutena o li , että näiden miesten av ulla voitiin järjestää vain Katajanokan eristäminen. Tästä syystä PMHE ja kaupunki päättivät luopua toistaiseksi Länsisataman eristämisestä ja jättää sen vartioinnin edelleen Helsingin suojeluskuntapiirin vastuulle. Päätöksen
perusteella kaupunginhallitus myönsi lokakuun alussa määrärahan vain Katajanokan sataman suojaam iseksi. Kaupunki lupas i aloittaa aidan rakentamisen heti, kun va ltio ilmoittaisi
virallisesti huolehtivansa sataman vartioinnista. Tämä vaatimus tarkoitti muun muassa sitä,
että sisäasia inministeriön tuli ensin myöntää vartio-osastolle poliisivaltuudec. Näitä valtuuksia odoteltiin kärsimättömästi myös PMHE:ssa, sillä se oli laatinut jo lokakuun alkupuolella
yksityiskohtaisen suunn itelman Katajanokan sataman vartioinnista.
461
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Sisäasia inministeriö hyväksyi lokakuun lopulla Helsingin poliisila itoksen esityksen Katajanokan sata man va rciointijä rjestelyistä ja käski aloittaa va rtioinnin 1.1 2 .1942. Nyt kaupungin
olisi pitä nyt lupauksensa mukaa n alo ittaa aidan ra kennustyöt, mutta mitää n ei tapahtunut.
Tä mä johtui siitä, että Hel singin kaupunki ei ollut saanut rakennuslupaa a idall e ja muille
ta rvittaville rakenteille462 • Työt pääsivä t käyntiin vasta aivan marraskuun lopulla sen jälkeen,
kun PMH E oli puuttunut asiaa n. Se ilmo itti kulkulaitosministeriölle, että " kauppavakoilun
ja sabo taasitekojen estämiseksi" Katajanokan satama-a lue eristetää n yleiseltä liikenteeltä rakentamalla satama-alueen ympärille piikkilanka-aitaus. PMHE anoi ministeriöltä viipymättä
työlupaa O skari Vilamon rakennusliikkeelle aidan pystyttämiseksi ja tarvittavien vartiokoppien ra kenta miseksi.463 Kulkul aitosministeriö hyväksyi nyt pikaisesti rakennusluvan, ja aida n
ra kenta minen saattoi alka a. Viimeinenkin este asia n jä rjestelylle po istui joulukuun 10. pä ivä nä, kun Uudenmaa n lääninhallitus antoi kuulutuksen ulko na liikkumisen rajoittamisesta
Katajanokan satama-alueella ilman poliisila itoksen antamaa lupaa .
Joulukuun puolivälissä Katajanokan satama-alue oli lopultakin eristetty. Kiitos tästä kuuluu
ennen kaikkea PMH E: n ja päämajan kaupallisen osaston sitkeydelle. Tapahtumissa kiinnittää
huomiota se, että sata mien va rtioinnista vastanneet Helsingin sotilaslää ni ja Helsingin suoj eluskuntapiiri jäivät jo kevättalvella 1942 sivuun neuvotteluista siviiliviranomaisten kanssa. Helsingin kaupungille on annettava tunnustus siitä, että se suostui, joskin ilman suurta innostusta
asiaa n, maksa maan osan Katajanokan eristämisjärjestelyjen aiheutta mista kustannuksista.
Sa ksa laiset tyy tyivät pitk ää n seuraa maa n sivusta suomalaisten viranomaisten tuloksetonta
kiistelyä satamien turvallisuustason nosta misesta. Syksyllä 1942 heidän mitta nsa oli kuitenkin
täynnä. Lokakuun lopussa sa ksalaiset valvontaviranomaiset kää ntyivät päämaja n puoleen ja vaativat, että heidän käyttämissää n satamissa tuli jatkuvasti lisääntyv ien va rkauksien takia tehostaa
vartiointia. Yhteydenoton jälkeen päämajan valvontaosasto laati selvityksen satamien turvallisuustilanteesta. Tulos oli huolestuttava. Helsingin, H angon, Rauman, Porin (Mäntyluoto ja
Reposaa ri) , Kristiinan, Kaskisen, Vaasan, Pietarsaaren, Kokkolan, O ulun ja Kemin sata mien
va rtio-osastojen ohjeet olivat hyvin puutteelliset. Va in Turunmaan suojeluskuntapiirin Turun
sata ma-alueen turvallisuus- ja suojaustoimenpiteistä anta mat ohjeet olivat hyvätasoiset.
Pää majan valvontaosas ton kehotu kses ta kotijoukkoj en esikunta käski lokakuun lopulla
kaikki a Pohjanlahden suojeluskuncapiirejä käy ttäm ää n Turun sata ma n va rtio-ohj eita mallina uusittaessa muiden sa ksa la isten käyttämien satamien suojausta. Sa malla se neuvoi suojeluskuntapiirejä antamaa n saksa laisille apua näiden satam ava ras cojen va rtioinnissa, va ikka
"mahdollisuuksia ei liene paljon nykyisen henkilöstötilanteen vallitessa".464 Edellä mainittuun
ko tijoukkojen esikunn an käskyy n viitaten merivoimien esikunta muistutti marraskuun puolivälissä satamakuljetuspäälliköitä sii tä, että heidän tehtäviinsä 465 kuului sopia muiden vira noma isten, myös saksalais ten, ka nssa satamien va rtiointitoimenpiteistä.466
Selvästi päämajan valvo ntaosaston ja kotijoukkoj en esikunnan hiema n a iemmin satamien
va rtio innista antamas ta ohjeistuksesta tietämättä PMH E muistutti marraskuun alkupuolella
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kotijoukkojen ja merivoimien esikuntia siitä, että varkaus- ja sabotaasivaara lisääntyisi satamissa pimeän vuodenajan tullessa. Se oli todennut omissa tarkastuksissaan, että vain Turun
ja Helsingin Katajanokan satamassa oli järjestetty tehokas vartiointi 467• Kyseisten satamaalueiden turvallisuus tulisi vielä oleellisesti paranemaan se n jälkeen, kun rakenteilla olevat
aidat olisivat valmistuneet. Muissa satamissa vartioimistoimenpiteet rajoittuivat PMHE:n
havaintojen mukaan lähinnä tulipalovaaran torjumiseen pois luettuna Oulun Toppila, jossa
saksalaiset olivat itse järjestäneet päähuoltosatamansa vartioinnin. Esikunta myös muistutti, että Perämeren satamien pian su lkeutuessa meriliikenne keskittyisi jälleen Länsi-Suomen
satamiin. Siksi kotijoukkojen esikunnan tulisi tehostaa satamavartiointia ainakin Vaasassa,
Mäntyluodossa ja Raumalla. Tämä olisi tärkeää myös siksi, että nämä satamat tulisivat olemaan talvikautena pimennettyinä. 468
Tämä käsky erosi hieman aiemmin annetusta valvontaosascon paimenkirjeestä siinä, että
nyt oli kyse ennen kaikkea oman ulkomaankaupan kannalta tärkeiden satamien suojaamisesta. Toinen asia oli, että saksala isetkin käyttivät samoja satamia. Jotta Vaasan, Mäntyluodon
ja Rauman satamavartioinnit tulisivat kunnolla hoidettua, kotijoukkojen esikunta käski marraskuun puolivälissä paikallisten suojeluskuntapiirien tehdä sille esitykset tehostetusta satamavartioinnista yhdessä merivoimien edustajien kanssa 469 •
Vuoden 1942 tapahtumat osoittavat, että vartioinnista vastaavan päämajan komentoosaston ote satam ien suojaamisesta oli koko ajan erittä in hapuilevaa. Tästä syystä sekä valvontaosasto että PMHE saattoivat puuttua jatkuvasti esityksi llään tai käskyillään satamien
vartioinnin järjestelyihin ja suoritukseen. Ongelmana tässä oli sekin, etteivät kyseiset erittäin
aloitteel li set elimet aina muistaneet sopia ennalca toimistaan. Sekaan nusta vartioinnin järjestelyissä ai heutti myös se, että valvontaosasto ei selvästi tiennyt päämajan ylimmän johdon
olevan sitä mieltä, että saksalaisten tuli hoitaa itse omien kohteidensa suojaaminen. Saksalaisten satamien vartioinnista esittämiä vaatimuksia on kuitenkin tavallaan kiittäminen siitä, että
päämajan valvonnasta ja vartioinnista vastanneet osastot alkoivat todella paneutua satamien
suojaam iskysymyksi i n.

Tärkeimmät satamat eristetään
Satamien vartioinnin taso nousi vuoden 1943 a ikana hilj a lleen. Vielä heinäkuun a lussa
PMHE ilmoitti päämajan valvontaosastolle, että tehokas vartiointi oli toteutettu vain Katajanokan (sotilaat ja poliisi) ja Turun (sotilaat) satamassa. Positiivista oli, että myös Kotkan
sataman vartiointijärjestelyt saata isiin lähitulevaisuudessa asianmukaiseen kuntoon. Lisäksi
Viipurin satamassa (sotilaat) asiat olivat välttävässä kunnossa. Muissa satamissa vartiointi oli
edelleen hyvin puutteellista tai sitä ei ollut lainkaan. PMHE esitti va lvontaosastolle, että se
auttaisi omilla toimenpiteillään tehostamaan Rauman, Mäncyluodon, Kaskisten, Vaasan, Pietarsaaren, Ykspihlajan, Raahen ja Oulun satamien vartiointia. Näistä Rauman, Mäncyluodon,
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Vaasan ja Oulun satam ien vartiointi voitaisiin järjestää yhdessä saksalaisten kanssa. 470 Mahdollisesti valvontaosaston yhteydenoton seurauksena päämajan komento-osasto pyysi heinäkuun puolivälissä päämajan huoltopäällikön esikuntaa ilmoittamaan, paljonko vartiohenkilöstöä kuhunkin Pohjanlahden satamaan ja myös Hankoon tarvittaisiin 471•
Elokuun alussa PMHE lähetti komento-osastolle asianomaisten satamakuljetuspäälliköiden laatimat suunnitelmat Hangon, Helsingin, Mäntyluodon, Oulun, Rauman ja Vaasan sataman vartioinnista ja eristäm isestä. Kotkan sataman suojaamissuunnitelma puuttui, mutta
siel lä o li jo ryhdytty toimiin vartioinnin ja eristämisen järjestämiseksi. Lisäksi PMHE oli
laad ituttanut vartiointisuunnitelmat Haminan, Kemin, Kristiinan, Loviisan ja Tornion satamista. Koska Kaskisen, Kokkolan (Ykspihlaja), Pietarsaaren ja Raahen satamilla oli merkitystä yksinomaan tai pääasiallisesti saksalaisille, PMHE totesi niiden vartioinni nkin kuuluvan
yksin heille. Koska satamaku ljetuspääl liköiden tekemät vart iointi- ja eristämissuunnitelmat
selväst i kaipasivat yhdenmukaistamista, PMHE esitti päämajan komento-, valvonta- ja kaupalliselle osastolle neuvottelua asiasta. Se halusi kutsua tilaisuuteen myös Suomen Satamaliiton, Suomen Lastauttajain Liiton, Suomen Sotavakuuruspoolin ja Suomen Laivanvarustajain
yhdistyksen edustajat. 472
Ilmeisesti satamien vartioinnin ja suojaamisen koordinaatiokokousta ei koskaan järjestetty. Ainakaan siitä ei näy asiakirjoissa mitään mainintoja. Mahdollisesti komento-osasto totesi
resurssien kartoituksen jälkeen, ettei laajaa neuvottelua tarvita, koska voimat riittäisivät vain
tärkeimpien satamien suojaamiseen. Joka tapauksessa komento-osasto antoi syyskuun alussa
kotijoukkojen esikunnalle käskyn järjestää vain Helsingin (Länsisatama), Hangon, Kotkan,
Rauman, Mäntyluodon, Vaasan ja Oulun satamien vartiointi ja eristäminen. Lisäksi Katajanokan ja Turun satamaa tuli edel leen suojata. 473 Komento-osasto ei antanut PMHE:n laadituttamia satamien suojaamissuunnitelmia kotijoukkojen esikunnalle mahdollisesti siksi,
etteivät miehet ja muut resurssit olisi kuitenkaan riittäneet niiden toteuttamiseen. Joka tapauksessa kyseessä olevat suojeluskuntapiirit saivat käskyn laatia alueensa sataman vartiointi- ja
eristäm issuunnitelma. 474
Komento-osasto oli tehtävää kotijoukoille käskiessään unohtanut, ettei eräide n alueiden
eristäm isestä 8. l l.1940 annettu asetus tarkasti ottaen oikeuttanut antamaa n tehtävää suojeluskuntapiireille. Asia korjattiin siten, että edellä mainitun säädöksen nojalla vartiointi- ja
eristämistehtävä määrättiin 14.1.1944 suojeluskuntap iiri en tehtäväksi. 475 Kun tämä päätös
tuli pari päivää myöhemmin suojeluskuntapiirien tietoon, oli satamien vartiointi ja eristäminen jo toteutettu kaikissa käskyn edel lyttämissä satam issa. Muissa satamissa eristämistä
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ei myöhemminkään missään vaiheessa toteutettu, ja niiden varciointikin oli varsin kevyttä,
jos sitä edes oli. Tilanne tyydytti sekä komento-osaston että PMHE:n minimivaatimukset
niin keväällä 1944 varauduttaessa Saksan vastatoimiin Suomen rauhancunnustelujen vuoksi
kuin myös kesällä torjuncacaistelujen aikana. Aselepo ja suhteiden katkeaminen Saksaan eivät
muuttaneet järjestelyjä oleellisesti edes Pohjanlahdella.
Välirauhan jälkeen PMHE ilmoitti komento-osastolle, että sen puolesta satamavarciot
voitaisiin poistaa muualta kuin Helsingistä ja Turusta. 476 Näin tapahtui. Lokakuun lopu ssa
komento-osasto kysyi PMHE:n kantaa Helsingin ja Turun satamien sotilasvarcioiden tarpeellisuudesta.477 Vastauksessaan kenraalimajuri Roos totesi, että Helsingin ja Turun satamien
vartiointi oli edelleen tarpeellista, mutta tilanteen muututtua tehtävä tulisi antaa poliisiviranomaisi lle. Ongelmana oli tosin se, ettei poliisilla ollut mitään halua ottaa satamien varciointitehtäviä vastaan ainakaan sellaisessa muodossa, kuin sotilaat olivat asiaa hoitaneet. Asia
muuttui kuitenkin akateemiseksi marraskuun lopussa, kun suojeluskuntapiirit ja päämajan
huolcopäällikön esikunta lopettivat toimintansa. Tämän jälkeen yleisen järjestyksen ja curvallisuuden ylläpitäminen Turun ja Helsingin satamissa siirtyi automaattisesti poliisille.

Ilmahyökkäyksiä ja merimiinoja
Meriliikenteen ohjausvaikeudet
Ulkomaanliikenteeseen vuonna 1943 käytettävissä olleiden 195 kauppa-aluksen kuljetuskyky
oli 455 000 painotonnia. Määrä oli riittävä lcämeren ja Pohjanmeren liikenteeseen. Tilanne
oli jopa niin hyvä, että se mahdollisti 50 a luksen, yhteensä 33 524 nrt, pitämisen riisutcuina
saariston suojassa. 478 On kuitenkin huomattava, että jäävahvisteisiin IA, IB ja IC luokkiin
kuului vain 29 alusta. Niiden kuljetuskyky oli 52 500 painotonnia. Vain leutoina talvina voitiin koko tonnistoa käyttää vuoden ympäri. 479
Vaikka talvella 1943 Itämeren jääolosuhteet eivät olleet niin vaikeat kuin kahtena edellisenä
vuotena, jäävahvistamattomien alusten käyttö sisä lsi suuren riskin la ivojen vaurioitumisesta.
Tästä syystä päämajan kaupallisen osaston rahtaus- ja huolintatoimisto oli joulu- ja tammikuussa määrännyt pääosan ronnisrosta riisuttavaksi. Päätös oli perusteltu, mutta tammikuussa
Saksasta oli vielä kuljettamatta Suomeen 150 000 tonnia eri laisia tarvikkeita. Näihin kuljetuksiin oli käytettävissä laivati laa vain 80 000 dwc.
Kuljetustilanteesta huolestunut päämajan huolropäällikön esikunta ehdotti tällöin kansanhuolcoministeriölle, että osa jo talvehtivista aluksista pantaisiin liikenteeseen ainakin yhden edestakaisen matkan ajaksi. Se perusteli asiaa lcämeren helpolla jäätilanceella. Esityksen
liitteenä oli lista aluksista, jotka PMHE:n mielestä tulisi määrätä uudelleen liikenteeseen. 480
Ministeriö kehotti kuitenkin PMHE:aa sopimaan as ia n päämajan rahtaus- ja huolincatoimiston kanssa.
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Asiasta keskusteltaessa rahtaus- ja huolintatoimisto myönsi tonniston puutteen tulevan
rajoittamaan tuontia. Sen mielestä aluksia ei kuitenkaan voitaisi panna liikenteeseen. Moni
talveksi riisuttu laiva oli näet jo vuodenvaihteessa 1941-1942 saanut niin vakavia jäiden aiheuttamia vahinkoja, että jäissä liikkuminen oli niille mahdotonta. Pienenä myönnytyksenä
rahtaus- ja huolintatoimisto kuitenkin lupasi, että kaksi PMHE:n esittämistä aluksista tulisi
lähtemään liikenteeseen varsin pian. Lisäksi kaksi muuta alusta, jotka oli ollut tarkoitus riisua talveksi, tulisi lähtemään rahtaus- ja huolintatoimiston määräyksestä uudelle matkalle
noutamaan hiiltä. 48 1
Valtionrautateille ostettujen hiilien nouto oli ensiarvoisen tärkeää, sillä hiiltä käyttävien
veturien teho oli paljon puulämmitteisiä suurempi. Tuolloisessa vaikeassa kuljetustilanteessa tällä seikalla oli suuri merkitys, olihan vielä kyse maan tärkeimmästä kuljetusmuodosta.
Hiilenkuljetukset Suomeen olivat hidastuneet syksyllä 1942 siksi, että alusliikenne oli ruuhkaantunut Saksan satamiin. Tämä taas johtui siitä, ettei Saksalla ollut Itämerellä riittävästi
saattoaluksia. Niitä olisi tarvittu suojaamaan kauppa-aluksia Itämerellä neuvostosukellusveneiden hyökkäyksiltä. 482
Suojatakseen merenkulkuaan Itämerellä saksalaiset laskivat maaliskuussa 1943 noin 100
suomalaisen aluksen avustaessa Suomenlahdelle Porkkalan kapeikkoon kaksinkertaisen sukellusveneverkon. Verkko uusittiin vielä keväällä 1944. Yksikään venäläinen sukellusvene ei
onnistunut läpäisemään verkkoa Suomen ja Neuvostoliiton välirauhaan mennessä. 481 Kuitenkin vihollisen keväällä osoittamasta aktiivisuudesta johtuen saattotoiminta järjestettiin ensin
Suomenlahdella ja syksyllä myös Ahvenanmerellä. Laivaston esikunnan tehtävänä purjehduskaudella 1943 oli kauppamerenkulun ja osin yhdysliikenteen suojaaminen Pellingistä itään
olevalla laivaston komentajan operatiivisella vastuualueella. 484
Sukellusveneuhkan poistuttua Itämereltä meriliikenteen vaikeudet liittyivät yhä enemmän satamapalveluihin ja rannikkoliikenteen järjestelyihin. Vihollinen alkoi näet enenevässä määrin keskittää lentohyökkäyksiä reittikapeikkoihin ja meriliikenteen risteyskohtiin.
Suojauksen tehostamiseksi rannikkoprikaateille määrättiin keväällä 1943 merikomentajat. Näiden tehtävänä oli meriliikenteen alueellinen ohjaus ja valvonta. Tässä tehtävässä
he työskentelivät läheisessä yhteistoiminnassa alueensa satamakuljetuspäälliköiden kanssa.
Merikomentajat olivat myös rannikkoprikaatien meripataljoonien komentajia. Pataljoonien
kokoonpanoon kuuluivat paikallinen luotsi-, merivartija-, meripioneeri- sekä yhdysalusten
liikenne- ja huoltohenkilöstö. Näiden järjestelyjen yhteydessä rannikkoprikaatit siirtyivät
meripiiriorganisaatioon. 485
Itäisellä Suomenlahdella oli kuitenkin omia kauppamerenkulkuun liittyviä vaikeuksia.
Kesän alussa suomalaiset puunjalostusmiehet totesivat, etteivät saksalaiset kauppa-alukset
halunneet noutaa rahtia Viipurin ja Uuraan satamista. Kotkassa saksalaisia laivoja sen sijaan
liikennöi, vaikka se oli pommitetuin suomalainen satama. Koska asia oli Suomen viennin ja
Itä-Suomen kuljetusten järjestelyjen kannalta tärkeä, PMHE päätti tiedustella asiasta Saksan
kuljetusvaltuutetulta eversti von Amsbergilta. Häneltä kysyttiin suoraan, oliko saksalaisia
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laivoja kielletty menemästä Viipurin ja Uuraan satamiin. Samalla muistutettiin suomalaisten
alusten liikennöineen Viipuriin jo kesällä 1942. 486
Asia oli selvästi saksalaisille vaikea, sillä eversti von Amsberg vastasi PMHE:lle vasta kahden viikon kuluttua. Hän ilmoitti, ettei saksalaisille aluksille ollut annettu suoranaista kieltoa
mennä Uuraaseen ja Viipuriin. Kun von Amsberg oli tiedustellut asiaa Saksan laivanvarustajien Suomessa olevilta edustajilta, hänelle oli kerrottu, että silloisissa olosuhteissa oli käytännöllisesti katsoen mahdotonta saada saksalaisia laivoja kulkemaan Haminaa idemmäksi. 487
Saksalaisilta saatu ilmoitus oli suuri pettymys suomalaisille puutavaramiehille, koska saksalaisten laivojen rahdit olivat halvemmat kuin suomalaisten. Lisäksi Saksan va ltio vastasi
korvauksetta sotariskistä. Suomenlahden sotavakuutukset eivät siten rasittaneet niiden liikennöintiä. Suomalaisen tonniston käytössä Viipurin ja Uuraan reiteillä oli taas vaikeutena
erityisesti se, että laivarahdit olivat näistä satamista korkeammat kuin Kotkasta ja Haminasta. PMHE:n mielestä ainoa mahdollisuus ohjata vientiä Viipurin satamien kautta olikin se,
että tavara myydään laivattavaksi fob (free on board) Viipuri/ Uuras. Jos tavara myytäisiin
ulos vietäväksi vaihtoehtoisten satam ien kautta jollakin määrätyllä rannikkokaistalla, kuten
Hanko-Uuras, olisi käytännössä mahdotonta saada tavaraa noudecuksi Viipurin satamista.
Myös Itä-Suomen kuljetuksien kannalta PMHE piti välttämättömänä, että tavarat, joiden
luonnollinen vientisatama oli Viipuri tai Uuras, saataisiin myös laivatuksi näiden satamien
kautta. Tämä koski myös Saimaan kanavan kautta sekä rataosalta Viipuri-Hiitola saapuvia
vientitavaroita. 488
Edellä mainituista syistä PMHE pyysi kesäkuun lopu lla Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitoa tekemään voitavansa, jotta viejät saataisiin myymään tavaransa fob Viipuri
/ Uuras ilman muita vaihtoehtoja. Se ilmoitti myös toivovansa, että säännöllisen liikenteen
käynnistyttyä saksa laisetkin laivat vähitellen hakeutuisivat Viipuriin. Toisaalta esikunta piti
varmana, että saksa laiset rahtaajat olisivat valmiit maksamaan suoma laisille laivoille Viipurista rahtikorotuksen Kotkaan tai Haminaan verrattuna, ellei lännempänä tapahtuvaan laivaukseen suostuttaisi .4R<>
Saksan satamista kuljetettiin vuoden 1943 aikana Suomeen myös tuhansia inkeriläisiä.
Valtioneuvosto päätti joulukuun alussa 1942, että kulkulaitosministeriön väestönsiirtoasiain
keskusosasto ryhtyy valmisteluihin inkeriläisten siirtämiseksi Baltiasta ja Puolasta Suomeen.
Saksan ulkoasiainministeriö oli suostunut siihen, että ltä-Preussissa ja Danzigin ympäristössä olevat 2 000 inkeriläistä saavat halutessaan lähteä maasta. Tuolloin Saksa oli jo myöntänyt luvan 100 hengen lähdölle. Koska kyse näytti olevan varsin pienestä ihmisjoukosta, väestönsiirtoasiain keskusosaston johtaja, professori Kaitera ja toimistopäällikkö Erkki Tuu li
ajattelivat, että siirto voitaisiin suorittaa saksalaisilla joukkojenkuljetusaluksilla. He pyysivät
helmikuun alussa PMHE:aa sopimaan kuljetuksesta Saksan soti lasv iranoma isten kanssa. 490
Asia järjestyi helposti. Saksan kuljetusvaltuutettu lupasi, että inkeriläiset voidaan kuljettaa
Libausta Hankoon saksalaisten lomaku ljetusten mukana. Sopiva inkeriläisryhmien koko olisi
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20-100 henkeä. Kuljetusjärjestelyjen yksityiskohtien sopimiseksi Saksan kuljetusvaltuutettu
pyysi PMHE:aa lähettämään Libauhun suomalaisen yhteysupseerin. 49 1
Vaikka sopimus inkeriläisten kuljettamisesta oli syntynyt varsin helposti, ei siirto Suomeen
alkanut vielä moneen kuukauteen. Syynä olivat Berliinissä ilmenneet yllättävät ongelmat.
Maaliskuun puolivälissä väestönsiirtoasiain keskusosasto ilmoitti PMHE:lle, ettei asiaan oltukaan saatu ratkaisua Berliinistä eikä siirto toteutuisi ennen toukokuun loppua. Sen sijaan
inkeriläisten kuljetukset Virosta alkoivat maaliskuun lopulla ja jatkuivat myöhään syksyyn.
Tallinnasta tuotiin miinalaiva Louhella, hl Arandalla, hl Suomella ja sairaalalaiva Seagullilla
Suomeen 12 000 inkeriläistä.m Vuoden lopulla inkeriläiskuljetukset aiheuttivat merivoimille
niin paljon työtä, että merivoimien komentaja määräsi lokakuussa Saaristomeren liikennekeskuksen päällikön komentaja A. Ranisen toistaiseksi toimimaan inkeriläiskuljetusten kuljetuspääll ikkönä Hangossa. 493
Merenkulun turvallisuuden kannalta vuosi 1943 oli paljon edellistä vuotta parempi, kuten
oheinen päämajan huoltopäällikön esikunnan tilasto osoittaa 494

Jää vaurioita
Karille ajoja
Yhteentörmäys
Miina vaurio
Ilmapommitusvaurio
Tulipalo
Muu onnettomuus

1942
42
58
19
1
5
3

1943
22
6
5
6
3

Yhteensä
128
42
Joulukuun viimeisenä piiivänä 1943 kaikkiaan 178 suomalaista kauppa-alusta oli itä- ja
Pohjanmerellä. Kaksi laivaa oli rekisteröimättä Suomessa. Takavarikossa oli 13 alusta Yhdysvalloissa, 15 Isossa-Britanni assa ja kaksi Saksassa. 495 Suomalaisten kauppa-alusten lukumäärä
oli vähentynyt vuoden aikana eri syistä parillakymmenellä.

Satamien ilmasuojelu
Kotka oli jatkosodan aikana Helsingin ohella maan parhaiten ilmatorjunnalla suojattu alue.
Sen sijaan väestönsuojien osalta eivät asiat olleet Kotkassa kunnossa. Kun Kotka talvella 1943
joutui toistuvien kovien ilmahyökkäysten kohteeksi, eversti Roos valitti päämajan ilmasuojelukomentajalle kenraali Aarne Sihvolle satamatyön kärsivän suuresti tiheistä pommituksista. Jokainen hyökkäys keskeytti maan tärkeimmässä vientisatamassa työt pitkäksi aikaa,
koska kaikki satamassa työskentelevät joutuivat hakemaan suojaa sataman ulkopuolelta. Itse
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satamassa ei näet ollut tarvittavia suojia. Roos pyysi Sihvoa pakottamaan Kotkan viranomaiset rakentamaan nopeasti tilapäisiä väestönsuojia Kotkan satamaan. 496
Kenraali Aarne Sihvo lähti Roosin pyynnön saatuaan Kotkaan tarkastamaan sen ilmasuojelun järjestelyt. Tällöin hän totesi, että Roosin tiedot sataman suojapaikkojen puutteellisuudesta pitivät paikkaansa. Tämä johtui osittain siitä, että jostain syystä Kotkassa oli purettu
luvatta aiemmin satamaan rakennettuja sirpalesuojia. Sihvo kehotti tarkastuksen jälkeen Kotkan viranomaisia viipymättä rakentamaan satamaan tilapäisiä korsuja ja ryhtymään toimenpiteisiin kalliosuojan louhimiseksi sataman läheisyyteen. Hän pyysi myös Roosin apua raucaciekiskojen ja puutavaran saamiseksi VR:lcä satamaan tehtävien korsujen rakennusaineiksi,
olihan sataman rautaciehenkilökuntakin suojapaikkojen tarpeessa. 49 7 Apu annettiin ja korsut
saatiin nopeasti rakennettua satama-alueelle.
Kesällä vihollisen ilmatoiminta kohdistui voimakkaasti useisiin Suomen satamiin. Tuhoja tutkiessaan PMHE totesi, että satamissa oli runsaasti herkästi palavaa materiaalia kuten
vientiin menevää puutavaraa. Pahinta oli kuitenkin se, että Pohjanlahden satamissa oli saksalaisten satama-alueille kokoamia suuria heinä- ja olkivarastoja. Näitä varastoja oli Toppilassa,
Raahessa, Ykspihlajassa, Pietarsaaressa, Vaski luodossa, Kaskisessa ja Kristiinassa. Roos käski
elokuussa Saksan kuljecusvaltuucetun huolehtia kyseisten paloturvallisuuden takia erittäin
vaaralliseen varastojen siirtämisestä pois satamista. 498 Perämeren vesitiepiirin päällikkö sai
tehtävän raportoida PMHE:lle, miten saksalaiset satamien tyhjennyksestä suoriutuivat499 •
Marras- ja joulukuussa neuvoscokoneec suorittivat erityisen rajuja hyökkäyksiä Kotkan satamaa ja sinne johtavia väyliä vastaan. Pommitusten johdosta satama oli vuoden lopulla noin
kuukauden suljettuna. Väylien tehokkaan miinoitusten vuoksi Kotkaan jouduttiin rakentamaan kiertoväylä, ennen kuin alusliikenne saatiin jälleen sujumaan. 500 Jouluaattona Kotkasta
lähti salaista väylää pitkin talven suurin suomalainen laivasaattue. Se käsitti 33 kauppa-alusta.
Saattueen alusmäärä oli kasvanut poikkeuksellisen suureksi, koska laivat olivat kerääntyneet
Kotkaan varsinaisen väylän ollessa pari viikkoa magneettimiinojen sulkemana. Boistön edustalla laivat ryhmittyivät jonoon, joka kahdeksi saattueeksi jakaantuneena suuntasi Helsinkiin.
Pellingin ulkopuolella yksi laivoista, Raimo Ragnar, ajoi väylälcä ja juuttui karille. Alus jouduttiin jättämään sinne saattueen jatkaessa matkaa. 50 1

Vesiliikenteestä tiedottaminen
Tiedotuskielto Saimaan kanavasta
Yhteiskunta ei voi sodankaan aikana toimia, ellei liikenteen järjestelyistä ja kuljetusmahdollisuuksista anneta riittävästi tietoa kaikille tarvitsijoille. Toisaalta sodan aikana kuljetusasioista tiedottaminen on ongelmallista esimerkiksi siksi, että vihollisen pelätään käyttävän
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muun muassa laivojen reitti- ja aikataulutietoja hyväkseen. Asian merkitystä osoittaa se, että
jopa ylipäällikkö katsoi tarpeelliseksi puuttua vesiliikennetiedotteiden sisältöön jatkosodan
aikana.
Huhtikuun lopussa 1942 Mannerheim luki lehdestä artikkelin Saimaan kanavasta. Hän
käski välittömästi eversti Karikosken välittää moitteet asiasta eversti Roosille. Ylipäällikkö
ei pitänyt hyvänä sitä, että julkisuuteen ja sanomalehdistöön oli annettu tietoja Saimaan
kanavan korjaustöiden edistymisestä ja kanavalla suunnitellusta liikenteestä. Mannerheim
katsoi tällaisen tiedottamisen kiinnittävän vihollisen huomion "tähän tärkeään liikennetiehen". Roos sai moitteet syyttä, sillä ei hän eikä hänen esikuntansa ollut antanut kanavatöistä mitään tietoja julkisuuteen. Kaiken lisäksi PMHE oli jo maaliskuun lopussa ilmoittanut
Valtion Tiedoituslaitoksen (VTL) päällikölle, ettei Saimaan kanavan valmistumisesta saa
julkaista mitään kirjoituksia.502
Kunnon sotilaana Roos ei ryhtynyt puolustelemaan tekemisiään tai tekemättä jättämisiään. Hän antoi maan- ja vesitiekuljetusosaston päällikölle everstiluutnantti Boijerille tehtävän
selvittää, mitä kanavasta oli oikein tiedotettu. Kävi ilmi, että useissa sanomalehdissä oli huhtikuussa ollut kirjoituksia Saimaan kanavan valmistumisesta. Helsingin Sanomissa oli myös
selostettu laajalti tulevan purjehduskauden kanavamaksuja. Raportissaan päämajan operatiiviselle osastolle Roos kertoi teroittaneensa uudelleen VTL:lle, ettei kanavasta saa jatkossa
tiedottaa lainkaan. 501
Hieman myöhemmin YTL:n päällikkö sai jälleen sapiskaa PMHE:lta. Nyt oli kyse siitä,
että lehdissä oli kerrottu yksityiskohtaisesti laivaliikenteestä ja satamien toiminnasta. PMHE
ilmoitti tällaisen kirjoittelun voivan johtaa tonniston menetyksiin ja kansanhuollon vaarantumiseen. Lisäksi kyseisistä lehtijutuista saataisi olla vaaraa jopa sotatoimille. Tämän takia
PMHE "pyysi", ettei satamien avaamisesta, niiden toiminnasta ja laivaliikenteestä, ei edes
Itämeren suhteellisen turvallisesta liikenteestä, olisi mitään mainintoja lehdistössä. Jos joku
näitä asioita koskeva tieto o li syytä saattaa julkisuuteen, niin uutinen oli ennen julkaisemista
lähetettävä PMHE:n tarkastettavaksi. Sama koski myös sanomalehti-ilmoituksia, joista PMHE
lupasi antaa myöhemmin tarkemmat määräykset. Samat ohjeet annettiin toimenpiteitä varten
sisävesien ja rannikon vesitiepiireille, satamien kuljetuspäälliköille ja laivanvarustajille sekä
tiedoksi merivoimien esikunnalle ja päämajan operatiiviselle sekä kaupalliselle osastolle. 504
Edellä mainitun ohjeistuksen lisiiksi PMHE käski vielä vesikuljetusorganisaationsa valvoa, etteivät paikalliset satamaviranomaiset anna maaseutulehdille satamia koskevia tietoja.
Salaamista kiristettiin myös siten, että rannikkoliikenteestä oli lupa julkaista vain niiden toimi nimien ja viranomaiseen nimet, joiden puoleen liikenne- ja rahcausasioissa saattoi kääntyä.
Kulkuvuoroista ja liikenneciheydescä ei saanut antaa lainkaan tietoja julkisuuteen. Sisävesiliikenteessä käskettiin soveltaa vastaavia määräyksiä. Sielläkin tuli tiedottaa reiteistä ja kulkuvuoroista mahdollisimman vähän. Kanavista ja niiden liikenteestä kiellettiin antamasta
mitään tietoja.
Liikenteen ja kuljetusten salaamisesta annetut ohjeet aiheuttivat melkoisia vaikeuksia niin
merenkulussa kuin rannikko- ja sisävesiliikenteessä. Erityisen tarpeellista tiedottaminen olisi ollut
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rannikolla, missä parhaillaan käynnistettiin uutta vuorolaivaliikennettä. Esimerkiksi Meritoimi
Oy valitti toukokuun puolivälissä 1942 Lounais-Suomen sotilasläänin esikunnalle, ettei annettuja salaam isohjeita noudattamalla voinut tiedottaa yleisölle yhtää n mitään laivojen kulusta.
Tietoa aikatau luista ja reiteistä oli saatavissa vain kysymällä henkilökohtaisesti tai puhelimella
laiva konttoreista. Tämä taas oli erittäin hankalaa varsinkin maaseudulla ja saaristossa. Voi myös
kysyä, mitä tällä voitettiin, kun kuka tahansa sai kyselemällä konttoreista haluamansa tiedot.
Meritoimi Oy kertoi oman tilanteensa olevan erittäin vaikea, koska sen rannikkohöyrylaivat
tulivat kulkemaan osittain eri reittejä ja eri aikatauluin kuin aikaisemm in. 505
Sotilasläänin komentajan eversti E.Järnströmin mielestä Meritoimi Oy oli va lituksessaan
oikeassa. Hänestä oli välttämätöntä saada ilmoittaa ainakin laivojen kulkureittien pääsuunnat ja lähtöpäivät. Järnström kehotti myös PMHE:aa harkitsemaan, eikö ilmoituskieltoa voisi muutenkin lieventää Turusta pohjoiseen ja Helsinkiin kulkevilla reiteillä. Sanomalehdissä
voitaisiin mainita laivoj en nimet, reitit pääsuunnittain ja laivojen lähtöpäivät lähtösatamista.
Ei kuitenkaan tarkkoja lähtö- ja tuloaikoja. 506 Roos totesi esityksen olevan järkevä ja kirjoitti kyseiseen asiakirjaan: "Helpotettava". Hän käski es ikuntansa tutkia, miten tiedottamista
voitaisiin li sätä.
Muutaman päivän harkinnan jälkeen PMHE:ssa päädyttiin siihen, ettei Turusta Helsinkiin suuntautuvaan liikenteeseen myönnetä tiedottamisessa mitään lievennyksiä. Sen sijaan
Turun ja Ahvenanmaan saaristoon sekä pohjoiseen liikennöiv istä aluksista voitiin jatkossa
ilmoittaa sanoma lehd issä laivojen nimet ja ne pääsatamat, joiden välillä laivat kulkevat. Ellei
alusten nimiä mainittaisi , voitaisiin kertoa, että alus liikennöi samoja reittejä kuin aikaisemminkin. Muuten yksityiskohtaisia kulkureittejä, lähtöaikoja ja liikennetiheyttä koskevia tietoja
ei saanut julkaista. Kyseisissä asioissa oli kehotettava kääntymään liikennöitsijöiden edustajien
puoleen. PMHE lähetti toukokuun puolivälissä uudet tiedotusohjeet merivoimien esikunnalle, Saaristomeren vesitiepiirin päällikölle ja YTL:n päällikölle. Käskyssä todetaan päämajan
olevan täysin tietoinen siitä, että ilmoitusrajoitukset tuottavat vaikeuksia liikennöitsijöille ja
yleisölle, mutta annetusta tiedotusrajoituksista ei toistaiseksi voitu tinkiä. 507

Sensurointia ja takavarikkoja
Kesällä 1942 Valtion Tiedoituslaitos jätti PMHE:n tarkastettavaksi Helsingin satamalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 1941. Lausunnossaan esikunta totesi , että kaikkia
satamatöitä, merenkulkua ja ulkomaankauppaa koskevia tietoja oli toistaiseksi käsiteltävä salais in a. Niiden julkaisemista ei voitu sa lli a sel laisena painotuotteena, joka voi joutua
yleisön käsiin. Jos toimintakertomuksen levikk i rajoitettaisiin ainoastaan virastokäyttöön
ja teosta käsiteltä isiin sa laisena asiakirjana, niin PMHE suostuisi sen painattamiseen. Lisäksi esikunta määräsi, että julkaisu "Suomen Virallinen Tilasto, I B Merenkulku-Sjöfart
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1940" oli toistai seksi ta ka va rikoitava liikkeistä. Sitä sai a ntaa vain yksittä isinä kappa leina
m erenkulku- ja sotil as vira nomaisten käy ttöön. 508
T ammikuun alussa 1943 pää maja n huoltopäällikön esikunta ilmoitti a iempaan kirj eenvaihtoon viitaten Suomen Yleisradion ohjelmapäällikölle, M eri vE:lle ja VT L:lle, ettei yleisradiossa saa uutislähetysten yhteydessä lukea mitään laivojen kapteeneille ta rkoitettuja laivojen kulkusuuntaa ja mää räsata mia koskevia ti edo tuksia ilma n sotil asvirano ma isten lupaa. Jokainen
meriliikennettä koskeva tiedotus oli esitysluva n saa miseksi ensin luetettava PMH E:ssa joko
ka pteeni K. Ta mmisella, komentaja kapteeni U. Voionmaall a, ko mentaja kapteeni E . 0 . M attilalla ta i everstiluutnantti R . Bo ijerilla. Ellei kyseisiä upseereita tavoitettaisi, voitiin esityslupa
pyytää M erivE:n operatiiviselta päivystäjältä. Ohjelmapää llikölle painotettiin, että la ivojen ja
pa ikannimien mainitseminen tiedotuksissa oli ehdottomasti kiellettyä. 509
PMH E ta rkisti huhtikuussa ohj eensa kauppa merenkulusta sekä ra nnikko- ja sisävesiliike nteestä tiedo tta misesta sillo isen tilantee n mukaiseksi. YT L:n päällikölle annetuissa uusissa
o hjeissa kiellettiin a nta masta mitää n tietoja ulkomaa nliikenteessä olevista laivoista, niiden lähtö- ja saapumisajoista sekä kulkuvuoroista. R annikkoliikenteessä ed ellä m ainittu kielto koski
Helsingistä itää n liikennöiviä aluksia. Poikkeuksena oli kuitenkin H elsingin ja sen lä hisaa rien
pa ikallisliikenne. Sata mien liikenteestä, ahtaustöistä, viennin ja tuonnin laadusta ja painoista
sekä sata mien korjauksista ja laajennuksista ei saa nut tiedottaa mitään. Sisävesiliikenteestä sai
a ntaa tietoja vapaasti pois luettuna Sa imaa n ka nava n liikenne. Siihen liittyviä asioita ei saa nut
käsitellä lainkaa n . Myöskään sotatoimialueen, kuten Ää nisen ja Laatoka n, liikentees tä ei saanut kertoa. Aluksille sattuneista sota- ja merivahingoista tiedotettaessa tuli pyy tää kussakin
tapauksessa PMHE: n ta i M erivE:n lupa. Lisäksi korostettiin, ettei lehtiin saa nut päästä tietoja
edellä mainituista as ioista ed es kierto tietä jo nkun muun uutisen yhteyd essä. 510
Kevää llä 1944 kont ra-am iraali S. Sundm a n ja everstiluutna ntti R. Boij er kävivät läpi vesikuljetuksista a nnetut tiedo tusohjeet ennen niiden lä hettämistä YTL: n päällikölle. Uudet
o hjee t eivät oleellisesti eronneet a iemmista, va ikka kin niissä oli pieniä helpotuksia. N yt määrättiin, että ulkomaanliikenteen laivoista ei saa nut tiedottaa kulkuvuo roja eikä lä htö- ja saapumisa ikoj a. R a nnikkoliikentees tä oli julka isukielto Helsingistä itää n tapa htuvassa liikenteessä
po is luettun a Helsingin lä hiliikenne. H elsingistä lä nteen ja Pohja nlahdella tapa htuvasta ra nnikkoliikentees tä tiedotta miselle ei ollut rajoituksia. Sata mien liikentees tä, a htaustöistä, satamissa olev ista laivoista, viennin ja tuo nnin laadusta ja pa ino m ää ristä, sata mien laajennus- ja
ko rjaustöistä ei saa nut julkaista mitää n tietoja. Sisävesiliikenteestä sa i ilmoittaa vapaasti kulkuvuorot ka navia ja erikoisesti Sa imaan ka navaa lukuun otta matta. Sa imaa n kanavas ta eikä
sotatoimia lueen ves iliikentees tä saanut kertoa. Aluksille sattuneista sota- ja m erivahingoista ei
edelleenkää n saa nut julkaista mitään ilm a n PMHE:n tai M erivE lupaa . Ohjeen lopussa VTL
sai moitteita siitä, että liike nnetapatu rmien selostusten yhteydessä lehtiin oli päässy t viholliselle a rvokka ita tietoja kuljetusasioista." 1
VT L:lle ja kulj etusorga nisaatiolle läh etetyt lukuisat tiuka t käsky t ja paimenkirjee t olivat
o peratiivisesta nä kökulmas ta perusteltuja muun muassa sukellusveneuhkan vuoksi. Kuitenkin
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ves iliikennöitsijöiden ja vesikuljetuksia käyttävien kannalta annetut ohjeet olivat äärimmäisen
haitallisia. Vaikka PMHE joutui asemasodan aikana antamaan ohjeisiinsa eräitä lievennyksiä,
se vaati kaikilta tiukkaa tiedocuslinjaa sodan loppuun asti. Vesikuljetuksiin liittyvissä tiedotusasioissa on erikoista myös se, että päämajaan kuuluva alaesikunca, PMHE, toimi tavallaan
ylimpänä sensorina halutessaan tarkastaa etukäteen tietyt vesikuljetuksiin liittyvät uutiset ja
julkaisut. Kukaan ei sodan aikana kysellyt sen valtuuksien perään edes silloin, kun esikunta
käski takavarikoida "Suomen Virallisen Tilaston" kirjakaupoista.
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7. KEVÄÄN JA KESÄN 1944 VESIKULJETUKSET
Ilmapommituksia ja Saksan uhkaa
Satamien tyhjennys

P

äämajan ilmasuojelukomenraja, kenraali Aarne Sihvo totes i joulukuun alussa 1943
kotiseudun ilmapommitusten olleen toistaiseksi varsin harvalukuisia. H ä n kuitenkin
arvioi tilanteen tulevan jatkossa muuttumaan. Tällöin ilmahyökkäykset todennä köisesti kohdistuisivat erityisest i asutuskeskuksissa sija itsev iin elintarvike- ja materiaa livarastoihin . N äiden varastojen tuhoutumisesta taas aiheutuisi koko yhteiskunnal le korvaa mattomia
tappioita. Edellä mainituista syistä syytä Sihvo kiinnitti kansa nhuoltoministeriön, päämajan
sotatalous- ja huoltopäällikön esikunna n, päämajan huolto- ja operatiivisen osaston sekä päämajan pääintendenrin toimiston huomiota tarpeeseen hajauttaa maa lle tärkeät elintarvike-,
raaka-a ine- ja muut materiaalivarastot ilmeisen pommitusuhan takia. Hän esitti, että kuljetusmahdollisuuksien sallimissa rajoissa kuhunkin kohteeseen pyrittäisiin varastoimaan ainoas taan muutam an päivän kulutustarve. Vain hyv in ilmasuojatuille alueille saisi hajasijoittaa
tätä suuremmat varastot. Sihvo käski ottaa varastojen sijoituksessa huomioon myös ku lovaaran kesä llä. 512 Runsaat kaksi viikkoa myöhemmin joulukuun 17. pä ivänä vihollinen teki Helsinkiin vuoden suurimma n ilmahyökkäyksen.
Tammikuun puolivälissä Sihvo huomautti uudelleen kansa nhuoltoministeriölle, sisäas iainministeriölle, tulliha llitukselle, yleisesikunnan pää llikölle sekä päämaja n huolto- ja operatiiviselle johdolle: "Koska tietooni on tullut, että tärkeimmissä sata makaupungeissa mme on
edelleen vastoin aiemman kirjelmän ohjeita huomattav ia mää riä elin- ym. tärkeitä tarvikkeita
suurliikkeiden ja varsinkin tullilaitoksen varastoissa sekä yleisissä varastoissa, kehotan jakelussa
mainittuja ajoissa vakavasti kiinnittämää n huomiota varastojen hajotta misen välttämättömyyteen pommitusuhkaa si lm ällä pitäen". 51·1
Sihvon uuden paimenkirjeen saat uaa n päämajan huo ltopää lli kön es ikunn an maan- ja
PM :11 kirj 110 49 14/ Is, 1/65 sai, 1.1 2. 1943, SArk, T 7366/26.
u PM:11 kirj 110 29 1/ls, 1/65 sai, 18.1.1944, SArk, T 7366/26.
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vesitieku ljetusosaston päällikkö, eversti luutnantti R. Boijer antoi vesitiekuljetustoimiston päällikölle komentajakapteeni E . Stjernvallille tehtävän tutkia maan tärkeimpien satamien satamavarastojen tilanne koko laajuudessaan ja esitellä asia kenraalimajuri H. Roosille.
Komentajakapteeni E. Stjernvall totesi tammikuun lopussa valmistuneessa selvityksessä,
että Helsingin satam ien varastosuojissa oli lattiapinta-alan mukaan laskettuna 6 000-9 000
m 2 :n alalla elintarvikkeita ja muuta tuontitavaraa. Lisäksi eräillä suurilla yrityksi llä oli satamassa huomattavat varastot. Kotkan varastot olivat täynnä vientitavaraa, pääasiassa Saksaan
meneviä parakin osia. Sen sijaan tuontitavara oli siirretty nopeasti pois Kotkan satamasta.
Turussa oli 2 000 tonnia tuontitava raa, josta määrästä puolet oli elintarvikkeita. Turun varastojen siirtämiseen oli vähän mahdollisuuksia, koska tullaamattomille tavaroille ei ollut
kaup ung in lähistöllä sopivia varastoja. Hangon satamassa oli 840 tonnia elintarvikkeita ja
Baltiasta Suomeen kuljetettujen inkeriläisten tavaroita. Siel läkään ei juuri ollut mahdollisuuksia varastojen hajauttamiseen. Raumalla oli varastoissa 5 800 tonnia ruokasuolaa. Mäntyluodossa oli saksa laisten elintarvikkeita 800 ja rehua 1 200 tonnia. Vaasan satamassa oli
1 700 tonnia elintarvikkeita ja l 400 tonnia saksalaisten kauraa. Edellä mainituissa satam issa
oli lisäksi noin 50 % maan hii li- ja koksivarastoista. Stjernvall totesi myös Viipurin, Kotkan,
Helsingin, Turu n, Vaasan ja Ou lun satamien läheisyydessä olevan useita myllyjä siilot täynnä
viljaa. Viljan siirtämiseen ei kuitenkaan ollut kuljetus- ja varastointiongelmien takia mitään
mahdollisuuksia. Lopuksi hän arvio i Helsingin ja Kotkan satamien olevan todennäköisimpiä
ilmahyökkäysten kohteita. Seu raavaksi uhanalaisempia olivat Turku ja Hanko. 514
Stjernvall esitti Roosille seuraavia toimenpiteitä:
l. Tu llausta oli joudutettava Helsingissä ja Turussa.
2. Kotkan sataman liikennettä oli kevennettävä ohjaamall a osa viennistä Haminan
kautta. Lisäksi Pieksämäen kautta Kotkaan kuljetettavasta tavarasta tulisi osa ohjata Mäntyluotoon ja Raumalle. Viimeksi mainittu järjestely olisi myös osa varautumista vihollistoiminnan lisääntymiseen itäisellä Suomenlahdella.
3. Kemin Ajoksen satamatyöt tulisi saada valmiiksi ainakin osittain avoveteen mennessä. Tällöin kuljetustilanne helpottuisi Perämerellä Oulun osalta. Kemin sataman laajennuksen va lmistumisella olisi myös sotilaallista merkitystä. 515
Roos hyväksyi Stjernvallin esitykset. Hän aloitti helmikuun a lussa neuvottelut heikentymässä olevan soti laallisen tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä satamissa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Asioista ei ehditty päästä yksim ielisyyteen ennen helmikuun 6. päivänä tapahtunutta ensimmäistä Helsingin suurpommitusta. Helsingin vo imakkaan ilmatorjunnan,
toteutettujen harhautusten ja ilmavoimien tehokkaan toiminnan ansiosta viholliskoneet joutuivat pudottamaan noin 70 % pommeista mereen. Kuitenkin 10 % eli noin 330 pommia
putosi kohteille saaden a ikaan valtavia tulipaloja. Pommituksissa kuoli 88 ja haavoittui yli
kolmesataa ihmistä.
Helsingin tuhot nähtyään yhteistyökumppanit hyväksyivät nyt nopeasti Roosin esityksen
Stjernvallin suositusten toteuttamisesta. Tämän jälkeen PMHE saattoi antaa asiasta käskyt
alaisille ja ohjeet yhteistyökumppanei lle. Helmikuun 9. päivänä puunjalostusteollisuuden vientijärjestöt saivat PMHE:lca pyynnön ryhtyä sotatoimien vilkastumisen johdosta vapaaehtoisesti
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noudattamaan esikunnan jo aiemmin antamia ohjeita vientiliikenteen suuntaamisesta. Helsi ngin ja Kotkan liikenteen keventämisestä PMHE esitti seuraavaa:
1. Kaikki vientitavara, mikä rautateillä kulkee pohjoisesta ja idästä Pieksämäen kautta, lähetettäisiin läntisiin satamiin. Järjestely ei pidentäisi kuljetusmatkoja.
2. Kaikki Tampereen ja Toijalan kautta kulkeva vientitavara lähetettäisiin joko Turkuun tai läntisiin satamiin.
3. Riihimäen kautta kulkeva vienti tavara olisi pyrittävä jakamaan Helsingin ja Hangon kesken.
Samalla PMHE kehotti kaikin tavoin välttämään vientivarastojen kerääntymistä Suomenlahden satamiin ja Turkuun. Ohjeessa korostettiin, etteivät järjestelyt millään muotoa
tarkoittaneet liikenteen lopettamista Helsinkiin ja Kotkaan. Tavoitteena oli vain joustavalla
tavalla keventää satamien toimintaa. Ohje lähetettiin tiedoksi kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriölle, merivoimien esikunna lle ja päämajan kaupalliselle osascolle. 516
Samana päivänä PMHE lähetti kirjeen kaikille tärkeimmille cuontiliikkeille. Niitä pyydettiin vapaaehtoisesti ohjaamaan entistä suuremman osan tuonnistaan läntisiin satamiin ja
Turkuun. Samalla korostettiin tarvetta jouduttaa tuonti tavarain edelleenku ljetusta satamista
sisämaahan, jottei tavara kerääntyisi satam iin. Tuontiliikkeitä kehotettiin myös ilmoittamaan
heti PMHE:lle kaikista tekijöistä, jotka hidastavat tavaroiden siirtoa. 517
Satamakuljetuspäälliköc saivat 9.2. PMHE:lca käskyn ryhtyä satamissa kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin tuontitavaravarastojen siirtämiseksi nopeasti sisämaahan vastaanottajille.
Saapuvan tuontitavaran osalta oli pyrittävä kaikin tavoin jouduttamaan jackokuljetusta. Päälliköitä käskettiin myös huolehtimaan siitä, ettei satamiin päässyt muodostumaan suuria vientitavaran varastoja. Lisäksi satamassa olevat vienti varastot tuli pyrkiä hajauttamaan siten, että
mahdolliset tulipalot saataisiin rajoitettua ja suurten tavaramäärien tuhoutuminen estettäisiin.
Satamakuljetuspäälliköiden tuli toimia läheisessä yhteistyössä tuojien ja viejien kanssa. Näiden uskottiin si lloisessa tilanteessa mielellään ryhtyvän vapaaehtoisesti kaikkiin tarvittaviin
järjestelyihin. Mikäli satamaliikenteen kanssa tekemisissä olevien viranomaiseen toiminnassa
ilmenisi jäykkyyttä ja joustavuuden puutetta, asiasta tuli heti ilmoittaa PMHE:lle. Käskyssä
myös painotettiin nopean satamacyöskencelyn merkitystä ja cyövoimakysymysten järjestämistä
työvoimaviranomaisten kanssa. Jos oli suurempaa puutetta työvoimasta, tuli kuljecuspäälliköiden kääntyä esiku nnan puoleen. Lopuksi muistutettiin, että tilanne vaati kaikilta tarmokasta
ja oma-aloitteista toimintaa. Sacamakuljetuspäälliköiden tuli auttaa li ikennöitsijöitä kaikkien
satamatöitä jarruttavien esteiden poistamisessa "olivat ne sitten mitä laatua cahansa".518
Kemin Ajoksen satamarakennuksen töiden jouduttamisen osalta PMHE kääntyi 10.2.
kulkulaitosministeriön cyövoima-asiainosaston puoleen todeten, että sotatapahcumien epäsuotuisa kehitys pakottaa ryhtymään toimenpiteisiin Suomenlahden satamien liikenteen keventämiseksi. Tilanne saattaisi kesään mennessä muuttua vieläk in epäedu llisemmaksi, joten nyt
olisi nopeasti ryhdyttävä toimenpiteisiin Pohjanlahden satamien suorituskyvyn lisäämiseksi.
Tämän takia oli erityisen tärkeää, että Ajoksen rakenteilla oleva satama laituri saataisiin käyttöön avovesikauteen mennessä. Koska työtä ei mitenkään saataisi ajoissa valmiiksi si lloisel la
516
517
518

PMHE:11 kirj 110 230/3/11/6 a sa i, 9.2.1944, SArk, T 7366/26.
PMHE:11 kirj 110 235/3/11/6 a sai, 9.2.1944, SArk, T 7366/26.
PM HE:11 kirj 110 242/3/11/6 a sai, 9.2.1944, SArk, T 7366/26.

191
70 hengen työvoimalla, esikunta ehdotti, että ministeriö julistaisi Ajoksen rakennustyömaan
ensimmäisen luokan rakennuskohteeksi ja että sinne lähetettäisiin heti 250 miehen cyöosasto
entisten lisäksi. Tällöin olisi mahdollista saada kesäkuun alkuun mennessä valmiiksi kaksi 20
jalan laituripaikkaa. Lopuksi PMHE pyysi ministeriötä ilmoittaan sille toimenpiteistä, joihin
se aikoi Ajoksen rakennustyömaan suhteen ryhcyä. 519 Ponnisteluista huolimatta rakenteilla
olleet laituripaikat eivät valmistuneet kesäkuun alkuun mennessä 520 •
Helmikuussa kansanhuoltoministeriö neuvotteli lisenssitoimikunnan ja PMHE:n kanssa ilmahyökkäyksille alttiiden paikkakuntien materiaalivarastojen hajauttamisesta. Tällöin
todettiin, että varsinkin kappaletavara viipyi satamien tullivarastoissa kohtuuttoman kauan.
Syyksi tavaroiden viipymiseen rullissa todettiin aluksi se, että lisenssihakemusten käsittely
lisenssitoimikunnassa vei liian kauan ja viivästytti tullikäsittelyä. Lisenssitoimikunta kuitenkin kiisti väitteen. Se valitti, että maahantuojat ryhtyivät hakemaan lisenssiä vasta tavaran
jo saavuttua maahan. Toimikunnan mukaan viivästystä lisenssien käsittelyssä ei syntyisi, jos
maahanatuojat toimisivat lisenssien hakemisesta annettujen ohjeiden mukaan.
Todettuaan lisenssitoimikunnan olevan perusteluissaan oikeassa kansanhuoltoministeriö
kehotti helmikuun lopussa tukkuliikkeitä anomaan lisenssejä hyvissä ajoin. Samalla ministeriö
neuvoi maahantuojia hoitamaan tavaran tullikäsittelyn heti, kun tieto tavaran saapumisesta oli
vastaanotettu. KHM ilmoitti myös sopineensa tullihallituksen kanssa siitä, että se ryhtyy toimenpiteisiin tavaran cullikäsiccelyn siirtämiseksi mahdollisuuksien mukaan sisämaahan. 52 1
Satamien ja suureen kaupunkien varastot onnistuttiin varsin hyvin tyhjentämään talven ja
kevään 1944 aikana. Luonnollisesti vilja- ja polttoainevarastot, kuten Stjernvall oli todennut,
oli pakko jättää paikoilleen. Varastojen tyhjennys sitoi alkuvuoden aikana niin paljon rautatiekuljetuskalustoa, että seurauksena oli jälleen pula vaunustosra.

Lisävaltuudet meriliikenteen ohjaamisessa
Helsingin suurpommitusten jälkeen PMHE totesi välttämättömäksi saada lisävakuuksia, jotta
se voisi ohjata meriliikennettä tarkoituksenmukaisella ravalla. Asia oli hoidettavissa nopeasti
muuttamalla ja täydentämällä eräiltä osin lokakuussa 1942 annettua valtioneuvoston päätöstä.
Maaliskuun alussa PMHE sopi kansanhuoltoministeriön kanssa säädöksen tarkistuksesta.
Valtioneuvoston 16.3.1944 antaman päätöksen ensimmäisessä pykälässä oli aiempaan
päätökseen verrattuna kuljetusvälineen käytön rajoittamista koskevassa kohdassa lakicekninen täsmennys: "Rajoittava määräys on annettava tiedoksi kullekin kuljetusvälineen haltijalle toimitetulla tai jossakin paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla
tiedonannolla". Päätöksen 9 §:ään lisättiin kaksi uutta momenttia. Kolmannessa momentissa
annettiin sataman kuljetuspäällikölle oikeus "tavaran ruuhkaantumisen estämiseksi, ilmapommitusten sekä muiden sotatoimien uhatessa taikka sataman liikenteen jouduttamiseksi
määrätä, että satamaan saapunut tavara on tavaran haltijan laskuun ja vastuulla heti siirrettävä
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520

52 1

PMHE:n kirj no 252/3/11/6 a sai, 10.2.1944, SArk, T 7366/26.
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toiselle paikkakunnalle tullattavaksi ja tavaran haltijalle luovutettavaksi". Neljäs momentti
valtuutti päämajan huoltopäällikön esikunnan määräämään alusta varten toisen lähtö- ja
purkusataman. 522
Tämä on ainoa kerta, jolloin PMHE mainitaan jatkosodan aikana keskitetystä liikenteessä annetussa valcioneuvoston päätöksessä. Vaikka hallinnollisesti päämajan huoltopäällikön
esikuntaa oli talvella 1944 yhtä vaikea kuin aiemminkin mainita kansanhuoltoministeriön
esittelemässä päätöksessä, niin todennäköisesti tuolloisessa vaarallisessa tilanteessa johtosuhteet
haluttiin sanoa selvästi ja yksiselitteisesti ryhtymättä halkomaan hiuksia. Asiaan on saattanut
vaikuttaa sekin, että päätöksen on kansanhuoltoministeriössä valmistellut ministeriön osastopäällikkö Osmo Kopola. Kaikki aiemmat keskitettyä liikennettä koskevat asiat valmistellut ja
esitellyt majuri A. Ilmarinen oli siirtynyt Helsingin ensimmäisen suurpommituksen jälkeen
kotijoukkojen esikunnan mukana Somerolle. Tavallaan tämä valtioneuvoston päätös vahvisti
ja antoi virallisen toimivallan PMHE:n jo aiemmin jatkosodan aikana toteuttamille toimille
satamissa ja kauppamerenkulun ohjaamisessa.
Oikeus päättää alusten lähtö- ja purkusatama oli monella tavalla erittäin herkkä kysymys.
Kansanhuoltoministeriö oli aiemmin päättänyt, normaalisti ensin PMHE:n kanssa neuvotelcuaan, esimerkiksi hiilialuksille tietyt määräsatamat. Sen lisäksi asiasta aina keskusteltiin
varustamojen kanssa, jotta olisi vältytty pitkiltä painolastimatkoilta. Saksan ryhdyttyä vuoden
lopulta 1943 alkaen vaatimaan, että tietyt hiilierät oli laivattava Rotterdamista, syntyi Suomessa vaikeuksia tonniston saamisessa kuljetuksiin. Ministeriön kannalta tilanne ol i hankala,
koska kauppasopimuksissa oli määrätty sakko laivaamattomista eristä. Lopulca ministeriön
ja Varustajayhdistyksen kesken sovittiin, että sotariskin takia Rotterdamin liikenteeseen käytettäisiin vain vanhaa tonnistoa. Tämän jälkeen ministeriö määräsi kullekin varustamolle
määrätyn kuljetuserän riippuen asianomaisen varustamon tonniston suuruudesta. Huhtikuun
lopulla 1944 liikenne Rotterdamiin lopetettiin, jottei vaarannettaisi kauppa-aluksia. Vientiliikenteeseen ei kansanhuoltoministeriö kiinnittänyt sanottavasti huomiota koko jatkosodan
aikana, koska vientikiintiöt oli määrätty tarkasti kauppasopimuksissa. 523
Saamistaan suurista valtuuksista ja vaikeasta tilanteesta huolimatta PMHE halusi ensin
katsoa, ryhtyvätkö vientiliikkeet kehotuksen mukaan vapaaehtoisesti suuntaamaan kuljetuksiaan läntisiin satamiin. Näin ei tapahtunut, sillä Itä-Suomen puutavaranviejät eivät halunneet
riittävässä määrin luopua niitä lähimpänä olevien vientisatamien, kuten Kotkan, laajamittaisesta käytöstä. Tästä huolimatta PMHE ei vieläkään halunnut turvautua valtuuksiinsa, vaan
se päätti toukokuun lopussa vedota uudelleen puunjalostusteollisuuden yrityksiin.
Puutavaranviejille kerrottiin vihollisen ilmatoiminnan jälleen kiihtyneen. Niitä muistutettiin helmikuussa annetuista ohjeista suunnata liikenne pääosin läntisiin satamiin ja Turkuun.
Puunjalostusteollisuuden viejiä pyydettiin noudattamaan annettuja ohjeita entistä johdonmukaisemmin. Niiden tuli pyrkiä keventämään erityisesti Kotkan vientiliikennettä. Koska
Helsinki oli Kotkaa suojatummassa asemassa, voitiin varsinkin valoisina kesäkuukausina osa
Kotkan viennistä suunnata Helsinkiin, mikäli viejät eivät pidempien kuljetusmatkojen takia haluaisi käyttää läntisiä sata mia. Lisäksi PMHE ilmoitti olevansa valmis harkitsemaan
kaikkia viejien esityksiä ja toivomuksia tilanteessa välttämättömäksi käyneen vientiliikenteen
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siirron helpottamiseksi Kymen- ja Vuoksenlaakson tehtaiden osalta. Esikunta painotti "väärinkäsitysten välttämiseksi", ettei Kotkan liikennettä aiottu kokonaan lopettaa, vaan kaikki
itäiset satamat Makslahcea myöten oli tarkoitus pitää auki liikenteelle. Lopuksi PMHE esitti
toivomuksenaan, että viejät oma-aloitteisesti ryhtyisivät kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin
helpottaakseen omalta osaltaan liikenteen siirtoa Pohjanlahdelle. 524 Samat ohjeet lähetettiin
vielä 5.6.1944 Suomen Laivanvarustajain Yhdistykselle.
Puunjalostusyricyksille kevään lopulla lähetetty uusi vetoomus osoittaa, etteivät läheskään
kaikki viejät ymmärtäneet sotilaa llise n tilanteen muutosta Suomen lahden etelärannikolla ja
sen myötä Etelä-Suomeen kohdistuvan sotilaallisen uhkan lisääntymistä. Itä-Suomen vientiyritykset kiinnittivät kesän 1944 alkaessakin huomiota vain kuljecusmaksuihin. Tästä syystä niitä ei kiinnostanut puun kuljettaminen Kotkan tai Helsingin asemasta kaukana oleviin
Länsi-Suomen satamiin.
Asiasta keskusteltiin vielä toukokuun lopulla PMHE:n sekä Outokumpu Oy:n ja Suomen
Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton kesken. Tavaranviejät valittivat satamien cyövoimatilannetca, läntiseen satam ien kehnoa teknistä tasoa ja rautatiekuljetusten ongelmia. Neuvotteluosapuoli lle kesäkuun a lussa lähettämässään kirjelmässä PMHE katsoi tehneensä parhaansa
edellä mainittujen ongelmien minimoimiseksi kuten myös satamien työtehon lisäämiseksi.
Satamissa oli yhtenä ongelmana ollut myös se, ettei ulkomailta saapuvilta aluksilta aina saatu
ajoissa saapumisi lmoitusta. Rautateiden osalta PMHE myönsi, ettei vieji lle voitu aina tarkasti kertoa, kuinka kauan tavaran kuljetus tehtailta satamiin kestää. Toisaalta viej ille voitaisii n
läntisiin satamiin lähetettyjen kuljetusten osalta myöntää tietyin edellytyksin rahcialennusta.
Rahtitasoicuksen saam iseksi vientiyrityksiä kehotettiin kussakin tapauksessa kääntymään rautatieha llituksen puoleen. Outokumpu Oy:lle ja Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle myös huomautettiin, että kauppalaivaston menetykset olivat pakottaneet viranomaiset
entistä suurempiin varotoimenpiteisiin. PMHE pyysi, että vientiteollisuus, joka ymmärsi hyvin
sodankäyntikyvyn, kansantalouden ja kansanhuollon suuren riippuvuuden kauppalaivastosta, ryhtyisi lopultakin vapaaehtoisesti toteuttamaan esitettyjä toimenpiteitä vientiliikenceen
suuntaamiseksi länteen. Esikunta toivoi, että vetoomusta nyt noudatettaisiin eikä pakkotoimenpiteisiin tarvitsisi jatkossa ryhtyä.525
Runsas viikko myöhemmin N euvostoliitto käynnisti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksell a. Tämän jälkeen teollisuusjohtajia ei enää tarvinnut vakuuttaa siitä, että vientiä, jos sitä
ylipäätään haluttiin harjoittaa, oli todellakin suunnattava myös läntisiin satamiin.

Varautuminen Saksan vastatoimiin
Neuvostoliitto ei kuitenkaan ollut maaliskuun lopu lta 1944 lähtien ainoa uhka, jonka hyökkäyksellisiä toimia Mikkelissä pelättiin. Kevään rauhantunnuscelujen takia päämaja varautu i
524
525

PMHE:n kirj 971/3/Il/6 a sai, 23.5. 1944, SArk, T 7366/26.
PMHE:n kirj no 3257/3/ll/5 b sa i, 2.6.1944, SArk, T 7366/26 - Outokumpu Oy:n ja Suomen
Puunjalostusceollisuuden Keskus lii ton lisäksi kirje lähetettiin ti edoksi kulkulaitosministeri Sa lovaara! le ja ku Ikulaitosm i n iste riön työ voi ma-asiai nosasrol le, kansa n huolrom i n isteriöl le, tuli i- ja
rautatiehallitukselle, merivoimien es ikunna lle sekä päämajan kaupalliselle osastolle.

194
Saksan vastatoimenpiteisiin erityisesti Ahvenanmaalla. Maaliskuun lopulla Osasto Väinämöinen oli täydessä valmiudessa Lumparlundin länsipuolella. Lisäksi JP 6 siirrettiin 25.-26.3.
Ahvenanmaalle vahventamaan sen puolustusta. 526 Päämajan tiedusteluosasto perusti myös
maaliskuun lopulla erikoistoimiston ulkomaihin kohdistuvaa tiedustelua varten 527. Ulkomailla tarkoitettiin tässä yhteydessä Saksaa. Vaikka Suomen ja Saksan suhteissa oli jatkosodan aikana ollut monta vaikeaa tilannetta, niin tiedusteluosasto näyttää aloittaneen vasta keväällä
1944 suunnitelmallisen taloudellisen tiedustelun myös Saksan suuntaan.
Kontra-amiraali S. Sundman laati 30.3. kenraaliluutnantti A. F. Airolle muistion saksalaisten mahdollisista toimista Ahvenanmaan ja Pohjanlahden satamien miehittämiseksi. Asiakirja
oli osa Airon esittelymateriaalia ylipäällikölle. Muistiossaan Sundman totesi, ettei Pohjanlahden satamien miehittämisestä ollut saksalaisille paljon hyötyä, elleivät he samanaikaisesti saisi
haltuunsa satamiin johtavia rauta- ja maanteitä. Hän piti kuitenkin mahdollisena, että Saksa
saattaisi yrittää Kemin ja ehkä myös Oulun miehittämistä, koska niistä voisi olla saksalaisille
välitöntä hyötyä. Kemin sataman heikkoutena kuitenkin oli, ettei se soveltunut syväkulkuisille
aluksille. Oulussakin sataman käyttöä rajoitti sen mataluus, joka oli vain 5 ½ metriä. Molemmat olivat myös jääolosuhteiden kannalta huonoja satamia. Johtopäätöksenä Pohjanlahden
rannikolle kohdistuvasta uhkasta Sundman arvioi, ettei siellä olevien satamien puolustamista
tarvitsisi lisätä, mikäli länsirannikon satamista pohjoiseen suuntautuvat maantiet ja rautatie
eivät joudu saksalaisten haltuun. 528
Ahvenanmaan miehittämisellä eivät saksalaiset voineet Sundmanin mielestä välittömästi tehostaa Pohjois-Suomessa olevien joukkojen huolto- ja täydennyskuljetuksia. Sen sijaan
Ahvenanmaalta Saksa voisi turvata kuljetuksia Pohjois-Itämerellä ja Selkämerellä. Sieltä se
myös kykenisi suojaamaan Ruotsista tulevat malminkuljetukset. Sundman piti Ahvenanmaan puolustuksen pikaista vahvistamista tarpeellisena myös poliittisesti. Koska Sundman
otaksui saksalaisten tekevän Ahvenanmaalle yllätyshyökkäyksen, hän esitti, että jatkossa
seurattaisiin ja valvottaisiin entistä tarkemmin saksalaisten kuljetuksia. Saksalaisia laivoja ei
tullut valvoa ainoastaan niiden tullessa satamiin, vaan myös kulkureitin varrella ja etenkin
Ahvenanmaan saaristossa. Tässä tehtävässä voitaisiin käyttää meripoliiseja ja luotseja. Epäilyttävän suurten alusmäärien suuntautuminen Ahvenanmaan vesille olisi pyrittävä selvittämään jo aikaisessa vaiheessa. Tämä voitaisiin tehdä käyttämällä lentotiedustelua. Lisäksi
Sundman esitti, että Saksassa oleville päämajan kaupallisen osaston rahtaus- ja huolintatoimiston asiamiehille tulisi antaa tehtävä pitää silmällä alusten kuormauksia Saksan satamissa. 529 Sundmanin muistiossa kiinnittää huomiota , ettei hän maininnut mitään siitä, mitä
seurauksia Ahvenanmaan miehityksellä olisi Suomen yhteyksille Ruotsiin. Toisaalta Saksan
ja Neuvostoliiton puristuksessa olevan maan ongelmista Ruotsin yhteyden mahdollinen katkeaminen taisi olla vähäisin.
Valtakunnallisten kuljetusten johtoesikunnassa järjestettiin maaliskuun lopusta alkaen
ympärivuorokautinen päivystys. Samalla esikunta ryhtyi kuljetusorganisaationsa avulla entistä tarkemmin valvomaan saksalaisten lomalaisten ja joukkojen liikkumista Suomen alueella.
526 Kijanen (2), s. 137.
527 PMknco-os:n tiedustelu 23.3.1944, Roosin kanta 27.3.1944 ja PM HE:n vastaus 29.3.1944, SArk,
T 7266/26.
528 Sundmanin PM. Airolle, 30.3.1944, SArk, T 15719/8.
529 Ibid.
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Rautatievirkamiehec olivat tässä va lvon nassa suurena apun a530 • Luonnollisesti myös satamakuljetuspäälliköt raportoivat PMHE:lle kaikista saksa laisten toimista. Esimerk iksi Hangon
kuljetuspäällikkö, kapteeni A. Nyström ilmoitti 1.4. everstiluutnantti R. Boijerille Danzigista Hankoon samana päivänä saapune ista saksalaisaluksista ja niiden lähdöistä, kuten myös
aluksi lla tulleiden miesten toiminnasta. Seuraavana päivänä Nyström kertoi 1 200 lomalaisen
lähteneen Rovaniemelle ja Tuntsaan junalla. Samalla junalla lähtivät pohjoiseen myös erää llä
aluksella saapu neet ilmavoimien huoltojoukkojen miehet. Lisäksi Boijer sai Nyströmilcä tarkat tiedot laivoilla tulleesta materiaalista. Boijer puolestaan välitti tiedot henkilökohtaisessa
kirjeessä tuolloin Mikkelissä olleelle kenraalimajuri H. Roosille. 5H
Suomen rauhantunnustelujen vuoksi Saksan ulkoministeri Ribbentrop päätti 3.4. karkaista heti kaikki toimitukset Suomeen aloittaen siten kauppasaarron. Samalla Saksa pidätteli
satam issaan olevia suoma laisa luksia eri syi llä 532 • Lisäksi Saksan sodanjohto sai 4.4. valmiiksi
talvesta alkaen laatimansa Ahvenanmaan valcaamissuunnitelman Tanne West ja Suursaaren
valtaussuunnitelman Tanne Ost.
Tilanne kuitenkin rauhoittui vähitellen sen jälkeen, kun Suomen eduskunta oli 10.4. hylännyt Neuvostoliiton rauhanehdot. Saksasta tulevat tavarantoimitukset, pois luettun a sotatarvikkeet, alkoivat uudelleen huhtikuun 19. päivänä, joskin polttoaineen osalta supistettuina.
Sotamarsalkka Keitel oli talvella nostanut Mannerheimin pyynnöstä bensiinin kuukausiannoksen 3 500 tonniin, mutta nyt määrä pudotettiin aiempaan 2 500 tonniin. 533
Suomalaisille ei kerrottu mitään sorilastoimituscen katkaisemisesta, mutca asia tuli pian
soti lasviranomaisten tietoon. Erfurth toteaa päiväkirjassaan 10.5. asian olevan kiusallinen.
Saksan kauppa-asioita Helsingissä hoitava kommodori Emi l Koch kertoi Erfurchille, että
sotamateriaalia toimitetaan Suomelle vain, mikäli se olisi ehdottoman välttämätöntä. Minkäänlaista raisteluvoiman vahvistamista tai va rastointia ei kuitenkaan sa lliccaisi .534 Saksan
Suomelle antama polctoainekiintiökin oli koko jatkosodan ajan mitoitettu siten, ettei polrcoainevarastojen muodostaminen olisi mahdollista. Sotamateriaalin kuljetukset käynnistyivät
uudelleen vasta heinäkuun alussa.

Ahtaajien pysyttäminen satamatöissä
Ta lvella 1944 päämajan huoltopäällikön esikunta neuvotteli useita kertoja kulkulaitosministeriön työvoima-asiainosaston kanssa satamien työvoimatilanteen parantamisesta. Syynä
oli se, että kireän kuljetustilanteen takia PMHE etsi jälleen keinoja satamatöiden nopeuttamiseksi, jotta suuresti supistunucta kotimaista tonnistoa ei turhaan makuutectaisi satamissa;
kauppalaivaston tappioprosentti oli talveen 1944 mennessä kasvanut peräti 45 %:iin. Lisäksi
sacamavarastojen hajautuksesta johtuvan vaunupulan takia oli vä ltcämätöntä, etcä vaunukiertoa satamissa joudutettaisiin mahdollisimman paljon. Ongelmana oli sekin, ectä satamatyöt oli
PMHE:n kirj no 1565/saks, 28.3.1944, SArk, T 7366/21 - Asiak irjojen joukossa on mm. saksalaisten lomaju nien aikatau lut huh tikuu lle 1944.
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saatava sujumaan nopeammin huolimatta siitä, että liikennettä jouduttiin siirtä mää n talven aika na Suomenlahden parempitehoisista satamista teknisesti huonompiin lä ntisiin sata miin .535
PMHE: n tilastojen mukaa n satamissa oli vuonna 1943 päivittäin keskimäärin 2 379 työntekijää. Lokakuussa oli töissä ollut parhaimmillaan 2 882 henkeä. N äistä oli ollut miehiä 1 660
ja naisia 889 sekä sotavankeja 304 ja siviilivankeja 29. Helmikuun alkupuolella 1944 hiljaisen
talviliikenteen aikana satamissa oli töissä l 863 henkeä. Esikunta tulkitsi tilastoja siten, että
pienikin työvoiman lisäys merkitsisi sata matöiden tehostumista. Sen mieles tä tärkeintä kuitenkin oli, että ammattityövoima pysyisi satamissa. Tässä se tarvitsi työvoimaviranomaisten
apua, kuten myös siin ä, että talven takia suljettuj en satamien ahtaustyöväkeä siirrettäisiin
avoinna pidettäviin satamiin.
Maaliskuun alussa PMH E käski sata makuljetuspäälliköitä toimittamaan sille tarkat luettelot satamatyöväestöstä, jonka pysyttäminen satamissa oli ahtaustöiden sujumisen kann alta
välttämätöntä. Päälliköiden tuli kuitenkin hyväksyttää listat paikallisill a työvoimaviranomaisilla ennen lähettä mistä esikuntaan 5·16 • PMHE toimitti toukokuun alussa nimiluettelot kulkulaitosministeriön työvoima-asiainosastolle perustellen sa malla laajasti, miksi listoilla olevat henkilöt tuli varata nimenomaan satamatöihin. Jos nimettyjä ammattimiehiä kuitenkin
jouduttaisiin siirtä mään muihin töihin, niin esikunta toivo i, että paikalliset työvoimaviranomaiset neuvottelisivat etukäteen asianomaisen satamakuljetuspäällikön kanssa henkilö iden
siirroista.m
Toukokuun puoli vä lissä PMH E lä hetti sata ma kuljetuspäälliköille kulkulaitosministeriö n
hyväksymät henkilöluettelot. Niissä oli niiden ahtaajien nimet, joiden pysyttä minen 24 merisatamapaikkakunnalla tai se n lähiympäri stössä katsottiin välttämättömäksi vuoden 1944
laivauskauden a ika na. Nimili stojen mukaa n suurimpien sata mien työvoimatilanne oli toukokuussa seuraava: 538

H amina
Haukipudas
Helsinki
Kemi
Kotka
M ä ntyluo to
Oulu
Raum a
Turku
Viipuri

Miestä

Naista

Yhteensä

241
138
536
182
348
204
267
126
344
227

76
199
203
39
*
*
291
65
43
45

3 17
337
738
22 1
348
204
558
191
387
272

* tiedot puuttuvat
Kaikkiaa n satamissa oli ahtaajina 3 4 14 miestä ja 1 017 naista, yhteensä 4 43 1 henkeä.
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Työvoimaviranomaisten ja päämajan huoltopäällikön esikunnan sopimus satamien ammattityövoiman pysyttämisestä yhteiskunnalle elintärkeän kauppamerenkulun palveluksessa
oli suuri edistysaskel. Aiempina vuosina satamien ammattimiehiä oli komennettu varsinkin
linnoitustöihin. Järjestely otti huomioon myös sen, että satamissa tarvittaisiin keväällä tilapäisesti laskettua enemmän työvoimaa.
Sopimus kuitenkin romuttui jo kolmen viikon kuluttua Neuvostoliiton suurhyökkäyksen
käynnistyttyä. Tuolloin monia satamien ammattimiehiä tarvittiin rintamalta, ja satamatyöt
jouduttiin jälleen hoitamaan suuressa määrin ns. korviketyövoimalla. Kesältä 1944 PMHE
joutuikin kaiken muun kiireen ohella kiinnittämään paljon huomiota satamien työvoimakysymyksiin ja myös laivahenkilöstön pysymiseen tehtävissään niin sisävesillä kuin rannikolla 519 •
Keväällä PMHE käski aiempien vuosien tapaan satamakuljetuspäälliköitä pyrkimään neuvottelujen avulla siihen, että kaikki liikennöitsijät ja työntekijät suostuisivat vapaaehtoisesti
työskentelemään pitkinä pyhinä 540 • Heinäkuussa tilanne oli kuitenkin useita kertoja niin kriittinen, että neuvotteluihin ei ollut aikaa. Silloin satamakuljetuspäälliköt saivat Roosilta käskyn
teettää sotatarvikelastissa Saksasta Rauman ja Mäntyluodon satamiin saapuvien alusten purkutöitä yli- ja sunnuntaitöinä. 54 1 Näiden alusten purkauksen nopeuttamiseksi pyydettiin myös
työvoimaviranomaisia siirtämään satamiin nopeasti aputyövoimaa. Esimerkiksi 6.7. päämajan
kaupallinen osasto pyysi työvoima-asioista vastaavaa ministeri V. Kaasalaista järjestämään
pikaisesti työvoimaa Mäntyluodon satamaan. Hänelle kerrottiin, että PMHE oli määrännyt
näiden sotatarvikkeiden purkamiselle ja kuljettamiselle etusijan kaikkeen muuhun nähden.
Ongelmana oli, että työvoimapula hidasti laivojen purkua erityisesti Mäntyluodossa. 542
Huolta PMHE:lle aiheutti kesällä myös kotimaisen tonniston supistuminen. Esikunta pyrki siksi entisestään tehostamaan alusten käyttöä ja saamaan työt satamissa sujumaan nopeasti. Tarvittavaa lisätyövoimaa ei kuitenkaan saatu kesällä houkuteltua satamiin edes PMHE:n
toimesta suoritetun tiedotuskampanjan avulla. Esikunta joutui toteamaan, että radiossa ja
sanomalehdissä harjoitettu propaganda siirtotyöväen ohjaamiseksi satamatöihin oli ollut tuloksetonta. Siksi se kääntyi heinäkuun alkupuolella jälleen työvoimaviranomaisten puoleen
ja pyysi voimakkaita toimenpiteitä työvoimaan siirtämiseksi satamiin. 54 .J
Kiivaimmankin toiminnan keskellä johtoelinten on hoidettava myös hallinnolliset velvollisuudet. Heinäkuussa PMHE joutui tutkimaan eräiden Haminan ahtaus- ja huolintaliikkeiden
sacamakuljetuspäällikköä kohtaan esittämien syytösten todenperäisyyttä. Oy Fredrikshamn
Scevedoring Co ja eräät muut liikkeet syyttivät Haminan satamakuljetuspäällikköä niiden
kilpailijoiden suosimisesta. Vastauksessaan valittajille PMHE:n maan- ja vesiciekuljetusosasto ilmoitti, etteivät sotilasviranomaiset voi keskustella yksityiseen liikkeitten kanssa jonkun
upseerin sopivuudesta tehtäväänsä. Se kertoi lisäksi tutkineensa asian ja todenneensa, ettei
asiassa ole aihetta mihinkään toimenpiteisiin. Maan- ja vesiciekuljecusosasto esitti lopuksi toivomuksen, että liikkeet, varsinkin sellaisessa uhanalaisessa satamassa kuin Hamina,
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koettaisivat unohtaa keskinäisen kilpailunsa. Niiden tulisi auttaa toisiaan sekä kuljetusviranomaisia sataman ja sen ympäristön tyhjentämisessä vientitavarasta, "mikä tällä hetkellä on
tärkeä yleisisänmaallinen tehtävä". 544 Lokakuun alussa kyseinen työssään hyvin pätevä mies
siirrettiin Loviisan satamakuljetuspäälliköksi. Saattaa olla, että edellä mainitut tapahtumat
ovat vaikuttaneet siirtoon.

Sota Suomenlahdella
Kauppa-alusten saattoa ja joukkojenkuljetuksia
Suomenlahden etelärannalla tammi- ja helmikuussa 1944 tapahtunut rintaman siirtyminen
Narvajoki-linjalle ei vaikuttanut Suomen meriliikenteeseen. Kuitenkin saattajat olivat talvella
korkeassa valmiudessa Saaristomerellä. Toukokuun alussa saattajaosasto alistettiin laivaston
komentajalle ja siirrettiin saattotehtäviin Helsingin ja Haminan välille. Haminasta itään saatosta huolehti kevyt laivasto-osasto. 545
Merivoimien esikunta käski kesäkuun l. päivänä aloittaa kauppa-alusten saaton itäisellä Suomenlahdella Haminan itäpuolisiin satamiin liikennöitäessä. Se ilmoitti välittävänsä
PMHE:lta saamansa ennakkoilmoituksen lännestä itään menevistä aluksista laivaston esikunnalle ja Uudenmaan rannikkoprikaatille. UudRPr:n tuli puolestaan ilmoittaa laivaston esikunnalle ja Itä-Suomenlahden rannikkoprikaatille Hangon, Helsingin ja Böistön sivuutukset
sekä kertoa, olivatko alukset aseistettuja. Rannikkotykistörykmentti 2 ja Itä-Suomenlahden
rannikkoprikaati ilmoittivat puolestaan laivaston esikunnalle itäisen Suomenlahden satamista
lähtevien alusten lähtöajat. Molemmat rannikkoprikaatit toimittivat laivaston esikunnan ja
saattueosaston käskyt kauppa-aluksille satamakuljetuspäälliköiden ja luotsien välityksellä. 54 <,
Pari päivää myöhemmin PMHE antoi oman määräyksen Suomenlahden ja Saimaan vesitiepiireille sekä Kotkan, Haminan ja Viipurin satamakuljetuspäälliköille Suomenlahden meriliikenteestä. Lisäksi se antoi päämajan kaupalliselle osastolle käskyn vaatia laivanvarustamoja
ilmoittamaan sille heti, kun ne olivat solmineet rahtaussopimuksia Haminan itäpuolisiin satamiin. Kaupallisen osaston tuli puolestaan lähettää tiedot välittömästi PMHE:lle.
Normandian maihinnousun käynnistyminen 6.6. johti kiivaaseen viestienvaihtoon kaupallisen osaston rahtaus- ja huolintatoimiston sekä sen Hollannin ja Pohjanmeren eteläisiin
satamiin sijoittamien kuljetuspäälliköiden välillä. Tuolloin kävi ilmi, että Rotterdamissa oli
kaksi, Delfzijlissä viisi, Bremenissä kolme ja Hampurissa yksi suomalaisalus. Noiden 11 aluksen vetoisuus oli 33 515 dwc. Tieto aluksista välitettiin nopeasti yleisesikunnan päällikölle,
kontra-amiraali S. Sundmanille, kenraalimajuri H. Roosille ja ministeri H. Ramsaylle. 547
Samana päivänä rahtaus- ja huolintatoimisto neuvoi sellaisia suomalaisia laivanvarustajia, joilla oli aluksia aikarahdattuina tai matkalla Pohjanmeren satamiin, toistaiseksi
siirtämään niiden lähtöä ja odottamaan tilanteen kehittymistä. Toimiston Bremenissä olevaa edustajaa kapteeni G. Flinkmania käskettiin kiirehtiä Pohjanmeren satamissa olevien
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alusten valmistumista ja lähettämistä takaisin Suomeen. Jo keväällä Suomessa käydessään
Flinkman oli saanut Helsingissä ulkoministerin kanssa käydyssä neuvottelussa vakuuden harkintansa mukaan päättää Pohjanmeren satamissa olevien suomalaisalusten lähettämisestä kotisatamiin. Samalla oli sovittu koodista, jota käyttämällä myös rahtaus- ja huolintatoimistolla
oli mahdollisuus välittömästi käskeä alukset Suomeen. 548 Vielä 6.6. koodia ei haluttu käyttää,
koska katsottiin alusten ehtivän ottaa vielä jonkin aikaa rahtia.
Päämajan todettua 9.6. Neuvostoliiton pelätyn suurhyökkäyksen käynnistyneen, Mannerheim käski kenraalimajuri Roosin tulla välittömästi Helsingistä päämajaan johtamaan huoltoa ja kuljetuksia. Everstiluutnantti R. Boijer toimi kesäkuun 10. päivästä alkaen PMHE:ssa
Roosin sijaisena. Yksi hänen ensimmäisiä toimenpiteitään oli se, että esikunnan maan- ja vesitiekuljetusosasto alkoi suunnata laivaliikennettä kasvavassa määrin Pohjanlahden satamiin.
Tehtävää helpotti suuresti se, että Itä-Suomen viejiä ei nyt tarvinnut vakuuttaa toimenpiteen
tarpeellisuudesta, koska Kotka oli jälleen jatkuvien ilmahyökkäysten kohteena. Edellä mainituista syistä Kotkan sataman liikenne supistui kesä- ja heinäkuussa kolmannekseen siitä,
miksi se oli talvella suunniteltu.
Merivoimien komentaja, kenraaliluutnantti V. Valve määräsi 15.6. laivaston komentajan
valvomaan Itä-Suomenlahdella suoritettavia evakuointeja ja joukkojen keskityksistä johtuvia
kuljetuksia sekä näiden suojaamista. Hänellä oli velvollisuus tarttua asioiden kulkuun silloin,
kun oli pelättävissä edellä mainituissa toimenpiteissä tapahtuvan häiriöitä tai virheitä. Laivaston komentajan oli oltava jatkuvasti yhteydessä Itä-Suomenlahden rannikkoprikaatin, rannikkotykistörykmentti 2:n ja saattajaosaston päällikön komentaja B. Willbergin kanssa. 549
Kannaksen joukkojen joutuessa vetäytymään kohti Vuoksea ja Viipuria joutui merivoimat
kesäkuun 17.-23. välisinä päivinä evakuoimaan Koiviston saaret komentajakapteeni K. Killisen kuljetusosaston aluksilla. Alusosastoon kuului muun muassa seitsemän saksalaista kuljetuslauttaa, tervahöyry ja hinaaja. Rannikkotykistörykmentti 2:n miehistä 650 kuljetettiin
Haminaan ja 1 100 Virolahden rannikolle. Kuljetusten aikana ei tullut tappioita. 550
Yleisesikunnan päällikkö, jalkaväenkenraali Erik Heinrichs ilmoitti 19.6. Mikkelissä kenraali Erfurthille tilanteen olevan Kannaksella erittäin vakava. Hän tiedusteli, olisiko Saksa
valmis materiaalisen tuen lisäksi lähettämään joukkoja Suomen avuksi. Seuraavana päivänä
Saksan päämajasta saatiin suullisesti myönteinen vastaus niin joukkojen kuin materiaalin
osalta. Asia varmistettiin kirjallisesti 21.6.1944. 551 Toisaalta 20.6. Hitler antoi käskyn valmistautua miehittämään Hanko ja valtaamaan Ahvenanmaa, mikäli Suomi irtaantuisi sodasta;
suurvallalla on aina toinen vaihtoehto yllätysten varalle.
Saksan ulkoministeri Ribbentrop päätti nopeasti käyttää poliittisesti hyväksi Suomen vaikeaa asemaa ja sille jo luvattua sotilaallista apua. Hän saapui Helsinkiin 22.6. yllätysvierailulle,
sillä edellisenä päivänä hänen tulostaan ei ollut mitään tietoa 552 • Samana päivänä ulkoministerin kanssa saapuivat ensimmäisen saksalaiset joukkojenkuljetusalukset Suomeen. Materiaaliavun saapuminen myöhemmin antoi Ribbebtropille mahdollisuuden painostaa kesän
tapahtumista järkyttynyttä Suomen presidenttiä.
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Ensimmäisenä Tallinnasta saapui Suomeen 303. Rynnäkkötykkiprikaati. Sen etujoukko
nousi 22.6. maihin Hangossa ja Helsingissä. Kaksi päivää myöhemmin prikaati oli kokonaisuudessaan Suomessa. Välittömästi sen jälkeen saksalaisalukset toivat 23.6.-4.7. Helsinkiin
ja Hankoon kenraalimajuri H. Breusingin 122. Divisioonan. Suomeen saapui kesä- ja heinäkuun vaihteessa kaikkiaan 11 049 miestä, 3 955 hevosta, 137 tykkiä, 44 rynnäkkötykkiä,
582 kuorma-autoa, 141 henkilöautoa, 1 506 muuta ajoneuvoa sekä ampumatarvikkeita 750
ja muuta materiaalia 2 000 tonnia. 553
Näin mittavien kuljetusten nopea suunnittelu ja menestyksellinen toteutus osoitti saksalaisten johtamis- ja organisointikyvyn korkeaa tasoa. Tosin Jätkäsaareen saksalaisten tuloa
seuraamaan käsketty everstiluutnantti R. Boijer raportoi Mannerheimille: "Saksalaiset toivat mieleen Wallensteinin sotaväen leirin 30-vuotisessa sodassa". Hän kertoi aluksilla tulleen
edellä mainitun henkilöstön ja materiaalin lisäksi naisia ja lapsia sekä kymmeniä lehmiä ja
muita kotieläimiä. Saksalaisille oli annettu ohjeet odottaa Jätkäsaaressa, kunnes suomalaiset
asiantuntijat olisivat paikalla tarvittavine purkulaitteineen. He alkoivat kuitenkin heti rynnäkkötykkien purkamisen kuljetuslautasta sillä seurauksella, että lautta kaatui kesken purkutyön. Puolet tykeistä meni pohjaan. Tykit nostettiin myöhemmin Wärtsilän nostureilla ja
lähetettiin Saksaan puhdistettavaksi. 554
Saksalaisten 303. Rynnäkkötykkiprikaati siirrettiin 23.-24.6. kuluessa seitsemällä junalla
Hangosta Lappeenrantaan. Kenraali Breusingin 122. Divisioonan kuljetuksiin tarvittiin Helsingistä 40 junaa ja Hangosta yhdeksän. Se kuljetettiin 23.6.-2.7. Somerharjun-LuumäenHaminan alueelle. 555 Divisioonan purkuasemat olivat Somerharju, Kaipiainen ja Utti 5SG .
Kannaksen tilanteen vakiinnuttua heinäkuun alkupuolella päämaja halusi lähettää 122.
D:n mahdollisimman nopeasti pois maasta. Kiusallinen tilanne ratkesi, kun saksalaiset Narvan menetyksen jälkeen pyysivät Suomeen lähetettyjen joukkojen palauttamista Viroon. Mannerheimin oli siten 29.7. helppo suostua Saksan pyyntöön. 557 Turvallisuussyistä divisioonan
paluukuljetukset rautateillä järjestettiin 3.-13.8. siten, ettei niiden aikana yhdellä liikennepaikalla saanut olla yhtä pataljoonaa enempää saksalaisia joukkoja. Samasta syystä saksalaisten
ei haluttu missään tapauksessa tulevan Helsinkiin. Siksi 122. Divisioona kuljetettiin kokonaisuudessaan Hankoon ja sieltä saksalaisilla aluksilla takaisin Tallinnaan. 558
Saksalaisdivisioonan paluukuljetuksen aikana noudatettu suuri varovaisuus johtui siitä,
että maan poliittinen ja sotilaallinen johto oli heinäkuun lopulla päättänyt aloittaa aseleponeuvottelut Neuvostoliiton kanssa. Vaarana oli jälleen se, että saksalaiset saisivat tietää päätöksestä ja ryhtyisivät voimakkaisiin vastatoimiin. Yksi päämajan heinäkuun lopulla käskemä
varotoimenpide oli, että kaikkien Suomessa olevien saksalaisten joukkojen toimintaa tuli seurata tarkasti. PMHE oli lähettänyt kesäkuun 10. päivän jälkeen Roosille Mikkeliin päivittäin
tiedot suomalaisten kauppa-alusten liikkeistä Suomen ja Saksan satamissa kuten myös niiden
m Karppinen, s. 244 - Länsman (s. 130) lainaa Karppista sikäli väärin , että mainitsee kuljecussuoritteiden koskeneen vain 122.D :a (Länsman puhuu Itä- Preussilaisesta prikaatista).
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kärsimistä sotavaurioista ja merivahingoista. Heinäkuun lopulla PMHE alkoi lähettää Roosille kuljetusorganisaation kokoamat tiedot saksalaisten miehistön kuljetuksista. Lisäksi Roos
sai Mikkeliin raportit bensiinin, hiilen, koksin, viljan ja muiden elintarvikkeiden sekä aseiden
tuonnista Suomessa oleville saksalaisille joukoille.
Suomen sotilaspoliittiseen tilanteeseen liittyvien ongelmien lisäksi PMHE teki kaikkensa
säästääkseen parasta kotimaista tonnistoa. Siksi se koetti kesällä 1944 välttää suureen alusten lähettämistä Suomenlahden satamiin. Lisäksi PMHE pyrki mahdollisimman suureen
taloudellisuuteen alusten käytössä. Tavoitteen saavuttamiseksi esikunta muun muassa yritti
määrätä bulklasteissa olevien suurten laivojen purkusatamaksi niiden lastaussataman tai ainakin sitä lähellä olevan sataman. Koska pääosa tuonnista kuitenkin suuntautui Helsinkiin
ja Turkuun, ei voitu kokonaan välttyä sileä, että joillakin Suomenlahdella purkavilla aluksilla
oli lastauspaikka Pohjanlahdella. Toisaalta PMHE:n oli otettava liikenteen järjestelyissä ja
ohjauksessa huomioon myös rautatie- ja autokuljetusten mahdollisuudet ja rajoitukset. Esikunta huomautti kesällä tiukassa äänilajissa Suomen Laivanvarustajain Yhdistykselle, että
tavaroiden edelleenkuljetus satamista oli yhtä tärkeää kuin lastien saaminen meren yli. Tästä
syystä laivoille tuli joskus pakosta painolastimatkoja ja ne joutuivat menemään myös merenkulullisesti epäedullisiin satamiin. PMHE:n kommentti oli samalla vastaus laivanvarustajien
valitukseen siitä, että keskikesällä yksi suuri kauppa-alus oli ajanut karille kulkiessaan painolasti matkalla hankalaa reittiä. 559
Itäisen Suomenlahden meriliikenteen ylläpitäminen mahdollisimman suuressa laajuudessa
aiheutti koko kesän paljon työtä PMHE:lle. Liikenne Haminaan oli pysähtynyt heti venäläisten suurhyökkäyksen käynnistyttyä siksi, ettei sotavakuutuspooli enää myöntänyt Haminaan
meneville aluksille sotavakuutuksia. Taistelujen laannuttua heinäkuussa Karjalan kannaksella
PMHE ryhtyi käynnistämään uudelleen meriliikennettä Haminaan. Se sopi sotavakuucuspoolin kanssa siitä, että elokuun alusta alkaen Haminaan meneville aluksille voitiin jälleen
myöntää sotavakuutuksia. Lisäksi merivoimat oli valmis hoitamaan saattuepalvelun. Tästä
huolimatta Haminan liikenne ei loppukesällä käynnistynyt, koska varustamot olivat haluttomia lähettämään aluksiaan Kotkaa idemmäksi. Myös viejät kuljettivat kesän lopulla Haminassa normaalisti laivatun tavaran Kotkaan lastattavaksi. Elokuussa Haminassa kävi vain
kaksi alusta. 560
Elokuun puolivälissä PMHE alkoi suhtautua yhä torjuvammin Saksaan suomalaisella tonniscolla meneviin vientikuljetuksiin. Kun kansanhuoltoministeriö tiedusteli PMHE:n mielipidettä Hiili ja Koksi Oy:n anomukseen saada käyttöönsä erikoistonnistoa kaivospölkkyjen
laivausta varten, se sai kielteisen vastauksen. Everstiluutnantti Boijer ilmoitti, että yhtiön tulisi
hoitaa rahtauksensa vapailta markkinoilta. Käytännössä tämä tarkoitti saksalaisaluksen käyttöä. Elokuussa ei kotimaisen tonniston sota- ja merivahinkojen sekä takavarikoiden vuoksi
erikoisaluksia löytynyt varsinkaan, kun varovaisuussyistä osa arvokkainta tonnistoa oli jo vedetty pois liikenteestä. 561 Yksi syy kielteiseen päätökseen oli ilmeisesti myös se, ettei päämaja
enää halunnut muutenkaan edistää Saksan vientiä.
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Alusten pako Ruotsiin
Suomen laivanvarustajat olivat talvi- ja jatkosoda n aika na ase tta neet useita kertoja aluksensa
ja niiden miehistöt vaa ralle alttiiksi yhteiskunnalle elintä rkeitä m erikuljetuksia hoitaessaa n.
Kes kikesäll ä 1944 kuitenkin ilmeises ti Ka nnaksen ja Ba lti a n so tatapahtumista aiheutunut
paniikki valtasi eräät laiva nva rustajat, ta i sitten he asettivat kylmästi oman edun yhteiskunna n ta rpeiden edelle.
Kesä- ja heinäkuun va ihteessa merenkulkua valvovat vira nomaiset totesivat erää n suomalaisen va rustamon siirtä neen veto isuudeltaa n yhteensä 15 000 dwt moottori laivoja ja 17 985 dw t
höyrylaivoja Ruotsiin turvaa n. Ka ksi va rustamon alusta oli siirty nyt sopimuksen perusteella
Ruotsiin, missä ne oli rekisterö ity vasto in sopimusta. Va in yksi yhtiön höyrylaiva oli rekviroituna Suomessa. Suo men va lcio ryhty i heti oikeudellisiin vastatoimenpiteisiin ja Ruotsiin siirtyneiden alusten rekvirointiin 562 . Bo ij er totesi asias ta Roosille Mikkeliin ilmoittaessaa n, että
pa rhaassa kin tapauksessa kestä isi pitkää n, ennen kuin tonni sto saata isiin Suomen liikenteeseen.563 Seuraava na päivä nä Roos sa i Boijerilta ilmoitukse n, että erään toisenkin va rusta mon
ka ksi alusta oli Ruotsissa takava rikossa. T ässä kin tapauksessa oikeudellisiin toimiin oli jo
ryhdytty alusten saa miseksi ta kaisin.
Kauppa-a lusten luvaton siirtyminen Ruotsiin oli tä rkeimpä nä syy nä siihen , että valtioneuvoston 27.7. anta massa päätöksessä ja siihen liittyvässä sisäasia inministeriön ohjeessa mää rättiin , että alusten ja veneiden käyttö merialueella edellytti poliisiviranomaisten a nta maa lupaa.
O sasyy nä mää räykse n a nta miseen oli myös se, että rannikolla liikkuminen haluttiin muistakin syistä saada ta rkempaa n valvontaa n. Elokuun alussa PMH E sopi SM:n kanssa siitä, ettei
luva nva ra isuus koskenut puolustuslaitoksen, poliisilaitoksen, MKH:n, MVL:n eikä T VH:n
a luksia, ei myöskää n sää nnö llisessä liikenteessä o levia m atkustaja laivoja eikä ulkomaa nliikenteessä olevia kauppa-aluksia. Li sä ksi poliisiviranomaisen a nta m aa lupaa eivät ta rvinn eet
alukset, jotka olivat PMHE:n hyvä ksym ässä ja valvomassa liikenteessä.564
Luvattoma n m eriliikenteen lopetta miseksi PMHE käski ra nniko n vesitiepiiripää lliköitä
apula isineen kaikin tavo in av usta maa n m erialueen valvonnassa poliisivira noma isia. H eid ä n
tuli muun muassa ottaa viipymättä yhteyttä lää ninhallitusten poliisita rkastajiin ja a ntaa heille
ta rvittaessa virka-apua. Vesitiea luepäälliköide n tuli vastaavasti ottaa yhtey ttä alueensa nimismiehiin tai vastaaviin poliisiviranomaisiin. PMHE ja koi myös poliisivira nomaisille yhteystiedot
PMH E:n vesitiepiiripäälliköistä ja heidä n apulaisistaa n sekä sata m akuljetuspäälliköistä.565

Merisatamien kesäsota
Helsingissä 15.5. jä rjestety illä satam akuljetuspäälliköiden ja heidä n apulaistensa 566 neuvottelupäivillä pa neuduttiin erityisesti satamien väestönsuojeluun, ilmatorjuntaan ja pa loturva llisuuteen. Tilaisuuden jälkeen kenraa limajuri Roos kertoi pää m ajan ilmas uojelukomentajalle
562 Rekvirointi tarkoittaa aluksen otta mista viranomaisten käyttöön.
56.l PMH E: n creedsa noma no 4503/3/II/2 b, 11.7.1944, SArk, T 7366/22.
564
PMH E: n kirj no 1538/3/Il /6 a sa i, 5.8.1944, SArk, T 1277 1/6.
565
Ibid.
566 Kesä kuun lopull a 1944 merisatamissa oli 13 satamakulj etuspää lli kköä. Heistä eräät vas tasivat

203
kenraali Sihvolle, ettei kaikissa merisatamissa ollut vieläkään tarpeeksi vakavasti suhtauduttu
sirpale- ja väestönsuojien rakentamisesta annettujen määräysten noudattamiseen. Roos toivoi,
että Sihvo kävisi itse tarkastamassa satamien väestönsuojien riitättävyyden ja kunnon. 567
Suoritettuaan satamien suojelutoimien tarkastuksen Sihvo totesi Roosin olleen oikeassa:
puutteita oli kaikkialla. Hän antoi merivoimien esikunnan ilmasuojelutoimistolle tehtävän
hoitaa satamien suoja-asiat kuntoon. Ilmasuojelutoimisto kääntyi kesäkuun alussa kulkulaitosministeriön työvoima-asiainosaston puoleen saadakseen työvoimaa suojien rakentamiseksi
tärkeimpiin satamiin. Lisäksi se halusi työvoimaviranomaisten lähettävän heti lisätyövoimaa
Kotkan sataman kalliosuoj ien louhintaan. Kotkan osalta ilmasuojelutoimisto perusteli esitystään toteamalla, että jopa päivisin satamaan suoritettujen ilmapommitusten takia oli ollut
suuria vaikeuksia pitää tätä koko maalle tärkeää satamaa toiminnassa. Se myös kertoi satamatyöläisten jyrkästi vaativan suojien rakentamista itse satamaan, kuten lakikin jo edellytti. 568
Sisäasiainministeriö oli lisäksi 7.3.1944 antanut päätöksen, joka velvoitti viranomaisia rakentamaan tilapäissuojina puuttuvat työpaikkojen väestönsuojat muun muassa satamiin 1.5.1944
mennessä. Näin ei kaikkialla kuitenkaan ollut toimittu.
Vielä kesäkuun lopulla kaikissa satamissa ei ollut riittäviä väestönsuojia. Tämän todettuaan Sihvo antoi vakavan huomautuksen ilmasuojelupäälliköille, sillä he olivat vastuussa
työpaikkojen suojien tarkastuksesta. Toisaalta Sihvo painotti, että satamien väestönsuojien
rakentaminen oli niiden omistajien asia. Satamat olivat taas miltei poikkeuksetta kaupunkien omistamia, joten varattomuus tai työvoiman puute ei voinut olla Sihvon mielestä esteenä
rakentamiselle. Hän käski kotijoukkojen ja merivoimien esikuntien ilmasuojelukomentajia
ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin:
1. Kaikki rannikon satamien suojat oli tarkastettava uudelleen 20.7. mennessä.
2. Puutteellisuuksien tai heikkouksien korjaaminen jo olevissa suojissa ja tarvittavien uusien suojien rakentaminen oli määrättävä toteutettavaksi mahdollisimman
lyhyessä ajassa.
3. Ilmasuojelupääll iköiden oli tehtävä kuntien väestönsuojelulautakunnille selväksi
kyseessä olevien rakenteellisten toimenpiteiden merkitys ottaen huomioon SM:n
ohjeissa annetut määräykset.
4. Päämajan ilmasuojeluosastolle oli 1.8.1944 mennessä toimitettava selvitys kaikista
satamien väestönsuojista. 570
Pari viikkoa Sihvon antaman käskyn jälkeen Kotkan sataman edustaa miinoitettiin. Päivää
myöhemmin satamaan tehtiin suurhyökkäys, jolloin saksalainen ilmatorjuntaristeilijä Niobe
upposi. Kotkan väyliä miinoitettiin vielä 22.7. ja Porkkalan vesiä kolme päivää myöhemmin.
Nämä olivat viimeiset neuvostoilmavoimien merenkulkua vastaan suuntaamat hyökkäykset.

aiempien vuosien tapaan useampien satamien työskentelystä. Esimerkiksi Vaasan satamakuljetuspäällikkö hoiti Kaskisen, Kristiinan ja Pietarsaaren satamat. Helsingissä, Turussa ja Vaasassa
satamakuljetuspäälliköllä oli apulainen. Satamakuljetuspäälliköistä viisi oli konsuleita, kolme merikapteeneita ja viisi ammattisotilaita.
567 PMHE:n kirj no 976/3/II/6 a sai, 23.5.1944, SArk, T 7366/26.
568
MerivE:n kirj 953/Is/Ill/10 sai, 2.6.1944, SArk, T 7366/26.
569
PM:n kirj no 5060/ls, 6/340 sai, 30.6.1944, SArk, T 7366/26.
57
° Kijanen (2), s. 138.
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Nostokurkien siirtoyritys
Omien joukkojen vetäytyessä kesäkuun puolivälissä Kannaksella ja saksalaisten kärsittyä Suomenlahden eteläpuolella Baltiassa merkittäviä tappioita PMHE:ssa ryhdyttiin varautumaan
siihen, että meriliikennettä olisi pakko siirtää Suomenlahdelta enenevässä määrin suhteellisen
suojaisiin Pohjanlahden satamiin. Ongelmana oli koko sadan ajan ollut se, että nuo satamat olivat tekniseltä tasoltaan hyvin alkeellisia. Eräissä satamissa ei ollut esimerkiksi minkäänlaisia saramanostureita. N äin syntyi ajatus nostokurkien siirrosta Helsingistä Pohjanlahden satamiin.
Aluksi PMHE keskusteli asiasta kansanhuoltoministeriön ja merivoimien esikunnan kanssa.571 Pian myös kauppa- ja teollisuusministeriö kiinnostui siirtoasiasta. Satamarakentamisesta
vastaavana viranomaisena se esitteli 29.6. PMHE:n nosturien siirtohankkeen valtioneuvoston istunnossa. Valtioneuvosto totesi asian järkeväksi ja päätti, että Helsingin kaupungin oli
luovutettava lähemmin määrättävät nostokurjet KTM:n osoittamien Pohjanlahden satamien
käyttöön. 572
Kun PMHE ja MerivE neuvottelivat heinäkuun alussa neljän nosturin siirron teknistä
yksityiskohdista, oli venäläisten hyökkäys Kannaksella pysäytetty, eikä välitöntä pelkoa vihollisen tunkeutumisesta Etelä-Suomeen enää ollut. Todennäköises ti tästä syystä molemmat esikunnat rotesivat, ettei siirrolla ollut enää kiirettä. Koska soti laa ll inen tilanne saattaisi
kuitenkin syksyllä muuttua epäedullisemmaksi, nosturien siirtoprojektia päätettiin jatkaa.
PMHE:n ajatuksena edelleen oli, että se voisi tarvittaessa siirtää pääosan Saksan ja Ruotsin
meri Ii ikenteestä Pohja n lahdelle.
Merivoimien esikunta antoi heinäkuun puolivälissä PMHE:lle puoltavan lausunnon nostokurkien siirrosta Rauman ja Kaskisen satamiin. Merivoimien asiantuntijat olivat kuitenkin
todenneet, että siirrettäväksi valituissa nostureissa oli muutostarpeita. Päämajan huoltopäällikkö pyysi nyt sotatalouspäällikön apua tarvittavien korjausten tekemiseksi. Hän perusteli
pyyntöään si llä, että siirron tarkoituksena oli lisätä Mäntyluodon ja Rauman satamien tehoa
ennen Perämeren sulkeutumista tulevana talvena. Heinäkuun lopussa sotatalouspäällikkö ilmoitti alaistensa tutkineensa asiaa ja rodenneen, että tarvittavat muutostyöt olivat tehtävissä
nopeasti. Tässä vaiheessa oli kuitenkin kyse enää kahden nosturin muutostöistä ja siirrosta
Mäntyluotoon.
Elokuu n alussa oltiin niin pitkällä, että PMHE tiedusteli KTM:ltä, voisiko se antaa ohjeet
Porin ja Helsingin satami lle tarvittavista va lmistelutöistä. 573 Viikkoa myöhemmin kaikki o li
valmista ja KTM määräsi, että kaksi Helsingin kaupungin omistamaa ns. olympianosturia
siirretään Mäntyluodon satamaan. Muista siirrettävistä nostokurjista ministeriö määräisi erikseen. Se antoi PMHE:n tehtäväksi siirron toteuttamisen. 574 PMHE:n työntutkimustoimisto
laati elokuun kuluessa suun nitelman nostureiden siirrosta ja solmi Crichton-Vulcan in kanssa
sopimuksen sen toteuttamisesta. 575
57 1 PMHE:n kirj no 1148/3/11/6 a sa i, 15.6.1944, SArk, T 7366/26.
572 Ote KTM:n esittelystä va ltioneuvostossa 29.6.1944, SArk, T 7366/21.
573 Nostokurkien siirtoa koskevat muistiot ja asiakirjat, SArk, T 7366/21 ja PMHE:n kirj no 1526/3/
11/6 a sa i, l.8.1944, SArk, T 7366/26.
574 KTM:n kirj no 4348, 8.8.1944, SArk, T 7366/21.
575 PMHE:n työmurkimustoimi ston asiakirjat, SArk, T 7366/25.
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Syyskuun alussa Suo men sotilaspoliittinen asema oli kuitenkin täys in toinen kuin nostokurkien siircohankkeen käyn nistyessä kesä kuun puolivälissä. Suo men 2.9. hyväksymät N euvostoliito n aselepoehdot merkitsivät merenkulun ka nnalta muun muassa sitä, että Suo mi
saattoi harjoittaa kauppamerenkulkua va in Ruotsin kanssa. Tä mä n meriliikenteen hoitamiseksi ei nosturei ta Pohjanla hdell a tarvittu. Täs tä syys tä PMHE ei antanu t C richton-Vulcanin
toteuttaa syyskuussa nosturi en siirtoa. Asia haudattiin kuitenkin virallisesti vas ta väli rauh an
solmimisen jälkeen. KT M ilmoitti 20.9. PMHE: lle kauppamerenkulun ohjaus- ja sää nnöstelytoimikunnan todenneen, ettei nosturien siirtoa M ä ntyluotoon tule to teuttaa muuttuneissa
olosuhteissa 576 • PMHE oli asiasta täys in sa maa mieltä.

Sisävesi- ja rannikkoalusten evakuointitehtävät
Aluskorjausmateriaalin hankintavaikeudet
Ta lvella 1944 PMHE kokos i jälleen ves itiepiirien alusten o mistajilta kerää m ät tiedot alusten
kunnostuksessa ja korjauksessa tarvittavista materiaaleista. Se lähetti listat päämajan kuljetusvä lineosas ton sisävesilaivatoimistolle hankintojen suorittamiseksi joko kansa nhuoltoministeriön hankintaelimien tai sotata lousesikunnan sotatalousosas to n raa ka-a inetoimiston kautta.
H a nkintaelimet eivät kuitenkaan kyenneet talven lopulla jakamaa n alusten kunnostuksessa
tarvittav ia teräslevyjä tai kanki-, latta- ja kulmarautoja, koska niitä ei yksinkertaisesti ollut
maassa.
Alusko rjausmateriaalin puutteen todettuaa n maa n- ja vesitiekuljetusosasto syytti maaliskuussa sotatalousosas toa laivankorjauksen viivästymises tä. Osas toa suututti erityisesti se, ettei
raaka-a inetoimisto kyenny t edes a ntamaan tarkkaa tietoa siitä, mill aista materiaalia se vo isi
myöhemmin keväällä jakaa alusten ko rjaa miseen. M aa n- ja vesitiekuljetusosasto pelkäsi, että
osa aluksista jä isi aja n puut tee n vuoksi kun nostamatta purjehduskauden a lkuun mennessä,
va ikka ko rjausmateriaa lia myöhemmin kevää llä saataisiinkin .577
Alusten ko rjausmateriaalito imi tusten viiväs tyminen ei suinkaa n jo htunut pää majan sotata lousosas ton tehottomuudes ta. M aa liskuussa joko va rasto t o livat tyhjä t tai niissä oleva
materiaa li oli jo va rattu armeij a n tarpeisiin. Uutta materiaa li a odotet tiin saatavan maaha n
vasta huhtikuun alussa. Sa ksan näet vapautti myyntiä va rten täsmälleen neljännen osa n kauppasopimuksessa mää rätystä vuosikiintiöstä aina vuosinelj ä nneksittä in. Yksi syy sisäves i- ja
ra nnikkoa lusten korjausmateriaa lin viivästymiseen oli kuitenkin se, ettei materiaa litilaukset
raaka-a inetoimistolle lähettävä sisävesilaivatoimisto täysin hallinnut vuoden a lussa muutettua
til ausmenettelyä.
Rauta- ja teräsvalmisteiden hankinta- ja ostojärjes telmä toimi siten, että pää majan ha nkkivat osastot laa tivat vuosiva rauksiensa puitteissa luettelo n niistä meta llita rvikkeista, jo tka
ne seuraava n vuosineljänneksen a ika na ha lusivat os taa. Niiden tuli lähettää tilausilmoitus
sotata lousosas ton raa ka-a in eto imistoll e viimeistää n 1½ kuukautta ennen kyseisen vuos inelj ä nneksen a lkua. Raa ka-a ineto imisto kokosi saa mistaa n esityksistä puolustuslaitokse n
576
577

KT M:n kirj no 5078, 20.9. 1944, SA rk, T 7366/21.
PMH E: n kirj no 469/3/ II/6 a sa i, 10.3. 1944, SArk, T 7366/26.
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vuosineljännesvarauksen ja lähetti sen kansanhuoltoministeriölle. Se lisäsi listaan siviilitarvikkeiden varauksen ja toimitti koonnoslistan saksalaisille vienciviranomaisille. Nämä
jakoivat tarveainemäärät Saksan vientiteollisuudelle määräten tarkasti kunkin tehtaan
myyntikiinciön Suomea varten. Tämän jälkeen Saksasta alkoi saapua tarjouksia Suomen
tuontiliikkeille. Näillä oli käytössään raaka-ainetoimiston tilauslistat, jotta liikkeet saattoivat erottaa tuonnista puolustuslaitoksen osuuden. Kansanhuoltoministeriö puolestaan
määräsi puolustuslaitoksen tarveluettelon perusteella ministeriön kautta kulkevista tarjouksista, paljonko tavarasta oli tarjottava puolustuslaitokselle ja paljonko sai myydä siviilikulutukseen. Raaka-ainetoimisto osti kuitenkin kaiken maahan tulevan kanki- ja muotoraudan, vanneraudan, valssilangan ja rautalevyt omaan varastoonsa tai sopi tuonti liikkeen
kanssa siitä, että tämä ostaa kyseisen erän varastoonsa jakaakseen sen raaka-ainetoimiston
ohjeiden mukaan. 578
Aluskorjausten viivästymisen takia purjehduskausi pääsi keväällä alkamaan tavallista myöhemmin. Liikenne oli kuitenkin käynnissä Perämerta sekä Kainuun ja Lapin vesitiepiiriä lukuun ottamatta toukokuun 20. päivänä. 579 Vesitiepiirien tehtävänä oli jälleen keventää rautatie- ja autokuljetusten kuormitusta.
Seuraava PMHE:ssa kesäkuun alussa laadittu taulukko osoittaa, miten vesikuljetukset oli
tarkoitus toteuttaa vuoden 1944 purjehduskaudella 580 • Siitä myös nähdään, kuinka suuri vesitiepiirin osuus (%) on sisävesi- ja rannikkokuljetuksista.
Vesitiepiiri
Suomenlahti
Saaristomeri
Perämeri
Saimaa
Päijänne
Tampere
Kainuu ja Lappi

Puutavara
%

8,7
8,2
23,1 (2.*)
31,1 (l.*)
12,4
12,6 (3.*)
3,9

Muu tavara
%

Henkilöitä
%

7,0
66,5 (l.*)
9,0 (3.*)
11,3 (2.*)
6 ,2
0,1

43,9 (l.*)
6,5
7,6
23,0 (2.*)
6,9
11,5 (3.*)
0,6

* Kolme suurinta vesitiepiiriä

Taulukosta käy ilmi, että vesiciepiirit olivat kuljetussuoritteiltaan hyvin erilaisia. Saimaan
vesitiepiirissä kuljetettiin noin kolmannes puutavarasta. Suomenlahden osuus henkilöliikenteestä oli peräti 44 % saaristo- ja rannikkoasutuksen vuoksi. Saaristomeren osuus tavarankuljetuksesta ylsi runsaaseen 66 %:iin. Kainuun ja Lapin vesitiepiirin kuljetusosuudet olivat
luonnollisesti muihin verrattuina varsin pienet.

578
579
580

PM:n kirj no 1333/Scal 3 sai, 20.3.1944, SArk, T 7366/26.
PMHE:n kirj no 959/l/13 sai, 23.5.1943, SArk, T 22471/3.
PMHE:n kirj no 1037/3/II/6 a sai, 5.6.1944, SArk, T 1277 1/6.
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Viipurin ja Karjalan vesievakuoinnit
Suurin toivein toukokuun lopulla käynnistynyt sisävesi- ja rannikkoliikenne joutui vaikeuksiin heti kesäkuun alkupuolella. Laivahenkilökunnan kutsuminen palvelukseen pakotti
jättämään monet alukset pois liikenteestä. Lisäksi vesikuljetusten painopiste jouduttiin kesäkuun puolivälissä siirtämään puutavarankuljetuksista evakuointeihin. Niiden käynnistämisen ongelmana oli, ettei vesievakuointeihin ollut osattu lainkaan varautua. Kannaksen ja
Viipurin evakuointisuunnitelmat perustuivat pääosin rautatiekuljetuksiin 58 1• Toisaalta useimmilla vesikuljetusorganisaation johtajilla oli kahden purjehduskauden kokemus kuljetusten
järjestämisestä.
Pian suurhyökkäyksen a lettua monet poistuivat Viipurista omatoimisesti. Kesäkuun 14.
päivänä kaupungista alettiin evakuoida elin-, tekstiili- ja sotatarvikkeita kaikilla mahdollisilla
kuljetusvälineillä. Tervahöyryillä ja proomuilla Saimaan kanavaa pitkin evakuoidut tarvikkeet
kuljetettiin Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden satamiin. Tuon päivän iltaan mennessä Viipurin oli ohittanut myös 18 evakuointijunaa. Tällöin ratayhteys länteen katkesi. Seuraavana
päivänä, jolloin varsinaisen evakuoinnin piti Viipurissa alkaa, tapahtui katastrofi: Viipurin
ratapiha tuhoutui lopullisesti ilmahyökkäyksissä. Tämän jälkeen kaupungin evakuointi jatkui täysin improvisoiden. 582
Kuljetusorganisaation tehtävänä oli suunnitelmien mukaan vain osoittaa evakuointiviranomaisten käyttöön tarvittava kuljetuskalusto ja auttaa sen käytössä. Kuitenkin PMHE joutui ottamaan 15.6. alkaen vastuuta myös Viipurin vesievakuoinnin johtamisesta. Itse asiassa
everstiluutnantti Boijerin johtama maan- ja vesitiekuljetusosasto toimi kesäkuun puolivälistä
alkaen vesievakuointien johcoesikuntana.
Koska Viipurissa olevien tärkeiden varastojen evakuointi oli radan katkeamisen jälkeen
mahdollista vain vesitse, käski Boijer heti satamakuljetuspäällikköä ja Viipurin vesitiealuepäällikköä antamaan kaikkea mahdollista apua Viipurin evakuointipäällikölle kapteeni Eero
Teräväiselle. Yhteistoiminta kaupungin evakuointi- ja kuljetusjohdon kesken ei kuitenkaan
coiminut. Viipurin evakuointipäällikkö ei kyennyt antamaan sekasortoisessa tilanteessa kuljetusorganisaatiolle mitään järkeviä tehtäviä. Toisaalta arkistolähteiden perusteella vaikuttaa
sileä, että kuljetusorganisaation johtamistoiminta oli kaaoksen keskellä kaikilla tasoilla yllättävän selkeää, oma-aloitteista ja päämäärätietoista sekä myös ennakoivaa.
Tiettyä kuljetusjohdon ennakointia osoittaa sekin, että kenraalimajuri Roos antoi kansanhuoltoministeriön pyynnöstä maan- ja vesitiekuljetusosaston vesitiekuljetustoimiston päällikölle
komentajakapteeni E. Stjernvallille 14.6. käskyn lähettää aluksia siirtämään tärkeitä elintarvikevarastoja turvaan Viipurista. Stjernvall antoi heti Saimaan vesitiepiirille käskyn ottaa tervahöyry
Saimaalta ja siirtää se kanavaa pitkin Viipuriin. Lisäksi hän pyysi merivoimien esikuntaa lähettämään sopivan rahtialuksen ja tervahöyryjä Viipurin elintarvikkeiden evakuointiin. Kotkasta
löytyi nopeasti tehtävään sopiva 3 000 tonnin höyrylaiva. Sen sijaan tervahöyryjä ei Viipurin
lähistöllä ollut. Merivoimien esikunta joutui siksi antamaan käskyn alusten otosta Helsingin
laivastoasemalle. 581 Tämä viivästytti kohtalokkaasti tervahöyryjen tuloa Viipuriin.
581

582
583

Forsman, s. 66-68.
Ibid.
MerivE:n sanoma PMH E:lle 15.6.1944, SArk, T 7366/23 ja MerivE:n sanoma PMHE:lle
14.6.1944, SArk, T 7366/26 sekä Länsman, s. 130.
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Huo mattavaa om a-aloitteisuutta osoittaa myös se, että Viipurin satam akuljecus- ja vesitiealuepää llikkö järjestivät 15.6 . alkaen Baijerin ja Stjernva llin tuella säännö llisen vesiliikenteen
Viipurinlahdelle vä lille Lihaniemi-Turkinsaari. Samana pä ivänä vesitiekuljetustoimisto saattoi ilmoittaa Vi ipurin sk.piirille ja satama kuljetuspää llikölle, että tervahöyry O smo saapuisi
seuraava na aamuna Viipuriin ja ilmo ittautuisi satamakuljetuspäällikölle. O smo, kuten myös
16.6. il tapäivällä H elsingistä saapuva tervahöyry Tiera käskettiin asettaa Lihaniemi-Turki nsaa ri väliseen evakuointiliikenteeseen. H elsingistä tuleva n tervahöyry Va rman piti taas ottaa
Viipu rista voil asti . Jostain syystä alus ei kuitenkaa n päässyt Viipuriin , ennen kuin satama liikenne oli pakko lopettaa .584
Viipurin elintarvikkeita eva kuo imaa n lä hetetyn höyrylaiva Esbjö rnin matka viivästyi vuorokaudell a ja se saapui perille vasta kesäkuun 17. päivä nä. Alukse n lastin osalca m aa n- ja vesitiekulj etusosasto käs ki eva kuointia joh tavaa Viipurin sk.pii riä o tta maa n yhteyttä Va lioon,
Karjakeskuskuntaa n, Polttoaineosuuskuntaan ja Valcion viljavarastoon sekä muihin liikkeisii n,
jo illa oli evakuo itav ia elinta rvikkeita tai muuta elintärkeää tavaraa. Las tauksessa tuli kuitenkin noudattaa seuraavaa tärkeysjärjestys tä: elintarvikkeet, karbidi , teollisuuden raa ka-a inee t,
tekstiilit ja koneet. Suojeluskuntapiirin tul i luettelo ida kaikki alukseen lastattava t tavaramäärät ja ilmoittaa ne PMH E: lle.585
Kesäkuun 17. päivä nä Viipu ri oli jatkuva n tulituksen ja pommitusten kohteena. Komentaja
A. Raninen johti tuolloin Viipurin satamassa hl Esbjörnin lastausta. Päivän aikana viipu rilaiset
ahtaajat kuitenkin poistuvat eri sy istä sata masta ja lastaus keskeytyi. Koska Raninen ei pyynnöistää n huolimatta saa nut lastausapua Viipurin suojeluskuntapiiriltä, hä n kää ntyi maa n- ja
vesitiekulj etusosas to n puoleen. Se ilmo itti illa n suussa R a niselle ja Viipurin sk.piirille, että
Kotkan satamakulj etuspää llikkö, ko mentajakapteeni T . M almst rö m ja 60 Ko tkan sata matyölä istä oli lähdössä klo 18.00 linja-autolla Viipuriin laivaa maa n siellä olevat evakuo intialukse t.
Sk.piiriä käskettiin majo ittamaa n ja muonittamaa n osasto.
M alm ström saapui miehineen Viipuri in keskiyöllä. H än ilmo ittautui evakuoimistoimistossa Viipurin amm attiko ululla 18.6. klo 00.30 . T il anteen sekavuutta eva kuo innin johtopaikalla osoittaa se, ettei siel lä ollut kukaan tietoinen osas to n tulos ta, huolimatta maan- ja
vesitiekuljetusosaston iltapäivä llä lähettä mästä ennakkotiedos ta. Sieltä ei edes voitu järjestää
kotkala isille kulj etusta sata maa n hl Esbjö rniä lastaamaa n. N euvotelcuaan ammattiko ululla
tapaa mansa komentaja Ra nisen kanssa Malmström lähti yöllä miehineen satamaa n. Esbjö rnin
luo saav uttuaan M almström to tesi tilanteen oleva n erittä in sekava ja va illa kunno n joh toa .
H än o tti johdon käs iinsä ja aloitti mi ehineen välittömäs ti la iva n lastauksen . Kokenee t ko tkalaiset ahtaajat lastasivat Esbjörniä M almströmin johdolla niin kaua n kuin se oli satamassa.
M yöhemmin M a lmströ m kertoi, että alus olisi saatu lastattua paljon aiemmin ja siihen o lisi
saatu enemmän elintarvik keita, jos sata massa olisi ollu t jota in järj estystä ja evakuointitoimisto
o lisi lähettänyt hänen pyytämä nsä lisäautot tuomaa n lastia la iturille, sillä autoja Viipuri ssa
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PM H E: n sanoma Vii purin sk.pii rille 15.6. 1944, SA rk, T 7366/22 (Vi ipuri in lähetettiin 23 mootto ri venettä kahdessa erässä) ja PMH E: n sa noma Viipurin sk.piirille 15.6.1 944, SArk, T 7366/22
sekä PMHE:n sa noma no 3880, 16 .6. 1944, SArk, T 7366/23.
PM H E:n sa noma Viipurin sk.piirille, 15.6.1 944, SA rk, T 7366/23 (PMH E myös pyysi sk. piiril tä
esitystä lisäronnisron ta rpeesta) ja PMH E: n sa noma no 3879, 16.6 .1 944, SArk, T 7366/23 (Esbjörn viiväs tyy vrk:ll a).
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kyllä oli. M almström totesi monen kuljettajan ajaneen maksusta omia ajojaa n sen sijaan, että
o lisivat hoita neet heille sk.piiristä määrättyjä ajoja.586
Sotilaa llise n tilantee n käyd essä yhä uhkaava mmaksi merivoimien esikunta antoi 18.6.
yöllä käsky n Esbjörnille lopettaa lastaus ja lähteä Viipurista aa muun mennessä. N ä in tapahtui, mutta pian satamasta lähdön jälkeen alus sai Viipurinlahdella ilm apommin perää nsä ja
upposi 587 • HI Esbjörnin meriselitykseen liittyvien as iakirjoj en joukossa on myös komentaja
Ranise n kertomus 588 • H ä n puolustelee omaa johta mistoimintaansa muun muassa sill ä, ettei
hä nellä olisi ollut käytössää n yhtää n moo ttorive nettä jo htamista va rten. Tämä ei kuitenkaan pitä ny t paikkaa nsa, sill ä Viipurissa oli muun muassa 23 evakuo intitehtäviin lähetettyä
moottorivenettä. Esbjörnin las tausongelm at 17.6. päivän a ikana on osaltaa n katsottava Ranisen epäonnistumiseksi tehtävässää n. Ra nise n puolustukseksi on kyllä todettava, ettei hän
saanut kaupungin evakuointijohdolta mitään tukea toiminalleen Viipurin satamassa. Lisäksi
o n muistettava, ettei Ra nisella o llut, toisin kuin Petsamossa kin menestyksellisesti toimineella
M almströ millä, kokemusta satamatöiden johtamisesta.
Viipurista tapahtuneen vesievakuoinnin osittaises ta epäonnistumisesta ei kuitenkaa n voi
moittia kuljetusjohtoa. Ongelmana oli lähinnä se, etteivät evakuointiviranomaiset kyenneet
käyttämää n hyväksi kaupunkiin lähetettyjä lukuisia aluksia. Esimerkiksi Sai maalta lähetettiin
Viipurin menetystä edeltäneinä päivi nä evakuointeihin aluksia seuraavasti:
26 höyrylotjaa, jo ista Viipuriin 10,
16 hinaajaa, joista Viipu riin 2,
57 proomua, joista Viipuriin 12,
6 matkustajala ivaa ja
8 eväskonttia eli hinaajien halkolotj aa.
Vesitiepiirin pää lli kön majuri H. Lakomaan 19.6. tekemän ilmoituksen mukaan Saimaalta
olisi voitu lähettää Vi ipurii n enemmä nkin aluksia, jos pyyntöjä olisi tu!lut.589
Yksi suuri ongelma alusten lähettämisessä evakuointitehtäviin kuitenkin oli. Alusmiehistöjen
puutteen takia kaikkia käytettävissä olevia sisävesialuksia ei saatu liikkeelle. Kesä- ja heinäkuussa
oli työvoimapuutteen takia poissa liikenteestä kolme matkustajalaivaa, 10 rahtialusta, 23 hinaajaa, kuusi moottorivenettä, 32 moottoripurjela ivaa, yksi purjelaiva ja 17 suurta proo mua.590
Juhannuksena Saimaa n vesitiepiiri sa i tehtävän järj es tää Sa imaalla ves ikuljetukset Salmin
ja Suojä rve n pitäjien väestön evakuoimiseksi Puhoksen Pyhäselän kautta. Tä män jälkeen vesikuljetusten painopiste siirrettiin VR:n puun kulj etuksiin . Tä hän liittyen PMHE ilmoitti
vesitiepiireille, ettei rautatiehallituksen puutava ratoimiston omista mia ja vuokraa mia aluksia
enää saa nut käy ttää evakuointikuljetuksiin vaa n veturi halkojen laivaukseen. 59 1 Määräys johtui
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PMH E:n sa noma no 39 18/3/II/2 b, 17.6. 1944, SA rk, T 7366/23 ja Malmsrrömin raportti Viipurin evakuoinni sta, SA rk, T 7367/2 1 - Malmströmin kerto muksen mu kaa n miehiä oli 59. Lähtö
Ko tkas ta tapahtui klo 18.55.
Alus nostettiin myö hemmin ylös, kunnostettiin ja luovu tettiin va rustamolle (Länsman, s.1 30).
PMH E: n kirj no 4457/3/ II/2 b, 8.7. 1944, SArk, T 7366/23.
Sa imaa n vesitiepiiriin kirj no 638/4 a, 16.6 .1944, SA rk, T 7366/23 ja Sa imaa n vesitiepiiriin kirj
no 679/4 a, 19.6 .1944, SA rk, T 7366/23.
PMH E: n ki rj no 1520/1/1 3 sai, 25.7.1944, SArk, T 2247 1/3.
PMHE: n sa noma 24.6. 1944, SArk, T 7366/22 ja PMH E: n sa noma no 4 120/3/II/2 b, 26.6. 1944,
SArk, T 7366/23.
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siitä, että rautateitse parhaillaan Karjalan kannakselle suo ritettavat keskityskuljetukset alkoivat
olla vaarassa veturihalkojen puutteen takia.
Vesitse kesäkuussa suo ritetun evakuo innin kuljetusmää ristä ei ole luotettavia tietoja. Evakuointisuunnitelmien mukaa n yksin SOK:n mylly- ja leipomola itosten evakuoinnista olisi
kertynyt rahtia 60 to nnia ja viljaa 1 600 to nnia. Kyseinen mylly luettiin operatiivisen luokan
evakuoitavaksi kohteeksi, koska sen m erkitys kaupungille ja armeijalle oli erittäin merkittävä.592
Luotettavimmalta va ikuttavan kansa nhuoltoministeriön tilaston mukaan vesitse kesäkuussa
suoritetut evakuoinnit olivat59·1
Ves iriepiiri

Ihmisiä

Elä imiä

Tava raa
[11

Suo menl ahti
Perämeri
Saimaa
Päijänne
Kajaa ni ja Lappi

31 847
11 066
450

44 225
22 413

Yhteensä

43 363

66 638

Puutava raa
pm3

3 850
1 000
75 262
3 088
37

1 029 192

83 237

1 029 192

Edellä ma inittuihin evakuointeihin käy tetty alusmää rä ei ilmene tilastoista. Aluksia on
kuitenkin täytynyt olla paljon, sillä pelkästää n Sa imaan vesitiepiirillä oli 30.6. evakuo intitehtävässä seuraavat alukset:
13 markustajalaivaa,
60 hinaajaa,
50 höyrylorjaa (5 610 nrt) ,
117 suurta proomua (14 810 n rt),
6 keskikokoista proomua (445 nrt) ja
45 pientä proomua (1 750 nrr) .594
Kesä n sisävesivesikulj etusten suuren mää rä n takia pää m ajan kulj etusvälineosasro a ntoi
18.6. mää räyksen alushuolroasemien perusta misesta vesistöille. Niiden pää llikö iksi määrättiin
kyseisen korjaa monpaikan vesitiealuepäällikkö tai tä män apulainen.595 Alushuolroasemien perusta minen tapahtui kui tenkin hitaasti . Vasta heinäkuun puolivä lissä Lappeenrantaa n, Mikkeliin , Savonlinnaan, Va rkauteen, Kuo pioo n, Joensuuhun, Lieksaa n, Kuhmoo n ja Kajaa niin
perustetut huoltoasemat olivat toiminn assa. Asemien tehtävä oli va rrioida, korjata ja huoltaa
aluksia sekä avustaa tarvittaessa alusten eva kuoimisessa.5'>6
Vesievakuoinrien korvauskysymys vaari myös nopeaa ratkaisua. Hieman ennen juhannusta
PMHE sopi sisäasiainministeriön siirroväenasiainosasron kanssa siitä, että ministeriö korvaa
vesikuljetusten aiheuttamat kulut. Proomuista ja aluksista maksettiin korvaus omistajille ensin
592
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Forsma n, s. 55 ja 76 - Forsman ilmoittaa Saimaa n kanava n kautta eva kuo iduiksi sa ma n määrä n
ihmisiä kuin KHM:n til asto ka ikill a vesialueill a. Myös materiaalin osa lta (83 t n) hä n tekee selvä n
lapsuksen.
Lä nsma n, s. 80.
PMH E:n creedsa noma 1270/3/[l/6 a, 4 .7.1944, SA rk, T 7366/22.
PM :n kirj no 239 1/Kvä l 4/24 sa i, 18.6.1 944, SA rk, T 7366/26.
PM:n kirj no 2839/ Kvä l 4/24 sa i, 18.7. 1944, SArk, T 7366/26.
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aikarahtausperiaatteen mukaan ja myöhemmin erityisten vuokratariffien perusteella. Korvauksen saamista varten kuljetuskaluston omistajan oli esitettävä vesitiealuepäällikön, satamakuljetuspäällikön tai muun evakuointia valvovan viranomaisen todistus. Sisäasiainministeriö
maksoi myös evakuointiin käytettyjen alusten miehistön palkat laivanomistajan esittämää
laskua vastaan vuokrakorvauksen suorituksen yhteydessä. Tällöinkin tarvittiin vesitiealuepäällikön todistus siitä, että kyseiset henkilöt olivat olleet laivanomistajan palveluksessa. Ministeriö maksoi myös lastauskustannukset, joskin ohjeena oli, että lastauksissa ja purkutöissä tuli käyttää mahdollisuuksien mukaan evakuointiviranomaisten osoittamaa työvoimaa. 597
Arkistolähteiden perusteella maan- ja vesitiekuljetusosaston johtamistoiminta oli kesäkuun
vesievakuointien osalta selkeää ja päämäärätietoista. Kokonaistoiminnan johtamisen lisäksi
osasto keskittyi Boijerin ja Stjernvallin johdolla ohjaamaan eri osapuolet yhteistoimintaan,
hankkimaan kuljetuksissa tarvittavaa aluskalustoa ja muita kuljetusresursseja rannikolla merivoimien esikunnan ja Saimaalla vesitiepiirin avulla. Lisäksi se järjesti Viipuriin jopa lastaustyövoimaa, jotta valtakunnallisesti merkittävät elintarvikevarastot voitaisiin evakuoida. Myös
osaston antamat käskyt ja puhelinsanomat ovat yksiselitteisiä ja lyhyitä. On vaikea sanoa, mitä
muuta se olisi voinut tehdä, koska Kannaksen ja Viipurin evakuointi tapahtui evakuointiviranomaisten toimesta ja johdolla.
Länsmanin tutkimuksessaa n esittämä arvio evakuoinnin vesikuljetusten järjestelyjen ja
johtamisen sekavuudesta ei arkistolähteiden valossa pidä paikkaansa. Toisaalta on selvää, ettei Viipurin evakuointijohto kyennyt antamaan kuljetusjohtajille mitään tukea, selvistä käskyistä puhumattakaan. Viipurin evakuointiviranomaisten heikko johtamisote tulee selvästi
esille myös Markku Forsmanin tutkimuksessa. Tästä oli seurauksena, että paikallisen tason
yhteistoiminta epäonnistui pahasti. On myös huomattava, että maan- ja vesitiekuljetusosasto
pyysi 15.6. Viipurin evakuointipäälliköltä esitystä evakuoinnin alustarpeesta saamatta koskaan
vastausta. Silti PMHE:n vesitiekuljetustoimisto lähetti oma-aloitteisesti ja nopeasti Viipurin
evakuointiin mahdollisimman paljon aluksia niin rannikolta kuin Saimaan kanavan kautta.

Johtamiskriisi Saimaalla

Viipurin menetyksen jälkeisenä päivänä PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosaston päällikkö, everstiluutnantti R. Boijer keskusteli päämajan ilmasuojelukomentajan apulaisen eversti
B. Heinrichsin kanssa siitä, mitä kaupungin evakuoinnin epäonnistumisesta oli opittavaa.
Keskustelujen jälkeen Heinrichs käski, että jatkossa alueelliset evakuointipäälliköt päättävät
kuljetusvälineiden käyttöjärjestyksestä väestön, karjan ja muun omaisuuden evakuoimisessa
ja kuormaamisessa. Lisäksi evakuointipäälliköiden tuli vastaisen varalle koota alueensa rautatie-, maantie- ja vesikuljetusten yhdysupseerit keskustelemaan evakuointien kuljetuskysymyksistä.598
597 PMHE:n kirj no 3917/3/II/l a, 16.6.1944, SArk, T 7366/21.
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PM:n sanoma no 121/ls 3/240, 21.6.1944, SArk, T 7366/24 - Käskyssä on kiinnitetty huomiota
niihin johtamiskysymyksiin, jotka Heinrichsin ja Boijerin mielestä olivat pahiten epäonnistuneet
Viipurissa. Käsky annettiin tiedoksi socilashallincokomentaja, eversti Rautiaiselle ja merivoimien
esikunnalle.
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Parin viikon kuluttua järjestettiin Heinolassa Nynäsin kartanossa ilmasuojelu- sekä maanja vesitiekuljetusosaston välinen neuvottelu. Aiheina olivat Saimaan vesievakuoinneissa todetut
epäkohdat sekä vesievakuointien uudelleenjärjestely. Asia oli ajankohtainen myös siksi, että
päämajassa varauduttiin tuolloin jatkoevakuointeihin Saimaalla.
Neuvottelusta laaditussa muistiossa kenraalimajuri Roosia pyydettiin lähettämään sopiva henkilö Saimaan vesitiepiirin päällikön majuri Lakomaan toimistoon ottamaan selvää
kaikista Saimaalla vesikuljetuksiin kelpaavista proomuista, niihin verrattavista aluksista ja
muusta laivauskalustosta. Samalla tuli selvittää, että kaikki alukset todella olivat Saimaan
vesitiepiirin päällikön käytössä ja että kuljetukset suoritetaan päämajan huolcopäällikön antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi Roosille esitettiin, että evakuointien tehostamiseksi Saimaan
tärkeimpiin sekä tilapäisiin purku- ja kuormaussatamiin määrättäisiin vesitiepiirin päällikön
alaisina toimivat satamakuljetuspäälliköc. 599 Ajatuksena oli soveltaa sisävesisatamissa rannikolla
menestyksekkäästi noudatettua mallia. Ajankohtaiseksi esityksen teki myös se, että taistelut
jatkuivat kiivaina Tali-Ihantalassa.
Mielenkiintoista on, että Enso Gutzeitin pääjohtajan vuorineuvos, eversti V. Kotilaisen laatimassa pöytäkirjasta tuodaan selvästi julki tyytymättömyys Saimaan vesitiepiirin päällikön
toimen ohella Enso Gutzeitin laivaston johtajana toimineen Lakomaan toimintaan. Kyse oli
ilmeisesti siitä, ettei kaikkia Enso Gutzeitin ja eräiden muiden yhtiöiden aluksia ollut käytetty
vesikuljetuksiin samalla tavalla kuin muuta alus- ja proomukalustoa. Joka tapauksessa majuri
Lakomaan toimet haluttiin tutkia tarkasti.
Muutama päivä myöhemmin Roos vakuutti esikuntansa vesitiekuljetustoimiscon päällikön
komentajakapteeni Erik Stjernvallin johtamaan Saimaan vesitiepiirin vesikuljetuksia suurin
valtuuksin vesitiepiiripäällikön avustamana. Hänen tehtävänsä oli seuraavanlainen:
1. Kaikkien Saimaan vesistössä olevien alusten asettaminen tehokkaasti ja järkiperäisesti suorittamaan seuraavia kuljetustehtäviä:
- sotilastavarankuljetuksia,
- evakuointi kuljetuksia ja
- muita kuljetuksia.
2. Huolehtia, että rakennettavia varasiltoja varten varataan tarpeellinen aluskalusto.
3. Huolehtia Suomenlahdelta Saimaan kanavaa pitkin Saimaalle tuotujen alusten
luetteloimisesta ja niiden käyttöön ottamisesta.
4. Asettaa lastaus- ja purkusatamiin satamakuljetuspäälliköt sekä huolehtia siitä, että
tilapäisissä lastaus- ja purku paikoissa on lastauksen ja purkamisen aikana johtaja.
5. Huolehtia yhteistoimin ilmasuojelu- ja työvoimaviranomaisten kanssa siitä, että
aluksissa sekä lastaus- ja purkupaikoilla on käytettävissä tarpeellinen työvoima.
6. Huolehtia, että tarpeelliset lastaus- ja purkulaitteet, omistusoikeussuhteista riippumatta, saadaan tehokkaasti käyttöön kuljetusten edistämiseksi.
7. Tiedottaa kaikille kuljetusta tarvitseville, sotilaskuljetukset mukaan lukien, että kuljetukset on keskitetysti tilattava Saimaan vesitiepiirin toimistosta Savonlinnasta.
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Evakuointitarkastaja eversti V. A. Kotilaisen muistio 3.7.1944, SArk, T 7366/ 26 - Neuvotteluun
osallistuivat ilmasuojelukomentajan apulainen, eversti B. H einrichs, evakuointitarkastaja, eve rsti
V. Kotilainen sekä PMHE:sta kom entajakapteeni E. Stjernvall ja luutnantti E. Aro.
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Lisäksi kaikkien viranomaisten tuli antaa komentajakapteeni Stjernvallille hänen pyytämäänsä virka-apua. 600
Stjernva ll ryhtyi päättävä isesti toteuttamaan Nynäsin kokouksessa sovittuja ja Roosin käskemiä asioita. Hän suoritti 6.-11.7. tarkastusmatkan Sa imaa lla Varkaus-Joensuu-linjan eteläpuolella sijaitsevissa satamissa ja laivauspaikoissa. Tällöin hän totesi, ettei alueella ollut tonnisto
ollut riittävässä määrin keskitetty vesitiepiirin käyttöön. Varsinkaan saharavaralastissa olevan
tonniston osa lta ei ollut ryhdytty tarpeeksi tarmokkaisiin proomujen purkutoimiin. Lisäksi
huomattavaa tonnistoa pidettiin tarpeettomasti jonkinlaisessa varauksessa Lauritsalassa. Siellä
olevia !orjia käytettiin huonekalu-, kone- ja viljavarasroina annetusta purkamiskäskystä huoli matta. Stjernvallin saamien tietojen mukaan eräät yhtiöt myös evakuoivat sahatavaroitaan
vesitse, vaikka tuolloin annetun käskyn mukaan vain RP:n puutavaraa sai kuljettaa. Hän
moitti Lakomaata myös si itä, että tämä piti eläinten vesiku lj etuksia mahdottomina toteuttaa,
vaikka laidunmaat Saimaan itäpuolella oli loppuun syötetyr. 60 1
Tarkasrusmatkansa aikana Stjernvall käski 8.7. Lakomaara määräämään Varkauteen, Lappeenrantaan ja Vuoksen niskalle kyseisten vesitiealueiden päälliköiden alaiset satamaku lj etuspäällikör. Viikon päästä hän käski asettaa saramakuljeruspäälliköt myös Kuopion ja sen ympäristön satam iin.602 Päämajan ilmasuojeluosasto antoi Stjernvallin pyynnöstä ohj een antaa
tarvittaessa ilmasuojelujoukoista työvoimaa Saimaan satamien saramaku lj etuspäälliköiden
käytettäväksi. 603
Heinäkuun 13. päivänä laatimassaan muistiossa Stjernvall ilmoitti, ettei hän ollut saanut
lukuisista yrityks istä huolimatta tarkkaa tietoa Saimaan tonnistosra. Lisäksi useat hänen Lakomaalle tekemänsä esitykset oli jätetty huomioon ottamatta tai niistä oli jopa kieltäydytty,
vaikka hän toimi Roosin antamin valtuuksin. Johtopäätöksenä Stjernvall totesi, ettei hän voi
täyttää Roosin hänelle 6.7. antamaa tehtävää, ellei Saimaan vesitiepii rin tehtävää muuteta
täydellisesri.604 Tehtävän muuttamisella hän selvästi tarkoitti vesitiepiirin päällikön majuri
Lakomaan erottamista tehtävästään. Muistiosta voidaan päätellä, että Saimaan vesitiepiirin
päällikön tehtävästä käytännössä syrjäytetty ja va lvontaan asetettu Lakomaa teki alusta alkaen
Stjernvallin to iminn an erittäin vaikeaksi ja usein jopa mahdottomaksi. Myöhemmin Stjernvall kertoi Länsman ille, ettei Lakomaa vanhempana upseerina ja vesikuljetusasiantuntijana
pitänyt siitä, että ulkopuolinen tuli johtamaan Saimaan kuljetuksia 605 •
Vaikka Stjernvallin kritiikki oli varmast i oikeaan osunurta, Roos hyväksyi hänen eronsa Saimaan vesikuljetusten johtajan tehtävästä. Tämän jälkeen Stjernvall palasi Helsinkiin
PMHE:n vesitieku ljetustoimiston päälliköksi. Mahdollisesti Lakomaan Saimaalla nauttiman
suuren arvostuksen takia Roos ei erottanut häntä vesitiepiirin päällikön tehtävästä. Asiaa n
on saattanut vaikuttaa sekin, että Roos ja Lakomaa olivat työskennelleet menestyksellisesti
yhdessä syksystä 1939 lähtien. Lisäksi Lakomaa oli ilmeisestä omavaltaisuudesta huolimatta
vesiku ljetusten huippuammattilainen ja Saimaan olojen paras asiantuntija. Roos ehkä ajatteli,
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PMHE:n kirj no 4382/1/10, 6.7.1944, SArk, T 7366/26.
Komkapt Stjernva llin mui stio 13.7.1944, SArk, T 7366/24.
PMHE:n sa noma 8.7.1944, SArk, T 7366/24 ja PMHE:n sanoma 14.7.1944, SArk, T 7366/24.
PM:n kirj no 5330/ ls 3/222 sa i, 9.7.1944, SArk, T 7366/26.
Komkapt Stjernvallin muistio 13.7. 1944, SArk, T 7366/24.
Länsm an, s. 129.
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että tuolloisessa tilanteessa hänen erottamisena olisi saattanut haitata Saimaan vesikuljetuksia suurestikin. On kuitenkin todennäköistä, että Roos on keskustellut tilanteesta Lakomaan
kanssa. Joka tapauksessa Saimaan alust ilastot alkoivat tarkentua. Esimerkiksi heinäkuun lopulla Lakomaa ilmoitti Saimaan alustilanteeksi seuraavat tiedot: 606
Matkustajalaivoja
Varattu
puolustuslaitokselle
Varattu
siltaka luscoksi
Varattu
evakuointitehtäviin
Varattu
RP:n kuljetuksiin
Satamien
omassa käytössä
Satamien korjaamoilla
/seisomassa
Yhteensä

Höyrylotjia

4

2

28

Proomuja
*)

Soimia

2

16

3

1

18

11

19

41

86

28

6

7

51

26

143

295

14

60

208

526

2
30

Hinaajia
*)

55

pieni
määrä

42

*) Saimaan aluksista oli jäänyt Ääniselle 11 hinaajaa ja 9 proomua.

Sisävesievakuoinnin uudet järjestelyt

Koko kesän vesikuljetusten ongelmana o li ollut, että melkoinen osa aluksista seisoi miehistön
puutteen takia. Tässä vaikeassa tilanteessa PMHE:n vesitiekuljetustoimisto pyrki lisäämään
vesikuljetusten tehokkuutta keskittämällä huomion liikenteessä olevien alusten käytön ohjaamiseen ja satamatöiden valvontaan. Vesitiepiirien päälliköt velvoitettiin seuraamaan tarkasti
kaikkien piirinsä alusten liikkeitä ja tarvittaessa antamaan pakkomääräyksiä liikennereiteistä
ja kuljetettavista tavaroista. Kuljetusten järjestelyt tuli hoitaa yhdessä liikennöitsijöiden kanssa
siten, että kaikki sotilaall isen ja taloudellisen kantokyvyn kannalta tärkeät kuljetukset saataisiin suoritetuiksi. Tällöin tuli noudattaa seuraavaa vesiku ljetusten kiireellisyysjärjestystä:
1. Puolustuslaitoksen kuljetukset,
2. Pilaantuvan tavaran kuljetukset,
3. Evakuointikulj etukset,
4. Elintarvikkeiden ym . kansanhuollon kuljetukset,
5. Polttopuukuljetukset sekä hiilto- ja pilkepuukuljetukset,
6. Viennin kannalta erikoisen arvokkaiden puutavaroiden kuljetukset,
7. Kaivospölkkykuljetukset,
606

Saimaan vesitiepiiri 26.7.1944, SArk, T 7366/23.
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8. Paperipuukuljetukset ja
9. T ukkipuiden kuljetukset. 607
Alusten ja proomujen käyttöä tuli välttää tavararyhmien 7.-9. kuljetuksissa. Tukkipuiden
kuljetuksissa sai aluksia käyttää vain poikkeustapauksissa (koivutukit). Kaikki muut vesikuljetukset tuli rajoittaa vähimpään mahdolliseen. Poikkeustapauksina kyseeseen tulivat ihmisten
välttämättömien tarvikkeiden ja teollisuuden raaka-aineiden kuljetukset.
Luettelosta havaitaan, että heinäkuun jälkipuoliskolla autojen korvikepolttoaineongelmat
jatkuivat, mutta rautateiden halkojen puute oli jo ohi. Juhannuksen jälkeen VR:n halkokuljetukset oli määrätty vesitiepiireille kolmen viikon ajaksi kaikkein tärkeimmiksi kuljetuksiksi.
Evakuointikuljetusten korkea luokitus osoittaa, että päämajan huoltopäällikön esikunta halusi tulevissa evakuoinneissa turvautua mahdollisimman suuressa määrin vesiteiden käyttöön.
Jotta tämä näkökohta otettaisiin huomioon uusissa evakuointisuunnitelmissa ja että vesievakuointien johtosuhteet saata isiin selvästi määriteltyä, päätti päämajan huoltopäällikkö ottaa
aloitteen käsiinsä.
Kenraalimajuri Roos aloitti heinäkuun puolivälissä neuvottelut sisäasiainministeriön siirtoväenasiainosaston ja päämajan ilmasuojeluosaston kanssa evakuoinnin vesikuljetusten uusista
järjestelyistä. Hän lähetti 19.7. Boijerille Helsinkiin käskyluonnoksen evakuoinnin vesikuljetuksista. Eräistä yksityiskohdista Boijerin tuli kuitenkin vielä neuvotella sisäasiainministeriön
siirtoväenasiainosaston päällikön professori Kaiteran kanssa. Koska Roos pelkäsi yliorganisointia erikoisesti satamakuljetuspäälliköiden kohdalla, hän käski Boijerin nimetä tarkasti
satamat, joissa heitä tarvittaisiin. Lisäksi hän lähetti Boijerille malliksi kaksi muutama päivä
aiemmin laadittua vesievakuointisuunnitelmaa. Kapteeni A. Koskela oli laatinut suunnitelman
Kymijoen ja Päijänteen vesistöjen käytöstä evakuointiin. Toisena mallina oli Puulaveden ja
Keiteleen vesistöjen käyttö evakuoinnissa. Roos käski Baijerin teettää samanlaiset myös muista
vesistöistä pois luettuna Saimaa. Hän oli jo antanut Lakomaalle tehtävän laatia koko Saimaan
alueen kattavan evakuointisuunnitelma. Seuraavana päivänä Roos lähetti Boijerille suunnitteluperusteeksi vielä kartan, johon oli merkitty kaikki evakuointitiet. Samalla Boijer sai Roosin
uudelleen luonnosteleman käskyn vesitse suoritettavien evakuointien järjestelyistä. 608
Heinäkuun 24. päivänä Roos antoi käskyn evakuoinnin vesikuljetuksista. Käskyssä ilmoitettiin PMHE:n johtavan kuljetukset yhteistoiminnassa päämajan ilmasuojeluosaston ja
sisäasiainministeriön siirtoväenasiainosaston kanssa. Vesitiepiirien päälliköiden tehtävänä oli
valvoa kaikkea sisävesi- ja rannikkoliikennettä sekä antaa tarvittaessa määräyksiä kuljetusten
kiireellisyysjärjestyksestä PMHE:n vesitiekuljetustoimistolta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
Heidän tuli myös määrätä liikennöitävät reitit ja valvoa lastausta ja purkua satamissa. Kaikki
evakuointikuljetuksien alusvaraukset tuli tehdä yhteistyössä vesitiepiirien kanssa, jotka myös
johtaisivat kuljetukset. Yllättävien tilanteiden varalta vesitiepiirien päälliköille annettiin oikeus
tarvittaessa nimittää sisävesillä lisää satamakuljetuspäälliköitä evakuointi kuljetusten kannalta
tärkeille paikoille. Vesikuljetuskaluston mahdollinen lisätarve vilkkaimmin liikennöidyillä
lossipaikoilla käskettiin sopia vesitiepiirin ja lossipaikoista vastaavien TVH:n paikallisten
607
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PMHE:n kirj no 4848/3/Il/5 e, 22.7.1944, SArk, T 7366/25 - Jakelussa olivat vuorineuvos L.
Kivinen, metsäneuvos U. Lehtisalo, metsänhoitaja A. Achte ja johtaja A. Naesman . Oletettavasti
nämä henkilöt ovat osallistuneet kii reellisyysjärjestysluettelon laadintaan .
Roosin Boijerille 19.7. ja 20.7.1944 lähettämät asiakirjat ja ohjeet, SArk, 7366/26.
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piiriinsinöörien kesken. Liitteenä oli kama 1:1 500 000, mistä ilmenivät evakuoinnissa käytetyt maantieliikenteen pääväylät ja niihin liittyvät vesireitit. 609
Kaikissa tärkeimmissä sisävesisatamissa ilmoitettiin jo olevan vesitiepiirien alaisina toimivat
satamatöistä vastaavat satamakuljetuspäälliköt. Heidän tehtävänään oli määrätä alusten laituriinpääsyjärjestys, valvoa satamatyötä ja satamien varastoalueen järjestelyä. Satamakuljetuspäälliköt antoivat myös käyttöön vesitiepiireiltä tilatut 6 10 alukset. Lisäksi heidän tuli välittää alusten
päälliköille vesitiepiirin päällikön antamat määräykset alusten liikennereiteistä ja kulkuohjeista.
Lisävelvoitteensa oli, että satamakuljetuspäälliköiden tuli yhdessä siirtoväen huoltoviranomaisten kanssa huolehtia evakuoidun tavaran jatkokuljetuksesta ja avustaa heitä tavaroiden vartioinnissa. Siirtoviranomaiset olivat kuitenkin päävastuussa evakuoidusta tavarasta.
Jatkokuljetusten osalta satamakuljetuspäälliköt velvoitettiin tilaamaan rautatiekuljetukset
lähimmältä rautatieupseerilta tai liikennepaikalta. Henkilökuljetuksiin vaunut tuli tilata yhteistoiminnassa sk.piirin ilmasuojelutoimiston kanssa. Evakuoidun omaisuuden osalta vaunutilaus tuli tehdä yhdessä siirtoväen huolroviranomaisten paikallisen edustajan kanssa.
Käskyn liitteenä olivat vesitiepiireittäin laaditut tarkat tiedot tärkeimmistä sisävesisatamista (laituripaikkojen lukumäärä ja laiturien kunto jne.) ja niihin johtavista teistä (tien kunto).
Epäselvyyksien välttämiseksi PMHE korosti, että merisatamien satamakuljetuspäälliköt olivat
edelleen vesitiekuljetustoimiston, eivät rannikon vesitiepiirien päälliköiden, alaisia. Käskyssä
myös ilmoitettiin, että sisäasiainministeriö maksaa evakuoinneista aiheutuvat kulut. 611
Erittäin yksityiskohtainen PMHE:n evakuointikäsky otti huomioon kaikki vesikuljetusten järjestelyyn osallistuvat viranomaiset ja ohjasi heidät yhteistoimintaan keskenään. Lisäksi
evakuointien maantie- ja rautatiekuljetukset liitettiin vesikuljetuksiin selkeästi ja yksinkertaisella tavalla. Pikkutarkka ohjeistus oli varmasti paikallaan, sillä vain muutamalla Saimaan
satamakuljetuspäälliköllä oli aikaisempaa kokemusta tehtävästään. Käskyn mukana satamista
ja evakuointiteistä annetut tarkat tiedot antoivat hyvät perusteet sekä kuljetusten että myös
operaatioiden suunnittelulle. 612
609
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PMHE:n kirj no 1469/3/II/ 6 a sai, 24.7.1944, SArk, T 12771/6 + T 7366/26.
Vesikuljetusten tilausoikeus oli sotatoimiyhtymien ilmasuojelukomentajan toimistossa olevalla vesitiekuljetusupseerilla, sk.piirillä ja SM:n siircoväenasiainosastolla tai sen määräämällä henkilöllä. PMkvälos antoi heinäkuun lopussa käskyn (PM:n kirj no 2940/Kväl 4/24 sai,
25.7.1944, SArk, T 7366/26), joka oikeutti armeijakunnat ja itsenäiset joukko-osastot tilaamaan
vesikuljetuskaluston joko PMkvälos:lta tai lähimmältä alushuoltoasemalta. Hieman myöhemmin se joutui antamaan uuden käskyn (PM:n kirj no 3111/Kväl 4/24 sai, 4.8.1944, SArk, T
7366/26), jossa tilausmenettely oli muutettu PMHE:n evakuoincikäskyn mukaiseksi. Kesällä
1944 PMkvälos:n sisävesilaivatoimisto unohti parissa muussakin yhteydessä, että PMHE johti
kaikkia vesikuljetuksia. Kyse oli ilmeisesti siitä, etteivät toimistoon tulleet uudet henkilöt tienneet, että PMkvälos:n alushuolto- ja korjaustoiminta palveli PMHE:n ohjaamana kaikkia vesikuljetuksia.
Elokuussa vesievakuointien korvausperusteita tarkennettiin. SM (no 10916, 12.8.1944, SArk, T
12771/6) ilmoitti vahvistaneensa 7.7. PMHE:n 17.6. määräämät evakuointikuljetusten korvausperusteet ja kertoi maksavansa vesievakuointikuljetusten laskut. PM HE:n tuli huolehtia siitä, että
korvaukset maksettiin oikeille henkilöille. Aluksista maksettiin kesä- ja heinäkuulta korvaus vuorokausi vuokran mukaisesti, kun taas miehistöjen palkat laskettiin kuukausipalkkojen perusteella
(PMHE:n kirj no 5120/3/II/1 a, 4.8.1944, SArk, T 7366/26).
PMHE:n kirj no 1469/3/JI/6 a sai, 24.7.1944, SArk, T 12771/6.
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Välittömästi evakuointikäskyn antamisen jälkeen evakuointivirano m aiset ryhtyivät laatimaan om ia suunnitelmiaan. PMHE:ssa laadittiin Saimaan vesievakuo inteja varten kaksi
vaihtoehtoa. Vaihtoehto A:ssa kaikki Saimaan laiturit olivat käytettävissä. Vaihtoehdossa B
ei taas Putikkoa, Punkaharjua ja Punkasalmea voitu käyttää evakuointeihin. Kummassakin
suunnitelmassa laskettiin voitavan kuljettaa 4 000 eläintä vuorokaudessa.
Majuri Lakomaata pyydettiin tarkistamaan Saimaan vesievakuointivaihtoehtojen osalta
maantieyhteyksien sopivuus evakuointikunnissa ehdotettuihin laitureihin ja lastauspaikkoihin. 6u Lausunnossaan Lakomaa ei katsonut vaihtoehtoa B lainkaan tarpeelliseksi. Hänen
mielestään yksi evakuointisuunnitelma riitti, koska siihen voitiin tehdä nopeasti tilanteen
edellyttämät muutokset. Lisäksi Lakomaa ilmoitti, ettei Varkaus sovi eläinten purkusatamaksi, vaan vain ihmisille ja tavaroille. 614 Ilmeisest i vaihtoehto B vastas i päämajan operatiivisen
johdon heinäkuun lopussa tekemää arviota tilannekehityksestä ja kenttäarmeijalle tarvittavista lastauspaikoista.

Jatkosodan viimeiset sisävesi- ja rannikkokuljetukset
Puutavaramiesten vaatimukset
Rintamien vak iintuminen ja taistelujen hiljeneminen elokuussa heijastui vesikuljetusten järjestelyyn siten, että puunhankinnasta vastaavat sivii liviranomaiset halusivat käyttää sisävesien
evakuointien varalle muodostettua satamakuljetuspäällikköjärjestelmää puutavaranku ljetusten tehostamiseen. He arvostelivat satamakuljetuspäälliköitä siitä, että nämä olivat enemmän
kiinnostuneita evakuointi- kuin puutavarakuljetuksista. Pahinta oli se, etteivät satamaku ljetuspäälliköt olleet edes selvi llä puutavaran vaunutarpeesta eivätkä osanneet jakaa kuljetusvälineitä kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti. Puutavaramiehet vaativat, että vesitiekuljetustoimisto antaisi satamakuljetuspäälliköi lle tarkat toimintaohjeet puutavarankuljetuksista. 615
Satamakuljetuspäälliköihin ja sama lla myös vesikulj etusten johtoon kohdistunut kritiikki ei o llut kaikilta osin kohtuullista. Kuljetusten kiireellisyysjärjestyksestäkin ilmenee, että
PMHE oli koettanut koko kesän ajan järjestää jopa Saimaalla puolustusvoimain ja evakuointi kuljetusten ohella myös muita kuljetuksia. Lisäksi PMHE:n uittotoimistossa palveleva kapteeni Yrjö-Koskinen oli tehnyt heinä- ja elokuun vaihteessa useita tarkastusmatkoja Saimaan
vesistölle selvittääkseen puutavarankuljetustilannetta ja siihen liittyviä ongelmia.
Tarkastusmatkoillaan Yrjö-Koskinen oli todennut, että Saimaan kaikkia vesikuljetuksia
haittasi pahasti satam ien purku- ja lastaushenkilöstön puute. Lisäksi heinäkuun alussa Saimaan vesikuljetusten yksi ongelma oli o llut rautatievaunujen puute Mikkelissä. Tästä syystä
proomut ja tervahöyryt olivat joutuneet seisomaan jopa viikkoja purkusatamassa. Vasta elokuun toisella viikolla valtakunnal linen vaunupula a lkoi helpottaa. Se merkitsi edellytysten
paranemista myös satamista lähteville jatkokuljetuksille.
E lokuun puolivälissä PMHE järjesti Helsingissä kaksipäiväisen neuvottelun, jossa etsittiin
keinoja puutavarankuljetusten tehostamiseksi. Puheenjohtajana toimi vuorineuvos Kivinen.
61 ·1 PMHE:n kirj no 1523/3/II/6 a sai, 1.8.1944, SArk, T 7366/26.
614 Saimaan vesitiepiirin kirj no l016/3, 22.8.1944, SArk, T 7366/21.
615 Ptk. piderry neuvorcelukokouksessa PMHE:ssa 17.-18.8.1944, SArk, T 14499/20.
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Paikalla olivat professori Osara, metsäneuvos Lehtisalo, metsänhoitajat Butzov ja Achte sekä
PMHE:sta eversti Hovinen, everstiluutnantti Boijer, komentajakapteeni Stjernvall, kapteenit Aro, Tamminen, Rautela, Yrjö-Koskinen ja Thome, joka toimi sihteerinä. Kaikki olivat
yksimielisiä siitä, että sisävesisatamissa oli tungosta. Tämän takia pidettiin välttämättömänä
antaa satamille lupa purkaa myös välivarastoihin, jotta aluskalusto ei joutuisi odottamaan
pitkiä aikoja rautatievaunuja. Tietojen mukaan tarvikkeiden omistajatkaan eivät vastustaneet
järjestelyä, vaikka siitä aiheutuisi heille ylimääräisiä kustannuksia. Tosin tältä osin esitettiin,
että kansanhuoltoministeriö antaisi luvan korottaa puutavaran hintaa välivarastoinnin edellyttämän määrän. PMHE:n upseerien suorittamilla tarkastusmatkoilla oli todettu, etteivät
heinäkuussa satamiin määrätyt satamakuljetuspäälliköt todellakaan osanneet hoitaa sellaisia
kuljetustehtäviä, jotka eivät liittyneet evakuointikuljetuksiin. He eivät esimerkiksi olleet selvillä puutavaran vaunutarpeesta eivätkä osanneet jakaa saatuja vaunuja siinä suhteessa, kuin
käsketty kiireellisyysjärjestys edellytti. Johtopäätöksenä oli, että sisävesien satamakuljetuspäälliköille tuli antaa tarkat toimintaohjeet puutavarankuljetuksista ja kussakin purkupaikassa olisi
puutavaran kiireellisyysjärjestys määrättävä erikseen. 6 16
Neuvottelupöytäkirjassa mainitut esitykset PMHE:lle ja kansanhuolcoministeriölle olivat
itse asiassa päätöksiä, koska paikalla olleilla henkilöillä oli valta määrätä kyseisistä asioista.
Näin ollen PMHE:ssa ryhdyttiin valmistelemaan uusia ohjeita sisävesisatamien päälliköille.
Heinäkuussa kenraalimajuri Roos oli suhtautunut hieman epäillen satamakuljetuspäälliköiden asettamiseen sisävesille ilmeisesti siksi, ettei hän uskonut tehtäviin löytyvät kyllin päteviä
henkilöitä. Elokuun puolivälissä Roos näyttää kuitenkin tulleen siihen tulokseen, että kaikkia
järkevältä vaikuttavia ja kuljetustilannetta mahdollisesti helpottavia keinoja kannatti kokeilla.
Päämajan huoltopäällikön päätös merkitsi sitä, että kuljetuspäälliköiden tehtäväkenttä laajeni
nyt evakuoinneista kaikkiin vesikuljetuksiin ja että sisävesien satamakuljetuspäällikköjärjestelystä tuli pysyvä.
Sisävesisatamissa jo oleville satamakuljetuspäälliköille ilmoitettiin elokuun lopulla, että
heidän tehtävänsä oli vakinaistettu. Heidän tuli jatkossa avustaa kaikkien siviilikuljetusten
suorituksessa. Samalla Saimaan ja Päijänteen vesitiepiirien päälliköt saivat käskyn asettaa
heti satamakuljetuspäälliköt ja näiden apulaiset kaikkiin alueensa satamiin. Koska järjestelyn
onnistumisen edellytyksenä oli, että johtajat osaisivat hoitaa tehtävänsä, vesitiepiirien päälliköt velvoitettiin opastamaan satamakuljetuspäälliköitä heidän tehtäviensä hoidossa. Kaikilta
muilta sisävesien ja rannikon vesitiepiirien päälliköiltä 6 17 tiedusteltiin, tulisiko heidänkin alueillaan suorittaa samat järjestelyt. 6 18
Vesitiepiirien vastaukset saatuaan PMHE:n vesitiekuljetustoimisto asetti syyskuun alussa 102 satamakuljetuspäällikköä Saimaan, Päijänteen ja Tampereen vesitiepiirin alueella
oleviin satamiin. He olivat vesitiepiiri- ja -aluepäälliköiden alaisia toimenhaltijoita, joilla
oli päämajan huoltopäällikön myöntämä valtakirja tehtävien hoitamista varten. Valittujen
joukossa oli maanviljelijöitä, kansakoulunopettajia, pankinjohtajia, luotseja, sahanjohtajia,
työnjohtajia, kauppiaita, poliisikonstaapeleita, metsätyönjohtajia, asemamiehiä ja vaihdemiehiä. Ammattien perusteella vain harvalla heistä oli mitään kokemusta tai edes käsitystä
satamatyön johtamisesta. Puutetta koetettiin poistaa tarkalla ja erittäin yksityiskohtaisella
6 16
61 7
618

fbid.
Syyskuun alussa 1944 kahdeksaan vesitiepiiriin kuului 25 vesitiealuetta.
PMHE:n kirj no 1703/3/II/6 a sai , 21.8.1944, SArk, T 7366/26.
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ohjeistuksella, joka luonnollisesti muistutti hyvin paljon merisatamien satamakuljetuspäälliköiden tehtäviä 619 •
Sisävesisatamien satamakuljetuspäälliköiden tehtävänä oli 620
Määrätä satamaan saapuvien alusten lastaus- ja purkujärjestys siten, että satama
ja sen laitteet tulevat tehokkaaseen käyttöön.
Valvoa satamaan saapuvan tavaran varastoimista makasiineihin, kentille ja vesivarastoihin ja antaa tavaran varastoon sijoittamista koskevia määräyksiä.
Jakaa satamaan saadut rautatievaunut mahdollisimman tasapuolisesti eri liikennöitsijöiden kesken pyrkien siihen, että kaikkien kuljetukset edistyvät suhteellisesti samassa tahdissa, ellei jotain kuljetusta ole määrätty asetettavaksi erikoisasemaan.
Valvoa tavaroiden jatkokuljetusta satamista pyrkien sitä kaikin tavoin jouduttamaan.
Noudattaa kuljetusvälineiden puutuessa seuraavaa kiireellisyysjärjestystä:
1. puolustuslaitoksen kuljetukset,
2. pilaantuvan tavaran kuljetukset,
3. virallisesti määrätyt evakuointikuljetukset,
4. elintarvikekuljetukset,
5. hiilto-, pilke- ja polttoainekuljetukset,
6. muut paitsi kohdassa 4. mainitut kansanhuollon kuljetukset,
7. viennin kannalta erikoisen arvokkaiden puunjalostustuotteiden ja puutavaran
(esim. lentokonevaneripuu) kuljetukset,
8. kaivospölkkyku ljetukset,
9. paperipuukuljetukset ja
10. rukkipuiden kuljetukset.
Satamakuljetuspäälliköitä käskettiin avustamaan vesitiepiiri- ja -aluepäälliköitä alusliikenteen valvomisessa sekä välittämään esimiehensä antamat liikennettä koskevat määräykset
alusten omistajille ja päälliköille. Heitä neuvottiin olemaan kiinteässä yhteistyössä paikallisten
työvoimaviranomaisten kanssa ja avustamaan liikennöitsijöitä tarmokkaasti työvoiman saamiseksi satamiin ja aluksiin. Auto- ja hevoskuljetusten järjestämiseksi satamakuljetuspäälliköiden
tuli ottaa yhteys liikennepiireihin. Yhteistyötä piti harjoittaa myös paikallisten uitto- ja metsätöitä valvovien viranomaisten kanssa. Lisäksi satamien tilastointi kuului heidän tehtäviinsä.
Sisävesien satamakuljetuspäälliköille maksettavat korvaukset aiheuttivat paljon työtä
PMHE:lle. Kansanhuoltoministeriö ei ollut suostunut heinäkuussa maksamaan tuolloin Saimaalle nimitettyjen satamakuljetuspäälliköiden korvauksia, koska järjestely palveli sen mielestä sisäasiainministeriön alaista evakuointiorganisaatiota. Vaikka satamakuljetuspäälliköiden
tehtävät muuttuivat oleellisesti elokuun lopulla, KHM ei muuttanut kantaansa. Asia ratkesi
vasta syksyllä, kun sisäasiainministeriö maksoi satamakuljetuspäälliköille jälkikäteen päämajan huoltopäällikön esittämät korvaukset.
Syksyn koittaessa rannikon ja sisävesien vesitieorganisaatio oli kokonaisuudessaan erittäin
korkeassa valmiudessa. Monet kuitenkin epäilivät, etteivät sisävesien satamakuljetuspäälliköt
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suoriutuisi tehtävistään yksityiskohtaisesta ohjeistuksesta ja vesitiepiirien päälliköiden elokuun
lopulla antamasta koulutuksesta huolimatta. Heti syyskuun alussa suoritetut suuret vesievakuoinnit osoittivat, että pelko oli ollut turha.

Syyskuun vesievakuoinnit

Vesitiekuljetuscoimiscossa palvellut kapteeni Tamminen teki 24.-25.8. tarkastusmatkan Saimaan vesitiepiiriin alueelle 02 1• Hän kertoi Lakomaan tarkastavan kaikki evakuointimatkat
henkilökohtaisesti ja, Tammisen käsityksen mukaan, erittäin tunnontarkasti 622 • Elokuussa
evakuointi lasteja oli kuljettu kaikkiaan 1 500. Vuoksenniskalca ja Lappeenrannasta kummastakin oli kuljetettu 500 ja muualta yhteensä 500 lastia. Kustannukset olivat yhtä evakuointimatkaa kohti noin 13 500-16 600 markkaa. Kun halkokuljetuksen maksu oli keskimäärin
20 000-25 000 markkaa, oli evakuoincikuljetusten kustannuksia pidettävä kohtuullisina,
joskin evakuointimatkat olivat lyhyempiä kuin normaalit halkokuljetukset.
Saimaalla ei ollut varsinaista tonnistopulaa, vaikka muutamia aluksia seisoikin miehistönpuutteen vuoksi. Evakuointitehtävissä ja puolustuslaitoksen käytössä oli elokuun lopulla 125
erilaista alusta. Tuolloiset neljällä höyrylotjalla, 14 hinaajalla sekä 44 suurella, kolmella keskikokoiselle ja kahdella pienellä proomulla suoritettavat evakuoinnit liittyivät suuryhtiöiden
tehdaslaitosten ja varastojen siirtoon. Tammisen mielestä Enso-Gutzeit ja Kaukaa kykenivät
hyvin kuljettamaan tavaransa omalla kalustollaan. Siksi hän esitti, että sisäasiainministeriön
laskuun tapahtuva alusten rekvirointi lopetettaisiin Saimaalla varsinkin, kun kuljetukset sujuivat hitaasti ja proomut toimivat pitkiä aikoja varastoina.
Roos oli Tammisen kanssa samaa mieltä siitä, että suuryhtiöiden käyttöön ei aluksia tullut
rekviroida, vaikka kyseessä olisi evakuointikuljetus. Vesievakuointien jatkamisen osalta Roos
kirjoitti asiakirjan sivuun ohjeeksi Boijerille: "Olisin omasta puolestani taipuvainen lopettamaan tässä vaiheessa koko evakuointihomman kunhan vaan on takeet siitä, että kuljetukset
saadaan käyntiin heti kun tilanne sitä vaatii".
Elokuun 29. päivänä Roos esitti sisäasiainministeriölle ja päämajan ilmasuojeluosascolle,
että alusten rekvirointi evakuointitarkoituksiin lopetetaan. Ministeriön tulisi siksi ilmoittaa,
etteivät evakuointitehtävissä olevat alukset määrätystä päivästä lähtien enää ota lastia ministeriön laskuun suoritetun rekviroinnin pohjalta. Mikäli vesitse tapahtuvaa evakuointia myöhemmässä vaiheessa olisi jatkettava, Roos arvioi, ehdittäisiin aluskalusco saada ajoissa itäisiin
lastaussatamiin, vaikka alukset olisivat edelleen puutavarankuljetuksessa. 623
Tarve evakuointialusten kokoamiseen tuli jo viikon päästä. Aselevon solmiminen käynnisti
syyskuun alussa uudelleen Itä-Suomen evakuoincikuljetuksec. Sisäasiainministeriön siirtoväenasiainosasco antoi 5.9. yhdessä päämajan huoltopäällikön esikunnan kanssa ohjeet siirtoväen
omaisuuden kuljettamisesta purkuasemilta ja siirtovarastoilta omistajille vesi- ja maanciekuljetuksina. Ohjeissa käskettiin käyttää evakuoinneissa ensisijaisesti rautatie- ja vesikuljetuksia.
Jos niiden järjestäminen ei ollut mahdollista edes osalle matkaa, tuli kuljetukset järjestää alle
621
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PMHE:n kirj no 1732/3/11/6 a sai, 27.8.1944, SArk, T 7366/26.
Roos on kirjoittanut asiakirjan sivuun yhtyvänsä Tammisen Lakomaasta esittämään arvioon.
PMHE:n kirj no 1739/3/Il/6a sai, 29.8.1944, SArk, T 7366/26.
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10 kilometrin matkoilla hevoskuljetuksena ja yli 10-15 kilometrin matkoilla autoilla. 624 Tieevakuoinnit olivat alkaneet jo edellisenä päivänä.
Itä-Suomen evakuointi suoritetti in varsinaisesti 4.9.-19.9. välisenä aikana. Eräi ltä osin se
tosin jatkui 27.9. saakka. Alueelta evakuoitiin Sortavalan kaupunki ja Lahdenpohjan kauppala
sekä Laatokan luoteispuoliset 14 kuntaa. Ihmisiä evakuoitiin 66 750 henkeä, karjaa 48 310
päätä ja 22 miljoonaa kiloa vi ljaa. Rinnan evakuointien kanssa aletti in Itä-Suomessa jo 10.9.
alkaen palauttaa väestöä turvallisille a lueille. Palautus tapahtui niihin Moskovan rauhan rajan länsipuolisiin Suomen lahden ja Ilomantsin, Ilomantsi mukaan lukien, välisiin kuntiin tai
kunt ien osiin, jotka olivat osittain tai kokonaan evakuoidut. Alueella olevat sotatoimiyhtymien komentajat määrittivät sot ilaa llisten seikkojen perusteella tasat, joiden itäpuolelle väki
ei saanut palata.
Tarkkoja tilastoja Itä-Suomen ves ievakuoinnin kuljetusmääristä ei ole. Kuljetussuorite
on kuitenkin ollut alusmäärästä päätellen huomattava. Omistajille oli syyskuun puoliväliin
mennessä palautettu 42 syyskuun alu ssa otettua alusta. Näiden joukossa oli 13 höyrylotjaa,
4 hinaajaa ja 5 matkustajalaivaa. Silti Saimaalla oli vielä 15.9. jälkeen evakuoinneissa aluksia
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Vesikuljetusorganisaatio selvisi syyskuun evakuoinneista hyvin. Sisävesievakuointeihin
PMHE:n vesitiekuljetustoimisto ja vesitiepiirit valmistautuivat kesäkuun lopulta alkaen huolellisesti. Se näkyi myös kaikessa toiminnassa. Rannikolla sen sijaan jouduttiin syyskuun jälkipuolella improvisoimaan. Porkkalan evakuoi ntiin eivät sotilas- ja siv iili vi ranomaiset olleet
osanneet ennalta lainkaan varautua. Porkkalan a lue tuli välirauhansopimuksen mukaan
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SM kirj no 13966, 5.9.1944, SArk, T 7366/21.
T il asto 15.9.1944, SArk, T 7366/26.
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tyhjentää 19.-29.9.1944. Toimintaan osallistui majuri Erik von Frenckellin johdossa muun
kuljetuskaluston lisäksi 100 kaljaasia ja jaalaa miehistöineen. 626 Porkka lasta vesitse evakuoidusta materiaalista ei ole tarkkoja tietoja.

Sotatoimiyhtymien alusmenetykset

Kannaksen Ryhmän esikunta (KanRE) sai tammikuun alussa 1944 päämajan kuljetusvälineosastolta käskyn kunnostaa alueensa aluskalusto, jotta sen avulla voitaisiin avoveden aikana
jälleen keventää autokuljetuksia. KanRE:n tuli myös ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin vesikuljetusten tehostamiseksi:
Kiviniemessä nostettu matkusrajahöyryalus kunnostetaan ja miehitetään yhtymän
toimesta, jotta se on käytettävissä avovesikauden alkaessa,
yhtymä kunnostaa tarpeellisen määrän laitureita, niille johtavat tiet ja rakentaa tarpeellisiin kohtiin suojakatoksia laiturien viereen tavaroiden säilytystä varren sekä
yhtymä ilmoittaa 31.1.1944 mennessä siihen asti suorittamansa järjestelyt ja sen,
mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, jotta kaikki mahdollinen tavarankuljetus
seuraavalla purjehdus kaudella voitiin suorittaa vesitse. 62 7
Hieman myöhemmin päämajan kuljetusvälineosasto antoi vastaavat vesikuljetusten tehostamiskäskyt Maaselän ja Aunuksen Ryhmän esikunnalle. 628 Helmikuussa osasto lupasi vielä
toimittaa KanRE:lle kevään aikana kahdeksan proomua ja kaksi hinaajaa Laatokalle. 629
Sotilashallintoalueella oleva aluskalusto oli varsin huomattava. Keväällä Isolla Äänisellä oli
12 hinaajaa ja 17 proomua (20-400 tn), Syvärillä yhdeksän hinaajaa ja 19 proomua (20-500
tn) sekä Karhumäessä hinaaja ja kolme proomua (80-400 rn). Seesjärvellä oli hinaaja ja viisi
proomua (10-80 tn). 610 Laatokalla oli kaksi saksalaista taistelulauttaa, neljä varriomoottorivenettä, kaksi moottoritorpedovenettä, yksi kuljetuslaiva, kymmenen hinaaja, viisi miinanraivaajaa, 80 moottorivenettä ja kymmenen proomua. Lisäksi Laatokalla oli kuusi yksityisten
omistamaa hinaajaa ja noin 100 yksityisten käytössä olevaa moottorivenettä. 63 1
Joukkojen vetäytyessä kesällä Itä-Karjalasta ja Karjalan kannakselta ei läheskään kaikkia
kyseisille vesistöille vietyjä ja siellä olleita aluksia kyetty evakuoimaan. Äänisen vesistön aluksista ei ilmeisesti saatu turvaan ainuttakaan. Laatokan alustappioiksi ilmoitettiin kesä- ja heinäkuussa kaksi hinaajaa, neljä moottorivenettä, kolme proomua, kaksi hinausmoottorivenettä.
Edellä mainituista aluksista osa oli omien toimesta räjäytetty Aunusjoen suussa ja Alavoisissa.
Loput oli menetetty Viteleenjokisuussa, Ontronlahdessa ja Mantsinsaaren luona. Lisäksi kaikki Mantsissa olleet alukset joko tuhoutuivat tai jäivät vihollisen käsiin. 632
Viipurin vesitiealueelle jäi kesäkuussa huomattavan paljon aluksia. Näistä suurin osa
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Kinnari (2), s. 407.
PM:n kirj no 80/Kväl 4/24 sai, 3.1.1944, SArk, T 7366/26.
PM:n kirj no 296/Kväl 4/24 sai, 19.1.1944, SArk, T 7366/26.
PM:n kirj no 484/Kväl 4/24 sai, 7.2.1944, SArk, T 7366/26.
AunRE:n kirj no 2160/III a, 20 sai, 29.4.1944, SArk, T 15719/8.
LaatRPrE:n kirj no 4443/778/Mkom sai, 11.5.1944, SArk, Tl5719/8.
PMHE:n kirj no 1702/3/11/6 a sai, 19.8.1944, SArk, T 7366/26.
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oli Uuraan satamassa. Lisäksi joitakin aluksia jäi Suitsaaren, Viipurin ja Uuraan telakoille. Venäläisten haltuun jäänyt aluskalusto muodostui suurelta osin proomuista. Varsinaista
laivojen menetyksistä mainittakoon Uuraaseen Virolaisen telakalle jääneet höyrylotja Utu ja
matkustajalaiva Lieksa. Hinaaja Osmo sekä matkustajalaivat Nuijamaa, Onni ja lniö jäivät
puolestaan Viipurin Ka ksoissaaren telakalle. 633
Elokuun alussa tilanteen jo vakiinnuttua Laatokan rannikkoprikaatin esikunta esitti päämajan operatiiviselle osastolle, että pääosa prikaatin käytössä olevasta huomattavan runsaasta
aluskalustosta siirrettäisiin Sai maalle ennen talven tuloa. 634 Ajatuksena oli, että ensimmäisessä
vaiheessa loka- ja marraskuussa siirretään hinaajat ja proomut rautateitse Elisenvaaraan kautta Punkasalmelle ja edelleen Varkauteen. Toisessa vaiheessa marras- ja joulukuussa siirretään
taistelulautat Saimaalle purettuina. Laatokalle oli tarkoitus jättää vain jäissäkulkukelpoisia
hinaajia, proomuja ja moottoriveneitä ulkolinnakkeitten huoltoa varten. Alusten kokonaismäärät ja siirrettävien määrät olivat seuraavat:
on

siirretään

hinaaja
10
5
moottorivene
100
80
varriomoottorivene
4
4
moottoritorpedovene
2
2
proomu
8
4
taistelulautta T
2
2
taistelulautta M
4
4
Päämajan huolto-osaston päällikkö, eversti Y. Lako totesi esityksestä: "Koska puutavarankuljetukset ovat tärkeitä yleisen hyödyn kannalta, olisi siirto suoritettava tässä esitetyllä tavalla,
mikäli ei operatiivinen tilanne toisin vaadi". Oletettavasti Lako oli keskustellut asiasta päämajan huoltopäällikön kanssa. Operatiivinen osasto hyväksyi elokuun puolivälissä LaatRPrE:n
esityksen alusten siirrosta. 63 5
Viikkoa myöhemmin PMHE esitti operatiiviselle osastolle Laatokan alusten siirron nopeuttamista. Perusteluna oli se, että "kalusto vaikutti kuljetustehtäviin tarpeettoman suurelta ja
muualla on puutosta". PMHE ilmoitti siihen mennessä siirtäneensä jo seitsemän hinaajaa Laatokalta Saimaalle. 6.1 6 Operatiivinen osasto ei hyväksynyt esitystä. Se ilmoitti 23.8. PMHE:lle,
ettei LaatRPr:n huoltoliikenne tässä vaiheessa sallinut alusten määrän vähentämistä. Lisäksi
Laatokan puutavarakuljetukset edellyttivät aluskannan säilyttämistä ennallaan. Sanomasta
lähettiin jäljennös Roosille ja Sundmanille. 69
Aselevon lähestyessä operatiivinen osasto käski 2.9. Laatokan rannikkoprikaatia siirtämään
heti Siebel-lautat Varkauteen ja kaksi moottoritorpedovenettä Saimaalle. 638 Kun aselepo oli
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PMHE:n alusluettelot 1944, SArk, T 12771/1 - Viimeiset alusluettelot on laadittu heinäkuussa
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224
solmittu kaksi päivää myöhemmin, operatiivinen osasto määräsi rannikkoprikaatin siirtämään
heti koko aluskaluston Sai maalle. Siihen ei kuitenkaan enää ollut mahdollisuuksia, sillä alusten
siirtoon tarvittavia 238 rautatievaunua ei ollut saatavissa. Aikaakaan ei ollut, sillä LaatRPrE
laski tarvitsevansa 27 vuorokautta alusten kuormaukseen, "jos keskeytyksiä ei tule". 639 Koska
Laatokan alue oli luovutettava Neuvostoliitolle 19.9. mennessä, useita alun perin Saimaalca ja
rannikolta jatkosodan aikana Laatokalle tuotuja aluksia jäi venäläisten haltuun.
Lokakuun alussa Saimaalle siirtyneen Laatokan rannikkoprikaatin komentaja, eversti
K. Takkula teki pääesikunnassa palvelevan everstiluutnantti J. Kiveliön pyynnöstä esityksen
sisävesialueen rannikkojoukkojen sa-määrävahvuuksiksi. Takkulan suunnitelman 640 mukaan
sisävesilaivaston komentajan johdossa olisivat olleet sekä vesitiepiirit että sisävesilaivaston yksiköt. Sisävesialueen rannikkoupseerin tehtäviksi Takkula esitti seuraavia:
vesikuljetusten yleisjärjestely koko vesistöalueen puitteissa sekä kuljetusvälineiden
otto ja huoltaminen,
operatiivisten vesikuljetusten valmisteleminen ja johtaminen ml. aluskaluston lkp.
varaaminen ja
operatiivisten vesikuljetusten kehittäminen sodan ajan tarvetta ajatellen.
Takkulan suunnitelman pohjalta olisi sisävesikuljetusten johtamisessa ja järjestelyissä voitu lähteä kokonaan uuteen suuntaan. Valitettavasti esitys joutui syksyn myllerryksissä vain
pääesikunnan ja myös liittoutuneiden valvontakomission (LVK) arkistojen täytteeksi. Suunnitelma näet lähetettiin ajan tavan mukaan LVK:lle tiedoksi.
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LaacRPrE:n kirj no 9441/3739/ll/5 a sai, 9.9.1944, SArk, T 15719/9.
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8. VESIKULJETUKSET SIVIILIJOHTOON
SYKSYLLÄ 1944
Sodasta irrottautumisen vaikutukset merenkulkuun
Kamerton perustaminen

S

aksa oli kesällä 1944 kärsinyt tappioita kaikilla rintamilla. Suomen sodasta irrottautumispyrkimysten kannalta merkittävintä oli se, että Saksan suuret menetykset Suomenlahden eteläpuolella olivat päämajan arvion mukaan oleellisesti heikentäneet sen kykyä
vastatoimiin. Suomen neuvotteluasemakin oli kesän aikana merkittävästi parantunut, si llä
neuvostojoukkojen hyökkäykset oli heinäkuun aikana pysäytetty kaikkialla. Lisäksi suomalaisten vastahyökkäys menestyi heinä- ja elokuun vaihteessa Laatokan pohjoispuolella erittäin
hyvin. Se osoitti niin Neuvostoliitolle kuin Saksalle, että Suomen armeija oli edelleen taistelukunnossa.
Suomen poliittinen johto päätti heinäkuun lopussa käyttää hyväksi edu llista soti laspoliittista tilannetta ja irrottaa Suomen sodasta. Tähän liittyi kuitenkin kaksi suurta riskiä.
Ensinnäkin se, miten Suomen huolto voitaisiin turvata elintarvike- ja polttoainetoimitusten
Saksasta loppuessa. Toiseksi Saksalla oli Lapissa 200 000 miehen koskematon armeija, eivätkä sen Itämerellä alueella olevat sotavoimat olleet menettäneet kykyään yllätyshyökkäyksen
tekemiseen.
Elokuun puolivälissä kenraalimajuri Roos laati ylipäällikölle, pääministerille, ulkoministerille, puolustusministerille ja yleisesikunnan päällikölle muistion elintarvikkeiden ja tärkeimpien tuontitavaroiden riittävyydestä Saksan tuonnin loppuessa. 64 1 Tilanne oli useimpien
tarvikkeiden osalta huolestuttavan heikko. Pientä valonpilkahdusta merkitsi se, että Ruotsi
lupasi kesän lopulla toimittaa Suomeen huomattavan määrän viljaa . Toisaalta Ruotsi ei kyennyt toimittamaan Suomeen kipeästi kaivattua polttoainetta.
64 1

PM "Selostus valrakunnan huoltotilanteesta elokuun a lussa 1944", ei diaaria, 13.8.1944, SArk, T
22471/ 17 - Muistiossa käsitelt iin seuraavia tarvikkeita: 1. Leipävilja, 2. Perunat, 3. Voi, 4. Sokeri,
5. Suola, 6. Kivihiili ja kaksi, 7. Ö lj yt, 8. Kuorma-autot ja 9. Metallikontingentti. - Muistio jaettiin a luksi vain ylipää llikölle, ulkoministerille ja yleisesikunnan päällikölle. Hieman myöhemmin
jakeluun lisättiin pääministeri ja puolustusministeri.
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Jo keväällä 1944 käytyjen sodasta irrottautumisneuvottelujen aikana saksalaisten vastatoimien varalta Helsingin suojaksi perustetun osasto Hägglundin valmiutta nostettiin. Se
pidettiin toimintavalmiina elokuun alusta syyskuun loppuun asti 642 • Lisäksi elokuun 19. päivänä Ahvenanmaan puolustusta vahvennettiin kuljettamalla sinne ensin Erillispataljoona 9
ja hieman myöhemmin Rannikkopataljoona 3. Samalla saatettiin saariston linnakkeet taistelukuntoon. Järjestelyjen tarkoituksena oli estää mahdolliset saksalaisten valtausyritykset ja
pitää Ahvenanmaa kaikissa oloissa sekä turvata Saaristomerellä meriyhteys Ruotsiin. 643
Elokuun alkupuolella ryhdyttiin myös kauppa- ja teollisuusministeriön johdolla pohtimaan, mitä vaikutuksia rauhanteolla olisi merenkulkuun. Tällöin päädyttiin siihen, että kauppamerenkulku tuli ottaa pois kansanhuoltoministeriön ja sotilasviranomaisten johdosta sekä
antaa jälleen kauppa- ja teollisuusministeriön vastuulle. 644 Johtosuhdemuutosta tarvittiin, koska rauhan tultua tuonnin ja viennin rakenteen odotettiin palautuvan säännöstelystä huolimatta vähitellen normaaliksi. Lisäksi väliaikaiseksi tarkoitettu kansanhuoltoministeriö tulisi
ennen pitkää lopettamaan toimintansa. Sotilasviranomaisten osuus merenkulun johtamisessa
puolestaan päättyisi automaattisesti rauhan tultua.
Syksyllä 1939 kauppa- ja teollisuusministeriön ongelmana merenkulun johtamisessa oli
ollut sopivan johtoelimen puute. Nyt merikuljetusten johto päätettiin keskittää ministeriön
alaiseksi perustettavalle kauppamerenkulun ohjaus- ja säännöstelytoimikunnalle (Kamerto),
jolla olisi valtuudet säädellä merenkulkua. Alusten käytön tiukkaa valvontaa pidettiin rauhan
tulosta huolimatta välttämättömänä, koska kesästä alkaen oli esiintynyt alustappioiden takia
voimakkaasti lisääntyvää tonnistopulaa 645 • Otetta laivojen käytöstä haluttiin kiristää myös
siksi, ettei mikään varustamo, kuten oli tapahtunut heinäkuussa, voisi siirtää salaa moottorija höyrylaivojaan turvaan Ruotsiin. Lisäksi suurilla valtuuksilla varustettu johtoelin katsottiin
tarpeelliseksi varauduttaessa Saksan taholta odotettaviin vastatoimiin.
Valtioneuvosto antoi 21.8. kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päätöksen kauppamerenkulun ohjaamisesta ja säännöstelemisestä poikkeuksellisissa olosuhteissa 646 • Päätöksessä
velvoitettiin kauppamerenkulkuun käytettävän aluksen, merenkulussa tarvittavan tai merenkulkua palvelevan irtaimen tai kiinteän omaisuuden sekä merenkulun hyväksi toimivan
tuotantolaitoksen omistaja ja haltija
noudattamaan kyseisen omaisuuden käytöstä, merikuljetuksista sekä meri- ja satamaliikenteestä annettuja määräyksiä,
luovuttamaan omaisuuden tarvittavassa laajuudessa valtion, yhdyskunnan, yhteisön tai yksityisen käyttöön ja
suorittamaan määrätyn tehtävän tai huolehtimaan määrätystä tuotannosta.
Samassa yhteydessä valtioneuvosto muutti toukokuun lopussa 1941 tekemäänsä päätöstä
siltä osin, joka oikeutti kansanhuoltoministeriön ottamaan aluksia kansanhuollon kuljetuksiin.
Kansanhuoltoministeriön tuli tästä lähtien aluksia ulkomaan kauppamerenkulkuun määrätessään esittää asia Kamerton ratkaistavaksi. Kiistatapauksessa asia tuli tuoda valtioneuvoston
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Päämaja antoi Osasto Hägglundin lakkautuskäskyn 1.10.1944.
Auvinen- Pohjanvirta, s. 113 ja Komulainen, s. 206.
Kijanen (2), s. 136.
Kommodori Lenneksen kommentti Heltimoisen diplomityön arvostelussa.
Päätös perustui talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa olosuhteissa v. 1941 annettuun
lakiin.
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päätettäväksi. 64 7 Edellä mainitut järjestelyt tarkoittivat samalla sitä, että kauppa- ja teollisuusministeriö oli jälleen ulkomaankaupasta ja merenkulusta päättävä viranomainen. Sen sijaan
valtioneuvosto ei puuttunut talvella 1944 päämajan huoltopäällikön esikunnalle antamaansa
oikeuteen päättää alusten purku- ja lastaussatamista.
Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti elokuun lopussa merenkulun johtoon valtioneuvoston
päätöksessä mainitun kolmijäseninen kauppamerenkulun ohjaus- ja säännöstelytoimikunnan.
Ministeri U. Takki ryhtyi itse toimikunnan puheenjohtajaksi. Kamerton jäseniksi nimitettiin
Suomen Höyrylaiva Oy:n toimitusjohtaja H. Ramsay sekä kauppa- ja teollisuusministeriön
merenkulkuosaston päällikkö, kontra-amiraali S. Sundman. Toimikunnalla oli valta määrätä
kauppamerenkulkuun liittyvistä asioista; näihin kuuluivat kuljetusten ja liikenteen järjestely
sekä tehtävien suoritus. 648
Ilmeisesti kenraalimajuri Roos ei osallistunut aktiivisesti Kamerton perustamisneuvotteluihin. Silti on todennäköistä, että hänet pidettiin koko ajan tietoisena suunnittelun etenemisestä,
liittyihän asia kiinteästi PMHE:n toimintaan. Uskottavaa on, että asian valmisteluissa tiiviisti
mukana ollut kontra-amiraali Sundman neuvotteli tulevista kauppamerenkulun järjestelyistä
Mikkelissä olleen Roosin kanssa 649 • Sinänsä PMHE:n jättäminen järjestelyn ulkopuolelle oli
täysin luonnollista, koska ajatuksena oli nimenomaan palauttaa merenkulku siviiliviranomaisten johtoon. Lisäksi PMHE tulisi rauhan tullessa lopettamaan toimintansa.
Kamercon perustamisen yhteydessä päättyi muodollisesti päämajan huolcopäällikön esikunnan keskeinen asema kauppamerenkulussa. Käytännössä PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosaston ote merenkulussa ja rannikkoliikenteessä oli edelleen vankka. Se määräsi esimerkiksi syyskuun alussa kauppa-alusten asettamisen saksalaiseen käyttöön. Lisäksi PMHE johti
aina 30.11. tapahtuneeseen kotiuttamiseen saakka satamien toimintaa sekä päätti kotimaisen
tonniston otoisca ja käytöstä Perämerellä evakuointeihin sekä sotilaskuljetuksiin. Yhteistoiminta Kamerton sekä maan- ja vesitiekuljetusosaston kesken näyttää olleen koko syksyn saumatonta.

Saksalaisten lähdön nopeuttaminen
Tasavallan presidentti ja ylipäällikkö Mannerheim teki lopullisen päätöksen rauhaan pyrkimisestä 24.8. hallituksen tärkeimpien ministerien kanssa. Tämän jälkeen Kamerton keskeisin tehtävä oli valvoa Suomen kauppalaivaston liikehtimistä, jotta laivat voitaisiin tarvittaessa
saada turvaan kotimaan tai Ruotsin satamiin 65 0 • Koska Suomen huolto olisi Saksan suhteiden
katkeamisen jälkeen täysin riippuvainen omasta tonnistosta, myös päämajan ylin johto seurasi
elokuun lopulta alkaen erityisen tarkasti kauppalaivaston liikkeitä.
PMHE oli lähettänyt Roosille päämajaan kesäkuusta lähtien lähes päivittäin kaupallisen
osaston kokoamat tiedot satamissa olevista hiili-, koksi- ja viljalaivoista sekä erilliset laiva- ja
Valtioneuvoston päätös no 551 , 21.8.1944, Asetuskokoelma 1944 ja Valtioneuvoston päätös no
375, 29.5.1941, Asetuskokoelma 1941.
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KTM 1880- 1938-1963, s. 237.
64
'J Roos, s. 20- 25 ja Länsman, s. 109- 110 - Roos kertoo yhteistoiminnan Sundmanin kanssa olleen
sekä jatkosodan aikana että sen jälkeisinä vuosina kitkatonta ja luontevaa.
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° KTM 1888-1938- 1963, s. 237.
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satamaluettelot. Listoista kävi ilmi myös se, mitkä suomalaiset alukset olivat saksalaisissa tai
Saksan miehittämien maiden satamissa 65 1• Syyskuun alussa kaupallinen osasto alkoi lähettää
vastaavat tiedot myös yleisesikunnan päällikölle. Laivaluetteloissa olivat seuraavat tiedot:
Laivaluettelo (esimerkki)

Laivan nimi
Saapuneet:
Quersee
Lähteneet:
Auer
Siirtyvät:
Canopus

Lasti

Lähtösatama

Tulosatama

Viimeinen tieto laivasta

Tyhjä

Tallinna

Helsinki

Saapui X.Y. klo 24.00

66 tn rautaa

Turku

Gävle

Lähti X.Y. klo 09.30

Tyhjä

Helsinki

Kemi

Saapui X.Y. Klo 06.00

Satamaluettelo (esimerkki)
Helsinki, X.Y.1944
Lastaa
Frej
Odottaa lastissa määräystä.

Purkaa
Veli Ragnar
Purki eilen 550 tn ruista - jäljellä 645 tn.

Esimerkiksi syyskuun alkupuolella yleisesikunnan päällikölle ja päämajan huoltopäällikölle
raportoitiin ulkomailla olevista laivoista seuraavaa:
saksalaisissa tai Saksan miehittämien maitten satamissa oli 25 suomalaisalusta
yhteensä 20 000 dwt,
matkalla Suomeen oli kaksi alusta ja
12 alusta oli Ruotsissa odottamassa määräyksiä 652 •
Edellä mainittu raportointi päämajaan osoittaa, että sotilasjohto oli elokuun lopussa ja
syyskuun alkupuolella erittäin huolissaan siitä, että Saksa saattaisi yllättäen takavarikoida
suomalaisaluksia.
Luonnollisesti päämaja seurasi loppukesällä ja alkusyksystä tarkasti myös saksalaisten
joukkojen liikkeitä Suomessa. Vastuu saksalaisten seurannasta oli tiedusteluelimillä, mutta
PMHE:n kuljetusorganisaatiokin valvoi saksalaisten toimintaa. Everstiluutnantti Boijer lähetti
elokuun lopulta alkaen tiedot saksalaisten kuljetuksista päivittäin Roosille päämajaan. Elokuun 28. päivänä Boijer esimerkiksi kertoi, että Suomesta Saksaan palaavien alusten mukana
maasta poistui 26:nnen ja 28:nnen elokuuta välisenä aikana 775 Pohjois-Suomesta Hankoon
tullutta miestä, ja että Hankoon saapuisi 29.8. yhteensä 866 saksalaista täydennysjoukkojen
sotilasta. 653
Syyskuun 2. päivänä eduskunta ja hallitus hyväksyivät Neuvostoliiton rauhanneuvottelujen
alkamiseksi määräämät ennakkoehdot. Ehdot velvoittivat Suomea katkaisemaan välittömästi
diplomaattisuhteet Saksaan. Lisäksi Suomen oli vaadittava saksalaisia joukkoja poistumaan
maasta syyskuun 15. päivään mennessä. Tuon päivämäärän jälkeen maahan jääneet saksalaiset
65 1
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Suomen kauppalaivaston tilannekatsaukset 1944, SArk, T 7266/26.
PM:n kaupallinen osasto, Rahtaus- ja huolintatoimisto, 8.9.1944 sai, SArk, T 20117/40.
PMHE:n kirj nol738/3/II/6 a sai 29.8.1944, SArk, T 7366/26.
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tuli vangita ja luovuttaa Neuvostoliitolle. Sekä Suomi että Neuvostoliitto tiesivät hyvin, että
saksalaisten joukkojen poistuminen maasta 15.9. mennessä ei ollut mitenkään mahdollista.
Neuvostoliiton asettaman ehdon tarkoitus olikin saada Suomi ja Saksa sotaan keskenään.
Tässä kriittisessä vaiheessa meriliikennettä ohjaava Kamerto ei kyennyt täysin ennakoimaan tilannekehitystä. Saksalaiset onnistuivat Hitlerin käskystä takavarikoimaan Saksansatamissa 3.9. olleet suomalaisalukset. Vastatoimenpiteenä suomalaiset määräsivät välittömästi
Suomen satamissa oleville saksalaisille aluksille luotsauskiellon. Koska luotsauskielto olisi vaikeuttanut Pohjois-Suomen satamista parhaillaan Birke-suunnitelman mukaan suoritettavia
joukkojen ja materiaalin evakuointeja, Saksa perui seuraavana päivänä suomalaisalusten takavarikoinnit. Sen jälkeen Suomi kumosi määräämänsä luotsauskiellon. 654 Suomen nopea ja
päättäväinen reagointi Saksan toimenpiteeseen osoittaa, että Kamerto oli kuitenkin harkinnut
ennalta vastatoimia tällaisen tilanteen varalta.
Samana päivänä Mannerheim ja jalkaväenkenraali Erfurth pääsivät neuvottelussaan sopimukseen siitä, että Suomi asettaa saksalaisten käyttöön 14 suurta kauppa-alusta. Suomelle oli
luonnollisesti edullista, että mahdollisimman moni saksalainen poistuisi maasta rauhanomaisesti 15.9. mennessä. Erfurth kertoo Mannerheimin käskeneen paikalla ollutta yleisesikunnan
päällikköä soittamaan heti Roosille ja antamaan tälle ohjeet alusten pakko-otosta. 655
Mannerheimin käskyn saatuaan Roos antoi PMHE:n välityksellä MerivE:n merenkulkuosastolle määräyksen ottaa kuusi alusta. Ouluun ja Kaskisiin tarvittiin kumpaankin kaksi
alusta sekä Vaasaan ja Kemiin yksi. Lisäksi Ouluun tuli siirtää kaksi alusta sekä Kemiin ja
Kokkolaan kumpaankin yksi mahdollisia lisätarpeita vanen. 656 Merenkulkuosasto antoi puolestaan käskyt nimettyjen alusten pakko-otosta satamakuljetuspäälliköille. Oton yhteydessä
aluksen kapteenille ilmoitettiin määräsatama. Koska eräät otetuiksi määrätyt alukset olivat
vielä purkamassa, merenkulkuosasto käski kuljetuspäälliköiden nopeuttaa lastin tyhjennystä.
Lisäksi merenkulkuosasto sopi varustamojen kanssa neljän aluksen siirroista. Siirtomääräys oli
varustamoille edullinen, sillä puolustusvoimat vastasi alukselle siirron aikana tapahtuvista kaikista menoista sekä myös sille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. Hieman myöhemmin Roos
antoi määräyksen MerivE:lle vielä neljän saksalaisten käyttöön menevän aluksen otoista.
Erfunhin määräyksestä Saksan kuljetusvaltuutettu, eversti von Amsberg ilmoitti 4.9. alkaen Roosille tiedot Suomeen joukkoja ja materiaalia noutamaan tulevista saksalaisista aluksista.
Ensimmäisessä ilmoituksessaa n hän kertoi 12 aluksen tulosta. Näistä yksi oli menossa Kemiin,
kolme Ouluun, yksi Raaheen, yksi Kokkolaan, yksi Mäntyluotoon ja viisi Helsinkiin 657 • Suomalaiset eivät kuitenkaan luottaneet saksalaisten antamiin tietoihin heidän alustensa liikkeistä.
Merivoimien esikunta ja PMHE:n kuljetusorganisaatio valvoivat tarkasti sekä saksalaisten että
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KTM 1880- 1938- 1963, s. 237 ja Komulainen, s. 207 ja Erfurth (3), s. 263-265-Erfurth kertoo
Suomen estäneen saksalaisten alusten lähdön Suomen satamista 3.9. klo 17.05.
KTM 1880- 1938-1963, s. 323 ja Erfurth (2), s. 276 ja PMHE:n creedsanoma 1775/3/11/6 a
sa l,4.9.1944, SArk, T 7366/2 2.
MerivE:n merenkulkuosaston kirj no 875/Me 1, 6.9.1944, SArk, T 7366/23 - Vastaavalla ravalla
PM HE määräsi pakko-oton peruuttamisesta. Esimerkiksi 18.11.1944 Boijer käski MerivE:aa vapauttamaan hl Rhean pakko-otosta sen jälkeen, kun se olisi kuljettanut pilkelasrin Raahesta Tornion Röyttään tai Kemin Ajokseen (PMHE:n lennätinsanom a 7198/3/ll/2 6, 18.11.1944, SArk,
T 7366/23).
PMHE:n creedsanoma 1775/3/Il/6 a sai, 4.9.1944, SArk, T 7366/22.
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heidän käyttöönsä annettujen suomalaisten alusten liikkeitä Itämerellä ja Pohjanlahdella.
Jalkaväenkenraali Erfurthin esikunta siirtyi syyskuun alkupäivinä Mikkelistä Helsinkiin
odottelemaan sen henkilöstöä noutamaan lähetettyä alusta. Roosin käskystä everstiluutnantti
Boijer kävi 7.9. tapaamassa Helsinkiin juuri saapunutta Erfurthia. Hän kertoi tälle Roosin
terveisinä, että parhaillaan Pohjanlahden satamissa luvattuihin suomalaisiin laivoihin lastattiin saksalaisten tavaroita. 658 Samana päivänä Helsingistä kuormattiin laivoihin Kannaksella
tähän asti taistellut 303. Rynnäkkötykkiprikaati. Erfurth kertoo suoma laisten avustaneen
toverillisesti sen hankalaa lastaamista. 659 Viimeiset saksalaiset sota-alukset olivat poistuneet
6.9. Kotkasta, ja samalla oli vedetty pois saksalaisten varmistus Suursaaresta. 66 0
Mannerheim lähetti Roosin syyskuun 9. päivänä Mikkelistä Helsinkiin tapaamaan Erfurthia.
Roosin tuli kertoa hänelle sekä hyviä että huonoja uutisia ja antaa Erfurthille myös marsalkan
valokuva. Positiivisena uutisena Roos ilmoitti, että Saksaan lähteviä laivoja lastattiin 9.9. alkaen vuorokauden ympäri Mäntyluodon, Vaasan, Raahen, Oulun, Kemin, Kokkolan, Kaskisten,
Rauman ja Helsingin satamissa661• Saksalaisten kannalta myönteistä oli sekin, että merivoimien
komentaja oli saanut käskyn raivata Ahvenanmaan pohjoisen sulun saksalaisten merikuljetusten
turvallisuuden takaamiseksi 662 • Huonona uutisena Erfurth sai kuulla Roosilta, etteivät Suomen
rautatiet 14.9. jälkeen voineet enää olla 20. Vuoristoarmeijan käytössä. Erfurthin esitettyä vastalauseen Roos totesi hänen olevan oikeassa, mutta suomalaisten oli ajateltava asian poliittista
puolta. Erfurth ja von Amsberg keskustelivat vielä seuraavana päivänä Boijerin kanssa PohjoisSuomen rautatiekuljetusongelmista, mutta suomalaisten päätös ei muuttunut. 663
Suomen ja Saksan suhteiden kiristyttyä muun muassa rautatiekuljetuksiin liittyvän kiistan vuoksi Kamerto kielsi 11.9. Ruotsissa olevien seitsemän saksalaisille rahdatun suomalaisa luksen lähdön Saksaan. Lähtölupa annettiin vain yhdelle aselastissa olleelle alukselle. 664
Vaikuttaa epäjohdonmukaiselta, että samana päivänä saksala iset saivat käyttöönsä Suomessa
viimeiset heille luvatuista 14 suomalaisaluksesta. Mahdollisesti syynä oli se, että luovutus perustui Mannerheimin käskyyn.
Jalkaväenkenraali Erfurth ja viimeiset saksalaiset poistuivat 13.9. Helsingistä Lapplandlaivalla. Saksan suurlähettiläs von Blucher puolestaan oli poistunut Bore IV -aluksella Turusta
hieman aiemmin. Heidän lähdettyään Saksaan menevän tavaran lastaaminen jatkui täyttä
päätä Pohjanlahden satamissa.
Syyskuun 14. päivänä Boijer lähetti Roosille kaksi sanomaa. Ensimmäisessä kerrottiin neljän saksalaisten käyttöön annetun suomalaisaluksen lastaavan ja yhdeksän lähteneen merelle.
Toisessa ilmoitettiin, että lähteneitä aluksia oli 13 ja odottavia yksi. Syyskuun 14. päivän iltana
Kemissä oli vielä kaksi saksalaista alusta. Lisäksi sinne oli tulossa kaksi Oulusta iltapäivällä
lähtenyttä saksalaisalusta.665
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Erfurth (2), s. 279-280.
Erfurrh (3), s. 255.
lbid., s. 264.
PMHE:n lennätinsanoma no 5868/3/II/4 c, 9.9.1944, SArk, T 7366/26 - Satamakuljetuspäälliköiden tuli ilmoittaa työvoiman puutteesta PMHE:lle.
Komulainen, s. 207.
Erfurth (2), s. 285-287.
Ilmoitus 11.9.1944 päätöksestä, SArk, T 7366/23.
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Viimeisen suomalaisaluksen tuli lähteä merelle 15.9. aseistettujen saksala iseen vartijoiden
varmistamana. Tilanne muuttui kuitenkin 15.9. yöll ä, kun Helsinkiin saatiin tieto saksalaisten
hyökkäyksestä Suursaareen 666 • Kauppa- ja teollisuusministeri Uuno Takki kutsui heti KTM:n
merenku lkuosascon päällikön kontra-amiraali Svante Sundmanin luokseen. He päättivät, että
jo merellä olevat alukset miehistöineen o li yritettävä pelastaa ja Suomessa vielä olleen aluksen
lähtö estää. Lisäksi sen saksa lainen vartiomieh iscö piti vangica. 667
Satamassa vielä olleen aluksen vartion riisuminen aseista ei tuottanut ongelmia. Merellä
olevien alusten pysäyttämiseksi rannikon radioasemat alkoivat yöllä 15.9. toistaa viestiä: "Suomalaiset a lukset Itämerellä, suunnatkaa lähimpään Ruotsin satamaan! Lähimpään Ruotsin
satamaan"! Ministerin ja hänen osastopäällikkönsä, eli Kamerton, nopean toiminnan ansiosta yksitoista alusta miehistöineen pelastui. Kolme alusta oli kuitenkin niin pitkällä, ettei
niitä saatu pysäytettyä. Noiden Saksaan päätyneiden alusten miehistöt joutuivat kokemaan
Hampurin kovat pommitukset, jolloin useita miehiä kuoli. Sodan loppuvaiheet merimiehet
viettivät keskitysleirissä. 668
Saksalaiset eivät onnistuneet suomalaisten antamasta avusta huolimatta evakuoimaan Kemin satamaan keräämiään suuria tarvikevarastoja 15.9. mennessä. Tästä syystä saksa laiset
pitivät Kemin ja myös Tornion satam ia miehitettyinä 20.9. asti, jolloin lastaus keskey tettiin.
Viimeinen saksalaisalus poistui Kemistä syyskuun 21. päivänä. Siihen mennessä saksalaiset
olivat tuhonneet Kemissä 110 000 tonnia tarvikkeicaan. Saksalaiset kuljettivat 4.-21.9. Suomen satamista 4 349 sotilasta, 3 336 haavoittunutta ja 332 siviilihenk ilöä sekä 746 ajoneuvoa
ja 42 144 tonnia tavaraa. 669
Suomalaiset antoivat saksa laisten kuljetusalusten kulkea 15.9. jälkeenkin vapaasti Ahvenanmaan ohi. Merivoimien komentaja o li antanut joukoille käskyn välttää aseiden käyttöä. 670
Merivoimat ei toiminut myöskään syyskuun ensimmäisen viikon jälkeen Ahvenanmerellä ja
Pohjanlahdella kuljetusaluksia suojanneita saksala isia sukellusveneitä vastaan 67 1•
Syyskuussa Norjan vesi llä oli rannikkoliikenteessä 34 saksa laisille aikarahdattua suomalaisa lusta. Näistä pääosa oli apumoottorei ll a varustettuja kuunareita. Alukset o livat toimineet siel lä vuodesta 1942 lähtien, si llä aikarahtaus merkitsi varustamolle taattua tuloa; tuhon
kohdatessa vakuutus olisi korvan nut aluksen. Miehistö sa i Norjan vesillä peruspalkan lisäksi
sodanvaara lisää 150 % sekä saksa laisen soti lasmuonan. Aselevon jälkeen saksa laiset takavarikoivat laivat ja vangitsivat miehet. Kaikkiaan 111 Norjassa ollutta merimiestä päätyi lopulta
Stettinin lähellä olleelle Pötzin keskitys- ja työleirille. Heistä kaksitoista kuoli helmikuun 1945
ilmapommituksissa. Kolme merimiestä menehtyi keskitysleirillä sairauksiin. 672
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Välirauhan vaikutukset vesikuljetuksiin
Välirauhan voimaantu lo palautti Suomen merenkulun ja maan meristrategisen aseman tietyssä mielessä talvisodan jälkeiseen tilanteeseen. Neuvostojoukot olivat valtaamassa Baltian
alueita sama lla, kun neuvostolaivasto hallitsi Suomenlahtea ja Itämeren pohjoisosaa. Välirauhan tekoon liittynyt Ahvenanmaan sopimusten voimaan saattaminen saartoi Suomen
lounaasta. Tämä näkyi konkreettisesti siten, että neuvostolaivaston aluksia saapui syyskuun
lopulla Maarianhaminan satamaan. 673
Suomi saattoi 19.9. solmitun välirauhan jälkeen harjoittaa kauppamerenkulkua vain Ruotsin kanssa. Tämäkin kauppayhteys heikkeni, kun liittoutuneiden valvontakomissio (LVK)
käski syyskuun lopulla ensi töikseen lopettaa suoma laisilla aluksilla ulkomaan meriliikenteen ja siirtää kaikki Ruotsissa olevat suomalaiset kauppa-alukset Suomen satamiin 674 • Tämän jälkeen meriyhteydet Ruotsiin hoidettiin jonkin aikaa pelkästään ruotsalaisilla rahti- ja
matkustaja-aluksilla 675 • Suomen kannalta erityisen tärkeää oli se, että Ruotsin kesän lopulla
lupaamat viljankuljetukset alkoivat lokakuun alussa kahdella aluksella. Syksystä 1944 aina
seuraavaan kesään asti Suomen huolto oli täysin Ruotsin varassa 676 •
Suomen ulkomaankauppatilastosta vuosilta 1941-1945 677 nähdään, kuinka merkittävä
muutos Suomen tuonnissa ja viennissä (%) sekä merenkulussa tapahtui aselevon jälkeen
Sa ksa

Ruotsi

Neuvosto iitto

Vuosi Tuonti

Vienti

Tuonti

Vienti

Tuonti

1941
1942
1943
1944
1945

54,21
66,47
68,61
67,48

18,21
8,26
5,34
7,97
51,32

8,72
4,38
2,41
6,70
15,91

1,29

54,90
73,77
76,48
72,48
1,56

-

-

18,96

Iso-Britannia

Vienti

Tuonti

1,29

0,33

-

4,02
29,56

-

21,40

Vienti
-

26,74

Vuosien 1941-1944 tuonti- ja vientilukujen valossa ei ole ihme, että Saksa saattoi jatkosodan aikana menestyksellisesti useampia kertoja painostaa Suomea kaupan rajoittamisella tai
jopa vientisululla. Suomella ei ollut muuta mahdollisuutta kuin taipua Saksan vaatimuksiin,
jotta Suomen huolto saatiin sotavuosina turvattua. Jatkosodan aikana myös Tanska, Italia ja
Ranska olivat merkittäviä tuontimaita. Tanska oli vuodesta 1940 syksyyn 1944 asti Suomelle
Ruotsia tärkeämpi vientimaa.678
Seuraavasta taulukosta ilmenee kotimaisen tonniston osuus(%) vuosien 1941-1944 tuonti- ja vientikuljetuksista: 679
67.J
674
675

676
677

678
679

Komulainen, s. 217.
PMHE:n kirj no 2151/1/13 sai, 2.11.1944, SArk, T 22471/3.
Lokakuussa kaksi ruotsalaista matkustajalaivaa sai LVK:lta luvan liikennöidä Turun ja Tukholman välillä. Vuodenvaihteessa myös kahdelle suomalaiselle matkustaja-alukselle annettiin oikeus
lii kennöidä ko. reitillä.

Pihkala, s. 323.

Lehtinen (2), s. 217.
Nars, s. 71 - 72 ja 76.
Länsman, s. 76 ja Heltimoinen, Liite 11.
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1941
1942
1943
1944

Tuonti
(1 000 tn)

Kotimainen
tonnisto

Vienti*
(1 000 tn)

2 282,7
2 307,l
2 704,6
l 947,3

67,6%
75,6%
80,3 %
77,7%

2 137,1
2 002,2
2 218,7
1 333,5

Kotimainen
tonnisto
53,4 %
53,3 %
54,6 %
62,1 %

(60,7
(65,3
(68,4
(70,7

%*)
%*)
%*)
%*)

* Suluissa on esitetty Heltimoisen esittämät tiedot
suomalaisten alusten osuudesta vientiku ljetuksista.

Luvuista voidaan kiistatta todeta, että kiitos kansanhuollon turvaamisesta ja Suomen armeijan materiaalisen taistelukyvyn ylläpitämisestä kuuluu suomalaisille merenkulkijoille ja
varustamoi lle sekä kauppamerenkulkua syksystä 1939 lähtien suojanneelle merivoimille. Ilman
omaa kauppalaivastoa Suomen ulkomaankauppa olisi jäänyt toisen maailmansodan aikana
täysin riittämättömäksi, koska vuosi vuodelta oli yhä suurempia vaikeuksia saada ulkomaisia
aluksia tulemaan edes Länsi-Suomen satamiin.
Syksyn ensimmäiset kuljetukset Neuvostoliittoon käsittivät sotasaalis- ja palautustavaraa.
Ne hoidettiin valvontakomission käskystä suomalaisella tonnistolla. Marraskuun alussa LVK
myös määräsi, että syyskuun puolivälissä Saksaan menevässä lastissa Suomeen jääneiden alusten tuli viedä lasti joko Porkkalaan tai Leningradiin. 68 0 Samoihin a ikoihin Kamerto joutui
varaamaan ensimmäiset alukset sotakorvaustavarankuljetuksiin.
Valvontakomission päätös kieltää syyskuun lopulla rannikkoliikenne oli kova isku Suomen
kuljetusjärjestelmälle. Näyttää kuitenkin siltä, ettei kieltoa täysin noudatettu ainakaan Pohjanlahdella. Perämeren rannikkokuljetukset olivatkin suoma laisille välttämättömiä sen jälkeen,
kun saksalaiset olivat syyskuun lopulla tuhonneet rautatieyhteydet Kemistä pohjoiseen.
Suomalaisten esityksestä LVK perui 6.10. rannikkoliikennekiellon. Se myös ilmoitti, että
valvontakomission Oulussa, Vaasassa, Kokkolassa, Raumalla, Porissa, Turussa, Maarianhaminassa, Hangossa, Helsingissä, Loviisassa ja Kotkassa olevilla paikallisilla edustaji ll a oli valtuudet ratkaista kaikki rannikkoliikenteen kysymykset. He tulisivat myös jatkossa antamaan
kirjalliset luvat suomalaisten satamien väliseen liikenteeseen. Samalla saatiin tietää, että LVK:n
paikalliset edustajat halusivat asioida vain suomalaisten viranomaisten kanssa. Kamerto välitti
tämän tiedon päämajan huoltopäällikön esikunna lle korostaen, että jatkossa yhteydenpidon
LVK:n edustajiin muun muassa rannikkoliikenteen lupien saamiseksi hoitavat satamakuljetuspäälliköt, eivät liikennöitsijät. Ulkomaille alukset saivat lähteä vain LVK:n puheenjohtajan
apulaisen kontra-amiraali A. Aleksandrovin tai komission puheenjohtajan sijaisen luvalla. 68 1
Hieman myöhemmin merivoimien esikunta antoi satamakuljetuspäälliköille tarkemmat
ohjeet paikallisen tason yhteydenpidosta LVK:n edustajien ja suoma laisten liikennöitsijöiden
kesken. Ulkomaanliikennettä koskevat liikennöitsijöiden anomukset kuljetuspäälliköiden tuli
lähettää merivoimien esikuntaan, joka hoiti yhteydenpidon va lvontakomissioon. Merivoimien
esikunta pyysi myös päämajan huoltopäällikön esikuntaa sekä päämajan kaupallisen osaston
huolinta- ja rahraustoimistoa ilmoittamaan liikennöitsijöille ja alusten omistajille LVK:n
680
68 1

PMHE:n kirj no 2151/1/13 sai, 2.11.1944, SArk, T 2247 1/3.
Kamerton kirj no 77/5327, 6.10.1944, SArk, T 7366/26.
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vaatimat vesiliikenteen järjestelyt. 682 Käytännössä vesitiepiirien ja vesitiealueiden päälliköt tiedottivat määräykset liikennöitsijöille68 .1 .
Pohjanlahdella luvanvarainen rannikkoliikenne oli loppusyksyllä erityisen tärkeää. Se mahdollisti esimerkiksi elin- ja ra kennustarvikkeiden sekä suomalaisten joukkojen materiaalin
kuljettamisen Pohjois-Suomen satamiin. Voikin olla, että LVK kumosi antamansa rannikkoliikennekiellon vain runsaan viikon kuluttua juuri siksi, etteivät suomalaiset voisi sanoa
huollon ongelmien hidastavan Pohjois-Suomen sotatoimia.
Vuoden lopulla Suomenlahden luvanvaraista rannikkoliikennettä haittasi suuresti se, että
LVK oli käskenyt lokakuun alussa Suomen luovuttaa puna-armeijan käyttöön 50 kymmenen päivän muonalla ja polttoaineella varustettua kaljaasia, jaalaa ja jahtia miehistöineen sekä
edellisten hinauksessa 50 moottorivenettä ilman miehistöjä. Tämä niin sanottu "Pinatovin
laivasto" osallistui lokakuussa komentajakapteeni 0. Arhon johdolla neuvostojoukkojen suorittamien Hiidenmaan ja Saaren maan valtausoperaatioiden huolto- ja jälki kuljetuksiin. Osaston
viimeiset alukset palasivat Suomeen marraskuun 7. päivänä. Retken tappiot olivat kahdeksan
merimiestä, 17 kaljaasia ja 22 moottorivenettä. 684 Selvää helpotusta Suomenlahden rannikkoliikenteelle merkitsi taas se, että marraskuussa venäläiset sallivat merenkulun Porkkalan
vuokra-alueen läpi 685 •
Liittoutuneiden valvontakomissio ryhtyi lokakuun alkupuolella keräämään tietoja Suomen
kuljetusjärjestelmästä. Täm~i oli erittäin huolestuttavaa, koska pyydetyillä tiedoilla oli lähinnä sotilaallista merkitystä. Rautateiden lisäksi LVK oli erityisen kiinnostunut merenkulusta
ja satamista. Kamerton puheenjohtaja, ministeri U. Takki pyysi 7.10. merivoimien esikuntaa
antamaan satamakuljetuspäälliköille käskyn luovuttaa LVK:n paikallisille edustajille luettelot satamissa olevista aluksista tonnisto- ja miehistötietoineen. 686 Merivoimien esikunta antoi
kuitenkin tehtävän rannikkoprikaateille. 687 Aikanaan LVK sai tarkat tiedot Suomen merenkulun tilasta.
Tietoja kauppamerenku lusta tosin keräsi Kamertokin. Lokakuun lopussa satamakuljetuspäälliköt saivat merivoimien esikunnalta käskyn antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle
tiedot kaikista ulkomaille menevistä suomalaisista ja ulkomaalaista kauppalaivoista. Ulkomailla tarkoitettiin Ruotsia, sillä Neuvostoliiton lisäksi muualle ei ollut lupa purjehtia. Neuvostoliittoon menevistä laivoista ei ilmoitusta tarvinnut tehdä. 688 Tehtävä ei ollut suuritöinen,
sillä vain harva alus sai syksyllä LVK:lta luvan lähteä Ruotsiin.
Välirauhansopimus asetti Suomelle velvoitteita myös Neuvostoliitolle tehtävien kauppalaivaston luovutusten ja uusien alusten sotakorvauksina tapahtuvan rakentamisen osalta. Valtioneuvosto antoi lokakuussa alusten luovutusten hoitamisen Kamerton tehtäväksi. Koska Kamertolle elokuussa annetut valtuudet eivät tätä mahdollistaneet, valtioneuvosto antoi asiasta
uuden päätöksen. Kamerto sai nyt oikeuden alusten ottoon ja luovutukseen Neuvostoliitolle
682
68 .1
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686
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MerivE:n kirj no 979/Me 1, 10.10.1944, SArk, T 12771/6.
PMHE:n kirj no 6787/3/11/5 b, 12.10.1944, SArk, T 1277 1/6.
Auvinen- Pohjanvirta, s. 121 - Kinn a rin (2) (s. 407-408) mukaa n viimeiset alukset palasivat
11.11.1944.
lbid.
Kamerton kirj no 79/5338 , 7.10.1944, SArk, T 7366/26.
MerivE:n kirj no 979/Me 1, 10.10.1944, SArk, T 12771/6.
MerivE:n kirj no 1050/Me 1, 31.10.1944, SArk, T 7366/23.
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sekä aluksen omistajalle m a ksettavasta korvauksesta sopimiseen. Mikäli alukse n omistaja oli
tyytym ätö n korvaukseen, tuli kiistakysymys a ntaa korvauslauta kunna n ratkaistava ksi. Sen
päätöksestä saattoi valittaa korkeimpaa n hallinto-oikeuteen. 689
Valtio neuvosto n pää tökseen perustuva o ikeus ottaa ja luovuttaa aluksia sora korvauksena
N euvostoliitolle oli hyvin tulkinna nva rainen . Asia saatiin kuntoon loka kuun lopull a a nnetulla
asetuksella. Siinä m äärättiin , että väli rauha nsopimuksen kauppa-aluksia koskevien m ää räysten
toimeenpanemiseksi Ka merco sai nimetä luovutettavat alukset ja a ntaa ta rpeelliset mää räykset
niiden luovuttamisesta sotakorvauksena N euvostolii tolle. Valtio otti vastatakseen ko rvauksista
alusten o mistajille edellä m ainitun valtio neuvoston päätöksen mukaisesti. 690
Suomi joutui luovutta m aan N euvos toliitolle pa rhaat kauppa-a lukse t ja uusimmat jäänsä rkijät. Ka ikki aan N euvostoliitolle a nnettiin 104 alusta, joiden joukossa oli 22 ra htialusta,
ka ksi sä iliöla ivaa, neljä matkustajalaivaa, kuusi suurehkoa hinaajaa, kolme jä rv ihinaajaa, 20
pienehköä hinaajaa, 20 pienehköä matkustaja-alusta, ka ksi jää nsärkijää ja 15 teräsproomua.
Luovutettujen alusten joukossa oli myös pieniä alusrekisteriin kuulumatto mia aluksia sekä yksi
uiva telakka. Sota korvauksina N euvosto liitolle ra kennettiin 194 0 -luvun lopull a terä ksestä 30
merihinaajaa (800 hv), 30 merihinaajaa (600 hv), 12 jä rvihinaajaa, 27 joki- ja jä rvihinaajaa,
30 meriproo mu a, 25 jä rvip roomua, ka hdeksa n merimoottorialusta, 11 merihöy ryalusta, 10
merikalastustroola ria, 200 komposiittiproo mua, 90 merikuunaria, neljä meritela koimislaitetta,
50 jokihinaaj aa ja eriko isa lus sekä 1 000 teräs- ja puurakenteista proomua. 69 1
Kauppa-a lusten luovutus N euvostoliitolle merkitsi suurta iskua Suo men jo sod a n aikan a
kovia kokeneell e kauppala ivastolle. Vuo nna 1939 kauppalaivasto n vetoisuus oli ollut proomut
pois luettuna 650 000 brc, kun se sod a n lo ppuva iheessa oli 267 000 brt. 692 N euvostoliitolle
tehtyjen alusluovutusten jälkeen Suomen kauppalaivastoon kuului joulukuussa 1944 va in 125
kauppa-a lusta 693 , kun syksyllä 1939 alusrekisteri ssä oli ollut 560 höy rya lusta ja 50 moottorialusta. Luovutettavien alusten rakenta min en tiu kassa aikataulussa taas edellytti metalli - ja
laivanra kennusteollisuudelta huoma ttav ia investointeja ja monien tä rkeiden Suo men jälleenrakennusta pa lvelev ien tilausten hylkää mistä.

Perämeren vesikuljetukset
Evakuointialukset ja Tornion maihinnousu
Sotilasvira no m aiset laativat elokuussa 1944 pääm ajassa yksityiskohtaiset suunn itel m at talvisodan raja n itäpuolisen alueen täydellisestä tyhjentä misestä rautatie-, maantie- ja ves ikuljecuksin. Pää m aja ja sisäas iainministeriö eivä t kuitenkaa n katsoneet ta rpeelliseksi tehdä Pohjo is689

KT M 1880- 1938 - 1963, s. 237 ja Va lt io neuvoston päätös no 708, 12. 10.1944, Asetuskokoelma
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1880- 1938- 1963, s. 238 ja Asetus no 761, 26. 10.1944, Asetuskokoelma 1944 - Ka merto
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Pohja npalo, s. 207 ja Kinn ari, s. 201 ja H ark i, s. 123 ja 155.
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Suomen osalta mitään uutta evakuointisuunnitelmaa. Tilannearvion virheellisyys havaittiin
todennäköisesti vasta silloin, kun saatiin tietää Neuvostoliiton välirauhan ehdot. Sopivien
ennakkosuunnitelmien puuttuessa päämajan operatiivinen, ilmasuojelu- ja kuljetusjohto päättivät muodostaa Pohjois-Suomen evakuointitehtävää varten uuden johtoelimen. Se, ettei evakuoinnin johtoon määrätty esimerkiksi Lapin läänin maaherraa tai ilmasuojelu-upseereita,
johtui tehtävän erityispiirteistä. Päämajan ylin johto ja myös valcioneuvosto katsoivat, että nyt
kyse ei ollut vain väestön evakuoinnista, vaan myös maan taloudesta. Suomi tarvitsi kipeästi
Pohjois-Suomen puuta puunjalostusteollisuuden ja sahojen käyttöön selvitäkseen tulevasta
talvesta ja jälleenrakennuksesta. Asian merkitystä lisäsi se, että kesän aikana oli menetetty
paljon puuta Itä-Karjalassa ja Kannaksella.
Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, miksi ylipäällikkö määräsi 7.9. vuorineuvos L. Kivisen694, joka oli Veitsiluoto Oy:n toimitusjohtaja ja valtakunnan metsätyöpäällikkö, PohjoisSuomen evakuointipäälliköksi ja suoranaiseksi alaisekseen. Pohjois-Suomen alueen siviilihallinto, suojeluskuntapiirit ja ilmasuojelujoukot olivat alistettuja Kiviselle aluksi evakuointiin ja
syyskuun lopulta alkaen myös palautuksiin liittyvissä kysymyksissä. 695 Kenraalimajuri Roos
antoi Kivisen avuksi taitonsa sodan aikana osoittaneita kuljetusjohtajia ja alisti Kivisen evakuointiesikunnalle Pohjois-Suomen alueella toimivat rautatieviranomaiset ja liikennepiirit kuljetuskalustoineen. Lisäksi alueen vesitie- ja uittopiirit sekä puutavarankuljetusorganisaatio
saivat Roosilta ohjeen noudattaa evakuointiesikunnan määräyksiä. 696
Kaikki edellä mainitut toimenpiteet osoittavat, että Kivisen tehtävänä oli, väestön evakuoinnin johtamisen lisäksi, pyrkiä edistämään Pohjois-Suomen puun kuljetuksia ja uittoja yhteistoiminnassa alueella toimivan päämajan huoltopäällikön esikunnan uitto- ja puutavarankuljetusorganisaation kanssa. Metsätöiden ja uittojen mainitseminen ei luonnollisesti kuulunut
evakuointiesikunnan perustamiskäskyyn, sillä silloin olisi saattanut syntyä vaikutelma, että
taloudelliset tekijät ovat etusijalla ihmisiin nähden. Näinhän ei ollut asianlaita.
Pohjois-Suomen väestön evakuointi ajateltiin aluksi suorittaa vain rauta- ja maanteitse.
Siksi 10.9. Oulussa Tervahovissa toimintansa aloittaneen Pohjois-Suomen Evakuointiesikunnan (PSuoEvE) kuljetusosastoon kuuluivat vain maantie- ja rautatiekuljetustoimistot. Roosin esityksestä päämajan rautatieosaston yleisen rautatietoimiston päällikkö, everstiluutnantti
L. Tuhkanen nimitettiin sekä PSuoEvE:n kuljetusosaston että rautatiekuljetustoimiston päälliköksi. Maanciekuljetustoimiston päälliköksi Roos valitsi syyskuun ajaksi kesällä Kannaksen
evakuoinnissa kunnostautuneen majuri H. Rosteen.
Varsin pian todettiin, että kuljetusosastoon tuli perustaa myös vesitiekuljetustoimisto.
Entinen Äänisen vesitiepiirin komentaja, kommodori H. Söderholm määrättiin 17.9. sekä
693 Pylkkä nen , s. 107.
694 Kivisellä ei ollut aiemmin mitään kokemusta evakuoincien johtamisesta. Hän kuitenkin tunsi
erittäin hyvin Pohjois-Suomen olosuhteet, alueen viranomaiset ja talouselämän johtajat. Monet
tutkijat, kuten Ahto (s.103) ja Sissala (s.17), ovat arvelleet Mannerheimin määränneen Kivisen
tehtävään juuri noista syistä.
695
PM:n kirj no 2857/Op 1/23 b sai, 7.9.1944, SArk, T 22471/16 ja PM:n kirj no 3200/Op l/23 b
sai, 29.9.1944, SArk, T 22471/16.
696 PM:n kirj no 2857/Op 1/23 b sai , 7.9.1944, SArk, T 22471/16 ja KHM :n kirj, no 176732,
14.12.1944, KA, KYM, Ec 161.
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PSuoEvE:n vesitiekuljetustoimiston päälliköksi että Pohjanlahden merivartioston komentajaksi. Samassa yhteydessä PMHE määräsi, että Tornion, Kemin, Oulun, Raahen ja Kokkolan
satamakuljetuspäälliköiden sekä alueen vesitiepiirien tuli noudattaa Söderholmin käskyjä. 697
Toimiston perustamista ennakoiden Roos antoi 15.9. käskyn merivoimien esikunnalle ottaa
nimetyt alukset Pohjois-Suomen evakuointitehtäviin ja siirtää ne Perämeren satamiin odottamaan Söderholmin määräyksiä. 698 Vesitiekuljetustoimiston perustamisen jälkeen evakuointiesikunnan kuljetusosasto johti ja koordinoi kaikkien kuljetusmuotojen toimintaa PohjoisSuomessa.
Perämerelle lähetetyillä evakuointialuksilla siirrettiin Toppilassa sijaitsevien SOK:n ja Vaasan Höyrymyllyn varastoissa ollut vilja Vaasaan turvaan saksalaisten mahdolliselta takavarikolta tai tuhoamiselta. Kemistä ja Haukiputaalta kuljetettiin muutama proomulastillinen
tavaraa ja väkeä Ouluun. Höyrylaivat Canopus, Hesperus ja Tor veivät Torniosta ja Kemistä
800 tonnia evakkotavaraa ja 1 400 henkeä Raaheen. Kun rautatieyhteys Oulun, Kemin, ja
Tornion välillä syyskuun lopulla katkesi, Söderholm järjesti syyskuun 25. ja 26. päivänä Oulusta pohjoiseen vuorolaivaliikenteen. Aluksilla kuljetettiin Kemiin ja Tornioon elintarpeita,
rehua ja kappaletavaraa noin neljä miljoonaa kiloa. 699
Roosin päätös siirtää kauppa-aluksia evakuointitehtäviin Perämerelle ja alueen vesikuljetusten keskittäminen kommodori Söderholmin johtoon osoittautuivat syyskuun lopussa
sotatoimien kannalta merkittäväksi ratkaisuksi. Nuo päätökset loivat sattumalta edellytykset
maihinnoususotatoimen suoritukselle. On todennäköistä, että Ouluun 26.9. esikuntineen
saapunut III Armeijakunnan vasta nimitetty komentaja, kenraaliluutnantti Hj. Siilasvuo sai
Söderholmin järjestämästä Kemin-Röytän vuorolaivaliikenteestä idean maihinnousun suorittamisesta Kemiin tai Röyttään. Tähän viittaa se, että Söderholm määrättiin 27.9. Siilasvuon esityksestä III AKE:n merikomentajaksi7°0. Samana päivänä Siilasvuo päätti lopullisesti
maihinnousun suorittamisesta.
Monet tutkijat, kuten esimerkiksi Sampo Ahto, ovat pohtineet, milloin päämaja sai tietää
maihinnoususta ja ketkä asiasta tiesivät70 1• Päätellen siitä tarkkuudesta, millä Roos ja PMHE
seurasivat Pohjois-Suomen evakuointiin ja III AK:n huoltoon varatun kuljetuskaluston käyttöä,702 on varmaa, että Roos sai viimeistään 28.9. kuulla aikomuksesta käyttää laivoja maihinnoususotatoimeen. Hän on voinut todeta asian pelkästään päivittäin saamiensa alus- ja
satamaluettelojen avulla. Todennäköisesti myös Pohjois-Suomen kuljetusten johtajat ovat
Sissala, s. 16, 26 ja 28 (Sissala puhuu satamakomendanteista) ja Komulainen, s. 213.
PM HE lähetti tiedot evakuointitehtävään pakko-otetuista aluksista päivittäin Roosille päämajaan
15.9.1944 alkaen (SArk, T 7366/22). Alukset olivat samoja, joita III AK käytti 30.9. alkaen maihinnousuun Röyttään.
699
Toimintakertomus Oulun ves itiea lueen toiminnasta purj e hduskaudella 1944, 6.1.1945, KA,
KHM, Perämeren vesitiepiiri, Eb 1942- 1946 ja Sissala, s. 28.
700
Heltimoinen (s. 21) kertoo Pohja nlahden ja Perämeren merikuljetusten järjestelyissä ilmenneen
ajoittain kitkaa . Tämä johti hänen culkintansa mukaansa III AK:n merikuljetuselimen perustamiseen. Hän ei sano, keiden henkilöiden välillä ongelmat olivat.
701
Esimerkiksi Ahto, s. 132- 141.
702 PMHE:n arkistosta (PMHE:n laivatilastot l.2.1942- 11.1944, T 7366/3-7, SArk) on poistettu kaikki alustiedot syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin ml. III AK:n PMHE:lle ennen
23.10.1944 lähettämät alustiedor.
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pikaises ti rapo rtoineet maihinnousun suunnittelusta esimiehelleen Mikkel iin, oliha n kyseessä
poikkeuksel linen operaa tio, joissa ves ikulj etuksilla oli keskeinen osa.
Oletettavasti Roos on tiedo n saatuaan keskustellut asiasta kenraaliluutnantti Airon kanssa,
sillä aluksia a iottiin käyttää aiemman suunnitelman vasta isesti . Tä llöi n hänelle on selvinnyt,
että sotatoimella oli ylipää llikön hyvä ksy ntä kuten myös se, että asia oli ää rimm äise n sa lainen. H enkilökohtaisesti Ai ro piti Siilasvuo n suunnitelm aa uhkayrityksenä. H ä n ei kuitenkaa n vastustanut hyökkäystä, koska piti se n to teutta m ista silloisessa po liitt isessa tilanteessa
vä lttämättömänä. Airo ei nähnyt tarpeelliseksi kertoa maihinnoususotato imesta operatiiviselle
osastolle, koska asia oli päätetty ja sen toteutus oli Siilasvuon vastuulla. Ilmeisesti hän myös
ties i Nihtil än tulevan vastustamaa n operaatiota. N ä istä syistä operati ivisen osaston pää llikkö,
eversti Nihtil ä kuuli vasta 29.9. sattum alta asiasta.
Siilasv uo piti luonnollisesti suoranainen es imiehensä Ma nnerhei min koko ajan tietoise na
ma ihinnousuva lmistelujen etenemises tä. Esimerkiksi III A KE: n es ikuntapäällikkö, eversti
Vilj anen kertoi M annerheimin ja Siilasv uo n keskustelleen syyskuun lopussa useita kertoja
puhelimessa keskenää n. M annerheim halusi tuollo in varmasti tietää, miten hänen juuri a rmeij akunna n ko mentaja ksi nimittämä nsä Siilasvuo a ikoo käy nnistää hyökkäyksen, koska
virheille ei ollut sij aa 703 • Tä mä n myös Siilasvuo hyv in tiesi, ja siksi hä n piti M a nnerheimin
jatkuvas ti tietoisena aikomuksistaa n.
M annerheimi n ja maihin nousua vastustaneen Nihtil än 29.9. käymää keskustelua vo idaa n
tulkita niin , että M annerheim ilmoitti, tos in epäselvästi , Nihtilälle hyväksyneensä Siilasvuon
aikoman sotato imen, koska pä invasta inen päätös jo hta isi kansalliseen katastrofiin. Tätä kiihty nyt Nihtil ä ei o iva ltanut, vaa n uskoi saaneensa M annerheimiltä tehtävä n estää uhkarohkea
maihinnousu. 704 Va rsinkaan kenraa liluutn antti G. Savonenkovin 30.9. pää ministerille jättämän uhkavaa timuksen jälkeen Ma nnerheim ei olisi vo inut vaarantaa Suo men tuleva isuutta
jättämäll ä vaadittuj en to ime npi te iden to teu tumista ih mee n va raa n. Hän saatto i kuitenkin
o ttaa nootin rauhallisesti vastaa n, kos ka tiesi Siilasvuo n armeij akunna n jo ukkoja jo kuo rmattavan aluksiin 705 •
On vai kea arv ioida, m iksi LVK:lle 30.9. illalla jätetyssä hyökkäyssuunnitelmassa ei mainittu mitää n ma ihinnoususta, vaikka alukset olivat jo lähdössä kohti Röy ccää . To isaalca Airon laatima ja M annerheim in allek irjoittam a suunnitel ma oli yksisivuinen paperi , jossa va in
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Ah to (s. 136) ke rtoo, että vaik ka Sii lasv uo ei ilmo itta nut ma ihinno usuajaru kses taa n M ik keli in,
niin t ieto saav utt i jollain tavo in pää maja n. Ahto o n e rehty nyt, sill ä Siil asv uo ll a ei ollu t m itää n
syytä sa lata as iaa M a nne rh eimilta va rsink in , kun Siil asv uo o li täys in selvi llä sotatoi me n poliittisesta merkityksestä. Lisä ksi näin huomattava n mää rän eril a ista huolto- ja kulj e tuska lustoa sitova
o pe raat io ei vo inu t jäädä pää maja n huolto päälliköltä hu o maa matta. Ahdon tu tkimuksessa ma ihinno usua vas tusta neide n Nihtilä n ja H aa hden merki tys ja kerto mu kset syyskuun lo pun tapa htumi sta koros tu va t lii kaa, sillä pää tökset teht ii n joko Ma nne rh eim in ta i Airo n to imes ta.
Ah to, s. 137- 138 - M a ihinno usun peruuttam inen johtu i 29.9. illall a sy ntyneestä my rskystä. Se,
e ttei III AK: n sota pä ivä kirjassa ole ma inintaa N ihtilä n soito ista, merk in nee va in sitä, että soit toja
pidet tiin AKE:ssa N ih t il ä n yksity ise nä mieli pitee nä, ei Airon tai M an nerheim in a ntama na päämaja n käsky nä. Nihtilä n keskustelu Ma nnerheimin ka nssa 29.9. ei myöskää n ta rkoita, kute n Ahto
olettaa, että t ieto olisi tullut pää majaa n vasta tu ollo in .
M a nn erh eim ja A iro oli vat va rmoja, että hyök käys tapa htuu venälä iste n vaatimuste n mu ka isesti
1.10. klo 08.00 mennessä, sillä JR 11 :n jo u kkoja oli las tat tu 30. pä ivä n aam usta klo 07.0 0 alkae n.
A lusten oli mää rä lä hteä liikkeelle illa lla k lo 20.00 ko ht i Röyttää.
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luvattiin keskittää Pohjois-Suomeen vielä kaksi yhtymää ja korostettiin Rovaniemen valtauksen merkitystä. Ehkä Mannerheim ja Airo halusivat asian salaamisella osoittaa venäläisille,
että suomalaisten hermot yhä pitävät. Yllätyksenä alkaneen maihinnousun on täytynyt tehdä
vaikutus salaamisasioita ymmärtäviin venäläisiin.
Kommodori Söderholmin valmisteluaika maihinnousukuljetusten järjestämiseen oli varsin lyhyt. Siksi ei ole ihme, että Tornion maihinnousun valmisteluissa oli 27.9. alkaen paljon improvisointia. Tilanne jatkui hieman sekavana sekä maihinnousukuljetusten että niitä seuranneiden jatkokuljetusten aikana. Varsinainen kuljetussuorite oli kuitenkin mittava,
sillä Pohjanlahden satamista kuljettiin ensin Röyttään ja myöhemmin Kemiin 30.9.-25.10.
yhteensä 34 684 miestä, 2 467 hevosta, 94 tykkiä, 9 panssarivaunua ja 8 000 tonnia tarvikkeita. Lisäksi alukset toivat evakuointikuljetuksina etelään l 777 haavoittunutta ja 890 sotavankia. Maihinnousun jatkokuljecuksissa 4.10. upposivat Maininki ja Bore IX saksalaiseen
ilmapommituksissa706 •

Lapin sodan vesikuljetukset
Aselevon ennakkoehtojen mukaisesti Suomi katkaisi 2.9. suhteet Saksaan ja vaati tätä poistamaan joukkonsa Suomesta 15.9. mennessä. Pohjois-Suomessa odotettavissa olevien saksalaisten vastatoimien varalta päämaja käski syyskuun 3. päivänä 6. D:n siirtyä Antrean alueelta
rautateitse Kajaaniin ja 15. Pr:n Sortavalan pääpiirteiseltä alueelta Liminkaan. Näiden yhtymien rautatiekuljetukset suoritettiin 4.-9.9. rauhanomaisesti.
Kun saksalaisille vetäytymisestä annettu aikaraja umpeutui ja Saksa aloitti sotatoimet suomalaisia vastaan hyökkäämällä 15.9. Suursaarelle, päämaja päätti keskittää Pohjois-Suomeen
lisäjoukkoja. Kaakkois-Suomesta siirrettiin rautateitse 19.9.-14.10. Pohjois-Suomeen joukkojen johtoesikunnaksi määrätty IIIAKE sekä sille alistetut PsD, RajaJPr, 3. D, 11. D, 15. D
ja 19. Pr.
Loppusyksystä III AK:n joukkojen huoltaminen Kemin pohjoispuolella Tornion ja Rovaniemen suunnissa oli erittäin vaikeaa, koska saksalaiset o livat syyskuun lopulla tuhonneet
rautatieyhteydet Kemistä pohjoiseen. Tämän vuoksi kyseisten joukkojen huolto jouduttiin
järjestämään merikuljetuksin Pohjanlahden ja Perämeren satamista.
Siilasvuon III AK:n joukot valtasivat lokakuun puoliväliin mennessä Rovaniemen ja jatkoivat kohti pohjoista. Ruotsin rajan tuntumassa joukot lähestyivät Muoniota. Tällöin III AK:n
toiminta pakosta hidastui. Syynä oli se, että Neuvostoliiton vaatimuksesta myös Lapissa olevat
joukot oli saatettava marraskuun loppuun mennessä rauhan kannalle sekä vuoden 1939 kokoonpanoon ja vahvuuteen. Lapissa olleiden joukkojen kotiuttamiset aloitettiin lokakuun lopulla.
Marraskuun 4. päivän jälkeen Lapissa oli käytettävissä vain neljä jääkäripataljoonaa707 •
Lapin sodan alkuvaiheessa päämajan osastot tilasivat IIIAK:n huoltamiseksi ja täydentämiseksi tarvitsemansa merikuljetukset päämajan huoltopäällikön esikunnalta Helsingistä. Esimerkiksi päämajan ase-esikunta pyysi 17.10. PMHE:aa varaamaan aluksen ajalle 22.-23.10.
ampumatarvikkeiden kuljetukseen Kokkolasta Tornioon 708 • Lokakuun 20. päivänä päämajan
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Komulainen, s. 214.
Ahto, s. 294.
PM:n ase-esikunta 7804/Ase 3/304 sa i, 17. 10.1944, SArk, T 7366/26.
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huolropäällikön esikunta ilmoitti ase-esikunnalle merivoimien rekviroineen tehtävään hl Riitta H :n.
Myös IIIAK tilasi tarvitsemansa merikuljetukset päämajan huolropäällikön esikunnalca.
Seuraava tapahtuma tarjoaa esimerkin. Lokakuun 17. päivänä IIIAKE:n huoltopäällikkö,
everstiluutnantti E. Tara varasi PMHE:lta 24 200 m 3 3. D:n ja 15. Pr:n talvikuormastovälineiden merikuljetukseen. Lastaussatamiksi hän esitti Mäntyluotoa, Kokkolaa, Vaasaa ja Ykspihlajaa ja purkusatamiksi Kemiä ja Torniota. 709 Tässä tapauksessa PMHE käski merivoimien
esikunnan pakko-ottaa 7 10 III AK:n talvikuormastovälineiden kuljetuksiin seuraavat alukset:
1) III AK:n käyttöön Sirius (aluksen tuli olla Mäntyluodossa 25.10.), Capella (Vaskiluodossa 25.10.), Barösund (Vaskiluodossa 25.10.), Bore IV (Pietarsaaressa 25.10.)
ja Veli Ragnar (Ykspihlajassa 25.10.) sekä
2) PMintos:n käyttöön Lahti (aluksen tuli olla Mäntyluodossa 23.10.) ja Fennia (Turussa 23.10.). 7 11
Jos PMHE:n nimeämää alusta ei jostain syystä voinut ottaa, merivoimien esikunta korvasi sen toisella. Esimerkiksi IIIAK:n talvikuormasatovälineiden kuljetukseen PMHE:n määräämän hl Barösundin tilalle MerivE määräsi pakko-otettavaksi hl Rigelin. Tosin myös hl
Barösund otettiin puolustusvoimain käyttöön, mutta sen käskettiin hakea Turusta päämajan
intendenttiosaston lasti. MerivE ilmoitti lasteja hakemaan meneville kapteeneille, että alukset
"alistetaan PMHE:n alaisuuteen".
Saatuaan merivoimien esikunnalca ilmoituksen aluksen pakko-otosta päämajan huoltopäällikön esikunta kertoi asiasta laivanvarustajalle. Esimerkiksi lokakuun 21. päivänä se ilmoitti Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiölle: "Asia hl Primulan matka Turusta Ykspihlajaan.
Puolustusvoimille pakko-otettu hl Primula määrätään heti lähtemään Turusta Ykspihlajaan,
jossa sen on oltava lastausvalmiina lokakuun 23. päivänä. Kapteenin on perille saavuttuaan
heti otettava yhteys satamakuljetuspäällikköön ja elintarvikevarikon päällikköön. Päämajan
huoltopäällikön po. everstiluutnantti R. Boijer ja kapteeni K. Tamminen". 7 12
Yhteistyö päämajan huoltopäällikön esikunnan ja merivoimien esikunnan välillä kauppaalusten otoissa näyttää sujuneen saumattomasti. Näissä asiakirjoissa Kamerton osuus ei tule
lainkaan esille. Ongelmia ei näytä olleen laivanvarustajienkaan kanssa. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä syksyllä oli erittäin vaikea saada aluksille rahteja, koska liittoutuneiden valvontakomissio ei juuri antanut lupia ulkomaanliikenteeseen.
Alusten ollessa matkalla noutamaan lastia saivat lastaussatamien satamakuljetuspäälliköt
PMHE:lta määräyksen siitä, mitä ja milloin aluksiin lastattaisiin. Tarvittaessa he välittivät
siirtokäskyt pakko-otettujen alusten kapteeneille. Esimerkiksi Mäntyluodon satamakuljetuspäällikkö Lundberg sai 24.10. PMHE:lta seuraavan käskyn: "Puolustusvoimien käyttöön
pakko-otetun hl Wandan on viipymättä purkamisen jälkeen lähdettävä Vaskiluotoon, jossa
laivan päällikön on laivan saavuttua heti ilmoittauduttava paikalliselle satamakuljetuspäällikölle ja elintarvikevarikon päällikölle."m
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KSS 1751, 5173:n sähke no 2003/1647/v/46, 17.10.1944, SArk, T 7366/21.
MerivE:n pakko-ottoja koskevien sanomien lopussa oli tavallisesti maininta "Pakko-oton jälkeen
alukset asetetaan PMHE:n käyttöön ja ilmoittautuvat satamakuljetuspäälliköille".
PMHE:n puhelinsanoma 6547/3/II/2 b, 20.10.1944, SArk, T 7366/21.
PMHE:n kirj no 6548/3/11/2 b, 21.10.1944, SArk, T 7366/21.
PMHE:n lennätinsanoma no 6602/3/II/2 b, 24.10.1944, SArk, T 7366/21.
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III AK:n huolto- ja cäydennyskuljetuksille aiheutti lokakuun lopulla suuria ongelmia se,
että eräät liittoutuneiden valvontakomission paikalliset edustajat antoivat Pohjanlahden satamissa määräyksiä suoma laisa lusten käytöstä. Tästä seurasi, että muun muassa se, että III AK:n
calvikuormastovälineiden lascaukset oli pakko keskeyttää Vaasassa, Pietarsaaressa ja Ykspihlajassa. Merivoimien esikunnan marraskuussa LVK:lle tekemässä valituksessa kerrottiin, että
24.10. LVK:n herrat Timojeff ja Tromimoff olivat käskeneet kirjallisesti Vaasan satamakuljetuspäällikön merikapteeni Lundbergin lähettää hl Aune H:n Kaskisiin. Samana päivänä
he ottivat LVK:n käyttöön myös hl Bore IV:n. Seuraavana päivänä Timojeff ja Tromimoff
olivat vaatineet Lundbergia lähettämään hl Wandan Mäntyluodosta Kaskisiin. Näin tapahtui. Lokakuun 26. päivänä miehet olivat otta neet LVK käyttöön hl Veli Ragnarin. Lokakuun
28. päivänä samat miehet antoivat hl Kasteelle käskyn ryhtyä lastaamaan saksa laiseen Mäncyluotoon jättämää kivihiililastia. Lastin saatuaan alus lähti Turkuun. Miltei kaikki LV K:n
käyttöön Pohjanlahdella lokakuun lopulla menneet alukset olivat joko suorittamassa päämajan
huoltopäällikön esikunnan kuljetuksia tai ne oli varattu kyseiseen tehtävään. 714
Valitus LVK:lle ei luonnollisesti johtanut mihinkään, koska valvontakomission käyttöön
otetut alukset kuljettivat saksa laisten Suomeen jättämää materiaalia Neuvostoliittoon. Tämän
suoma laiset hyvin tiesivät, kuten myös sen, kenellä oli valta määrätä asioista. Siksi päämajan
huolropää llikön esikunta ei ollut lokakuun lopulla ryhtynyt kiistelemään alusten käytöstä
vaan oli antanut heti satamakuljetuspäälliköi ltä va lvontakom ission edustajien vaatimuksista
kuultuaan määräyksen peruuttaa III AK:n huoltokuljetuksiin varattujen alusten pakko-otat.
Tämä tapahtui siten, että esimerkiksi 25.10. PMHE antoi merivoimien esikunna lle seuraavan käskyn: "Puolu stusvoimien käyttöön varattujen alusten Bore IV, Kaste, Wanda, Sirius
pakko-otto on heti peruutettava". Samana päivänä MerivE antoi asiasta oman käskynsä lisäyksellä: "Mikäli alukset on jo pakko-otettu, on ne luovutettava viipymättä takaisin omistajilleen".715
Pohjanlahdella suoritettujen merikuljernsten mittavuutta osoittaa, että lokakuun lopussa
päämajan huolropäällikön esikunnan käytössä olivat Turussa Orion ja Bärösund, Mäntyluodossa Capella ja Lahti sekä Vaasassa Ostrobotnia, Hermes, Suomen neito ja Veli Ragnar.
Lisäksi III AK:n käytössä (kommodori Söderholm) olivat seuraavat alukset, jotka liikennöivät Ou lusta ja Raahesta Kemiin ja Tornioon: Aranda, Argo, Ariadne, Baltic, Bore III, Bore
V, Canopus, Fritz S, Hesperus, Leo, Najader, Nordstjärnan, Norma, Pallas, Per Brahe, Rea,
Regulus, Si lvia, Soisa lo, Tor, Zi los sekä epäkunnossa olevat Bore IX, Georg, Greta Thorden
ja Maininki. 716 Röytässä lokakuun alkupuolella uponneet Bore IX ja Maininki oli nostettu
ylös, ja ne odottivat pääsyä telaka lle korjattavaksi.
Liittoutuneiden valvontakomission aiheuttamasta häiriöstä huolimatta III AK:n merikuljetukset jatkuivat loka- ja marraskuun vaihteessa. Pääkuljetussuunta oli kuitenkin muuttunut,
si llä nyt III AK:n joukkoja kotiutettiin. Röytästä ja Kemistä kuljetettiin 27.10.-27.l 1. Pohjan lahden satamiin yhteensä 29 371 miestä, 2 452 haavoittunutta, 2 740 hevosta, 174 tykkiä
ja 1 000 tonnia carvikkeita. 717
MerivE meren kul kuosasco, 9.11.1944, SArk, T 7366/23.
715 PMHE:n kirj no 6617/3/ll/2 b, 25.10.1944, SArk, T 7366/21.
7ir, PMHE:n lennätinsanoma no 6622/3/11/2 b, 25.10. 1944, SArk, T 7366/22 - Boijerilta Roosille
Lakkiin .
717 Komu lainen, s. 214.
714
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Vielä marraskuussa Perämerellä oli kuljetustehtävissä 52 kauppa-alusta, 24 hinaajaa ja 100
proomua. Lokakuun alusta joulukuun 2. päivään mennessä vesitse kuljetettiin Perämerellä
276 laivalastia, yhteensä 314 853 brt joukkoja ja materiaalia. Henkilöitä oli 109 371, hevosia
5 207, hevosajoneuvoja 4 979, autoja 330, traktoreita 141, tykkejä ja heittimiä 241, panssareita 9 ja muuta materiaalia 8 700 tonnia. 7 18 Suuriin kuljetuslukuihin vaikutti myös se, että
PMHE pyrki suorittamaan Lapin joukkojen kotiuttamiskuljetukset mahdollisimman suuressa määrin vesitse. Esimerkiksi 15. Divisioona kuljetettiin Perämeren satamista Mäntyluotoon
kotiutettavaksi. 7 19 Kotiuttamisvesikuljetukset päättyivät marraskuun 26. päivänä 72 0 • Kaksi
päivää myöhemmin 111 AK:n merikomentaja lähetti viimeisen tilanneilmoituksen laivojen
toiminnasta Perämerellä päämajan huoltopäällikön esikuntaan Helsinkiin 72 1• Pohjanlahden
purjehduskausi kuitenkin vielä jatkui.
Kemin vesitiealueen rannikkoliikenne oli sujunut koko kesän ja alkusyksyn normaalisti
20.9. saakka. Tuolloin vesiliikenne täytyi saksalaisten toimenpiteiden takia lopettaa. Rannikkoliikenne käynnistyi jälleen lokakuun jälkipuoliskolla, minkä jälkeen sitä jatkettiin aina,
kun sotatilanne sen mahdollisti. Avomerilaivaliikenne oli tuossa vaiheessa ajoittain vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui Tornioon ja Kemiin tulevista III AK:n jatkokuljetuksista. Kemin satamien tuho tosin vaikeutti suurien alusten purkamista ja lastaamista.
Sitä vastoin Kemin vesitiealueen päällikön Joel Jänkälän mukaan Röytässä sotatoimet eivät
suurestikaan häirinneet lokakuun alun jälkeen liikennettä. 722 Oulun vesitiealueen laivaliikenne päättyi joulukuun 27. päivänä. Raahen tasalla rannikkoliikenne oli lopetettu jo itsenäisyyspäivänä. m
Vuoden lopulla Pohjanlahdella valmistauduttiin myös järjestämään sisäasiainministeriön
siirtoväenasiainosaston kuljetuksia. Välirauhansopimuksen mukaisesti kaikki Neuvostoliiton
kansalaiset, mukaan lukien inkeriläiset, tuli palauttaa Neuvostoliittoon tavaroineen ja kotieläimineen. Sisäasiainministeriö johti palautuksia ja PMHE vastasi marraskuun loppuun asti
40 000 hengen kuljetusten suunnittelusta. 724
Päämajan huoltopäällikön esikunnan 11.11. antamassa käskyssä sanotaan, että
Palautuskuljetukset oli toteutettava erittäin kiireellisinä kuljetuksina.
Vesikuljetuksia oli pyrittävä käyttämään mahdollisimman paljon hyväksi maantie- ja rautatiekuljetusten keventämiseksi.
Sisäasiainministeriö maksoi kuljetukset.
Vesitiepiirien tuli tehdä parhaansa, että nämä "yleiseltä kannalta erittäin tärkeät kuljetukset
saataisiin suoritetuksi määräajassa". 725 Kehotus ja koko käskyn sisältö osoittaa, että inkeriläisten
palauttaminen ei ollut miellyttävä tehtävä, mutta se tuli silti hoitaa kunnolla.
Siirtoväenasiainosaston osastopäällikkö Johannes Virolainen ilmoitti 26.11. PMHE:lle
Heltimoinen, s. 47.
PMHE:n kirj no 2151/1/13 sai, 2.11.1944, SArk, T 22471/3.
72
° Komkapt 0. Peuranheimon ilmoitus, SArk, T 7366/23.
72 1
III A K:n meri komentajan tilanneilmoitus 28.11.1944, SArk, T 7366/22.
722
Kemin vesitiealue no 3/2 a, 6.1.1945, KA, KHM, Perämeren vesitiepiiri Eb 1942-1946.
723
Toimintakertomus Oulun vesitiealueen toiminnasta purjehduskaudella 1944, 6.1.1945 , KA,
KHM, Perämeren vesitiepiiri Eb 1942- 1946.
724
SM siirtoväenasiainosasto no 19.680, 8.11.1944, SArk, T 7366/21.
725
PMHE:n kirj no 6930/3/IT/l a, 11.11.1944, SArk, T 7366/2 1.
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"välittömiä toimenpiteitä varten" paikkakunnat, joille inkeriläiset koottaisiin 29.11.-2.12.
palauttamista varten. Eräät kokoamispaikat olivat Pohjanlahden rannikolla. 726 PMHE ja sen
vesikuljetusorganisaatio ehdittiin kuitenkin kotiuttaa, ennen kuin inkeriläisten kuljetuksia
alettiin toteuttaa.

Kuljetustehtävien siirto siviiliviranomaisille
Ministerien riita keskitetystä liikenteestä
Päämajan huolcopäällikön esikunnan ja sen johtamien kuljetusorganisaatioiden kotiuttamisen lähestyessä siviiliviranomaiset joutuivat päättämään kulku laitoksen tulevista järjestelyistä. Kenraalimajuri Roosin sekä kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriön edustajien loka ja
marraskuun vaihteessa käymissä neuvotteluissa oltiin yhtä mieltä, että siviiliviranomaisten
tuli ohjata jatkossa kuljetuksia. Kaikki näyttävät olleen myös yksimielisiä siitä, että tulevat
alueelliset kuljetusorganisaatiot olisivat samankalcaisia kuin sotilasviranomaisten jatkosodan
aikana muodostamat. Erimielisiä oltiin taas siitä, tulisiko keskitetyn liikenteen johto antaa
kulkulaitos- vai kansanhuoltoministeriön vastuulle. Kiistaa aiheutti myös se, millainen johtoelin kuljetuksia ohjaavaan ministeriöön tulisi perustaa.
Kuljetuksista keskustelciin ensimmäisen kerran marraskuun 9. päivänä pidetyssä valcioneuvoston istunnossa. Asian käsittely kuitenkin keskeytyi, kun valciovarainministeri Onni
Hiltunen otti asiakirjat luettavikseen. Hilcusen kiinnostus asiaan johtui ilmeisesti siitä, että
hänestä oli tulossa seuraavan hallituksen toinen kulkulaitosministeri. Seuraavana päivänä pidetyssä istunnossa valtioneuvoston pöytäkirjaan kirjattiin oraakkelimaisesti: "Valtioneuvosto
päätti periaatteessa, että keskitetyn liikenteen johto siirretään kulkulaitosministeriöön". 727
Syystä tai toisesta kulkulaitosministeriö ja kansanhuoltoministeriö eivät valtioneuvoston
istunnon jälkeen alkaneet millään tavoin toimia keskitetyn liikenteen johdon siirtämiseksi
kulkulaitosministeriöön. Mahdollisesti tuleva hallituksen vaihdos esti asian etenemisen ministeriöissä. Hallitus vaihtui marraskuun 17. päivänä. Vuodesta 1937 kulkulaitosministerinä
toiminut Väinö Salovaara joutui odotusten mukaisesti väistymään. Pääministeri J. K. Paasikiven hallituksen kulkulaitosministeriksi tuli Eero A. Wuori.
Paasikiven hallitus käsitteli keskitettyä liikennettä 24.11. pidetyssä istunnossa. Asian esittelyvastuu oli nyt siirtynyt kulkulaitosministeriöltä kansanhuoltoministeriölle. Ilmeisesti
kulkulaitosministeri E. Wuori ja kansanhuolcoministeri K.Jutila olivat sopineet asiasta pian
hallituksen muodostamisen jälkeen. Esittelijänä toiminut kansanhuolcoministeriön toimistopäällikkö, majuri A. Ilmarinen suositteli keskitetyn liikenteen siirtämistä kansanhuoltoministeriön vastuulle. Tälläkin kertaa asia jäi päättämättä, koska salkuton ministeri Mauno
Pekkala otti asiakirjat itselleen. Ilmarisen esircelylistaan on merkitty, ettei istuntoa kirjata
valtioneuvoston pöytä kirjaan. m
Marraskuun 28. päivänä valtioneuvosto hyväksyi Ilmarisen esittelemän päätöstekstin, ja
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kansanhuoltoministeri Jutila vahvisti sen allekirjoituksellaan . Päätöksessä ei millään tavalla
puututtu kauppa- ja teollisuusministeriön tai Kamerton asemaan kauppamerenkulun johtajana. Ilmarisen lapsuksen vuoksi valtioneuvoston päätöksessä ei ilmoitettu, milloin se astuu
voimaan. 729 Joulukuun alkupuolella kansanhuoltoministeriö ilmoitti päätöksen astuneen voimaan allekirjoituksen yhteydessä 730 •
Joulukuun alusta 1944 alkaen ministeriöiden vastuut kuljetuksista olivat seuraavat:

Valtioneuvosto

t

KTM (Kamerto)
Merenkulku
Satamat

KYM
Rautatiehallitus (VR)
- Linja-autoliikenne
Ilmaliikenne

KHM (Liikennejaos)
Moottoriajoneuvo-ja hevoskuljetukset (ka, pa, ha, hev)
Sisävesi- ja rannikkoliikenne
Uitot
~ Puutavarankuljetukset

Valtioneuvoston päätös merkitsi jatkosodan aikana kuljetuksissa aikaansaadun keskityksen murentumista, sillä kuljetukset ja kuljetusala jaettiin nyt kolmen keskenään kilpailevan
ministeriön kesken. Valtioneuvosto oli katsonut voivansa siirtyä tällaiseen järjestelyyn, koska
ministerit uskoivat kuljetustilanteen rauhan tultua nopeasti helpottuvan, vaikka tiettyä keskitystä yhä tarvittiinkin 73 1• T ämä osoittautui pian täydelliseksi virhearvioksi.
Asian käsittelyssä valtioneuvostossa esiintyneet vaikeudet johtuivat pääasiassa siitä, että
monet ministerit eivät olleet lainkaan vakuuttuneita siviiliviranomaisten johtaman keskitetyn liikenteen tarpeellisuudesta. Näin ajattelevat ministerit halusivat päästä nopeasti eroon
järjestelmästä, jonka ei katsottu kuuluvan rauhanaikaiseen hallintoon. He ajattelivat, että ajoneuvojen ja hevosten palattua omistajiensa käyttöön yhteiskunnan kuljetusongelmat nopeasti
poistuisivat. Keskitetyn liikenteen kannattajat ja vastustajat sopivat 24.11. pidetyn istunnon
jälkeen kompromissina, että keskitetty liikenne päättyisi 31.5.1945. Tuo päätös haluttiin jostain syystä pitää salassa. Sitä ei siksi kirjattu valtioneuvoston pöytäkirjaan tai 28.11. annettuun päätökseen. Salaamisen onnistumista osoittaa, että Roos sanoo kuulleensa asiasta vasta
huhtikuussa 1945. 732
Toinen valtioneuvoston käsittelyihin marraskuussa liittynyt ongelma oli, siirtyisivätkö sotilasviranomaisten hoitamat kuljetustehtävät kulkulaitos- vai kansanhuoltoministeriön vastuulle.
Kulkulaitosministeriötä esittäneet puolustivat kantaa, jonka mukaan kaikkia kuljetusmuotoja
tuli edelleen johtaa keskitetysti. Ne, jotka suosittelivat tiettyjen kuljetusmuotojen johdon antamista kansanhuoltoministeriölle, ajattelivat ilmeisesti tällaisen tilapäisen järjestelyn sopivan
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hyvin ministeriölle, jonka toiminta päättyisi olojen vakiinnuttua. Lisäksi kansanhuoltoministeriö vastasi kaikista säännöstelytoimenpiteistä sekä puu- ja polttoaineasioista. Tämä oli hyvä
peruste myös siksi, että puu oli ylivoimaisesti suurin kuljetettava tavararyhmä. Keskitetyn
liikenteen antamista kansanhuoltoministeriön vastuulle saatettiin kannattaa myös siksi, ettei
kulkulaitosministeriön poliittinen painoarvo kasvaisi liian suureksi.
Päätöksen jälkeen PMHE:lle jäi vain kaksi päivää aikaa suorittaa tarvittavat järjestelyt
maantie- ja vesikuljetusorganisaatioiden siirtämiseksi siviiliviranomaisten haltuun. Esikunta ei ollut voinut mitenkään ennakoida asiaa, koska Roos oli pidetty marraskuun puolivälin
jälkeen täysin sivussa valtioneuvostossa tapahtuneesta keskitetyn liikenteen suunnittelusta.
Mahdollisesti asia salattiin Roosilta siksi, että hänen pelättiin yrittävän vaikuttaa asian ratkaisuun tasavallan presidentin avulla.

Viimeinen päiväkäsky
Syksyllä Mikkelissä oli keskusteltu päämajan huoltopäällikön es ikunnan kotiuttamisesta.
Koska kyseessä oli koko yhteiskunnan kannalta tärkeä johtoelin, Roos sai itse ratkaista, milloin sen toiminta päättyisi. Ainoana ehtona oli, että kotiutus tuli suorittaa viimeistään marraskuun lopussa .733 Roos lykkäsi esikuntansa sekä sen johtamien kuljetusorganisaatioiden
toiminnan lopettamisen aivan viime hetkeen siksi, että hän halusi johtaa kaikki kotiutuskuljetukset ja hoitaa kuljetusalan tehtävien siirron siviiliviranomaisten vastuulle mahdollisimman hallitusti. Tässä hän ei täysin onnistunut, koska valtioneuvosto kykeni päättämään
asian vasta kaksi päivää ennen päämajan huoltopäällikön esikunnan kotiutumista. Noidenkin päivien aikana PMHE olisi todennäköisesti kyennyt suunnittelemaan maantie- ja vesikuljetusten siirron kansanhuoltoministeriön johtoon, jos se olisi edes tuolloin otettu mukaan
asian valmisteluun.
Pahinta oli se, ettei kansanhuoltoministeriöllä ollut marraskuun viimeisenä päivänä mitään
suunnitelmaa sen vastuulle annettujen kuljetusten johtamisesta. Siksi PMHE ei voinut antaa
ennen omaa kotiutumistaan kuljetusorganisaatioilleen ohjeita niiden toiminnan jatkamisesta
KHM:n johdossa. Päämajan huoltopäällikkö saattoi vain kehottaa johdossaan olleiden tie- ja
vesikuljetusorganisaatioiden päällystöä työskentelemään uuden johdon alaisena yhtä tarmokkaasti kuin hänen johdollaan.
Roos myös lähetti henkilökohtaiset kiitokset jokaiselle vesitiepiirin päällikölle. Hän kiitti
päälliköitä hyvin suoritetusta työstä todeten vesitse kuljetettujen tarvike- ja henkilöstömäärien
helpottaneen ratkaisevasti vaikeaa kuljetustilannetta. Roos myös sanoi sisävesi- ja rannikkokuljetuksilla olleen huomattava merkitys maan talouselämälle, kansanhuollolle ja sodankäynnille. Lopuksi hän toivoi hyvän yhteistyön jatkuvan siviilihallinnon alaisena. Majuri Hugo
Lakomaalle Roos osoitti erityiset kiitokset työstä vaikeissa evakuointikuljetuksissa Saimaalla
kesällä ja syksyllä 1944.734
Kiitokset olivat paikallaan, sillä vesitiepiirien kuljetustulokset purjehduskaudella 1944 ovat
hämmästyttävän suuret ottaen huomioon vesikuljetuksia kesän ja syksyn aikana kohdanneet
m
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suuret vaikeudet. PMHE:n lokakuun 20. päivänä laatiman kuljetustilannekatsauksen mukaan
rannikolla ja sisävesillä kuljetetut määrät olivat seuraavat:
halkoja 1 580 181 pm3,
muuta pinotavaraa aluksilla 298 306 pm 3 ja !autoissa 2 912 591 pm 3,
tukkeja aluksilla 180 213 kpl ja !autoissa 12 865 770 kpl,
ratapölkkyjä aluksilla 53 693 kpl ja !autoissa 32 955 kpl,
sahatavaraa 64 565 std,
muuta tavaraa 366 066 tn ja
matkustajia 2 061 734 henkeä .7 15
Koska kuljetukset kuitenkin jatkuivat eräiden vesitiepiirien alueilla vielä joulukuun lopulla, on todennäköistä, että Länsmanin esittämät luvut vuoden 1944 kuljetustuloksesta ovat
lähempänä oikeaa. Länsmanin mukaan vesitiepiirien kuljetussuorite oli purjehduskausilla
1942-1944 seuraava 736 :
Vuosi 1942
Vuosi 1943
Vuosi 1944

Puutavaraa pm 3

Muu tavara tn

Henkilöt

11 234 500
12 483 900
11 896 437

632 030
2 037 466
584 738

1 778 171
3 292 600
2 820 914

Länsmanin luvuista, kuten myös PMHE:n viimeisen kuljetustilannekatsauksen (20.10)
tilastosta, puuttuvat puolustuslaitoksen vesikuljetukset ja vesievakuoinnit. Lisäksi Laatokan
ja Äänisen vesitiepiirien tilastoja vuodelta 1944 ei ole löytynyt, vaikka ne ovat mukana aiempien vuosien luvuissa. Edellä mainituista syistä voidaan olettaa, että vesikuljetusorganisaatio
saavutti viimeisenä toimintavuotena parhaan tuloksen ainakin puutavarankuljetuksissa. Jos
mukaan lasketaan Perämerellä vuoden lopulla suoritetut sotilaskuljetukset ja evakuoinnit, niin
oletettavaa on, että myös muun tavaran kuljetuksessa ylitettiin vuoden 1942 taso.
Vesitiepiirien siirtyminen kansanhuoltoministeriön alaiseksi sujui kaikesta huolimatta joustavasti. Tämä johtui siitä, että PMHE:n maan- ja vesitiekuljetusosasto oli sopinut suullisesti
niiden vesitiepiirien päälliköiden kanssa, joiden alueella liikennöinti oli vielä joulukuussa mahdollista, että he jatkavat toimintaansa kotiuttamisen jälkeen keskeytyksettä kansanhuoltoministeriön johdossa. Johtosuhdemuutosta helpotti sekin, että reserviin 30.11. siirtynyt maan- ja
vesitiekuljetusosaston päällikkö, everstiluutnantti R. Boijer johti joulukuun 4. päivästä alkaen kuljetuksia kansanhuoltoministeriön puu- ja polttoaineosaston apulaisosastopäällikkönä
ja liikennejaoston johtajana. Hänen apunaan ministeriössä työskenteli monia PMHE:ssa ja
vesitiepiireissä sodan aikana palvelleita henkilöitä.
Myös päämajan huoltopäällikön ja merivoimien esikunnan alaisina toimineet satamakuljetuspäälliköt piti kotiuttaa marraskuun lopussa. Vaikka satamien toiminta oli vuoden lopulla
hyvin hiljaista, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä merivoimien esikunta eivät halunneet luopua hyväksi todetusta järjestelystä. Lisäksi tiettyjä satamakuljetuspäälliköille kuuluneita tehtäviä
oli pakko hoitaa jatkossakin. Tämän vuoksi merivoimien esikuntapäällikkö, kontra-amiraali
S. Sundman pyysi 23.11. Haminan, Kotkan, Loviisan, Helsingin, Hangon, Turun, Rauman,
Porin, Kaskisten, Vaasan, Pietarsaaren, Kokkolan, Raahen ja Oulun kaupunginhallituksia
735
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kiireesti tutkim aa n mahdollisuudet hoitaa satamakuljetuspäällikölle kuuluneet tehtävät jonkun kunnallisen viranomaisen toimesta. Tehtävistä tärkeimmät o li vat737
yhteyden pitäminen suo ma la isten liikennöitsijä in ja lä himmä n LVK:n paikallisen
va ltuutetun kanssa,
tilas totietojen anta minen KTM:lle päivittä in puhelimitse,
KT M:n ja Meri vE: n antamien alusten kulkua ja turvallisuutta koskev ien määräysten vä littä minen aluksille sekä
yhteyd en pitäminen rautatiev iranomaisiin.
Valittava henkilö tulisi toimimaa n kauppa- ja teollisuusministeriö n a laisena pientä palkkiota vastaa n. M ahdollises ti päätökse nteon helpo ttamiseksi Sundman es itti, että kaupunginhallitukset määrä isivät sata makapteeninsa ho itamaa n kyseisiä teh täviä. 738
M erivoimien esikunta ei ehtiny t saad a kaupun ginhallitllksilta ilmo itllksia sata makulj etuspää llikö iden seuraajista ennen marraskuun lopun ko tiutta misia. Jo tta sata mien johta misto imintaa n ei olisi tullut haitallisia katkoksia, merivoimien esikunta sopi siviiliin siirtyv ien
satamakulj etllspää llikö iden ja heidän apula istensa ka nssa, että he hoitavat tehtäviää n, kunnes
uudet KTM :n a la iset virkailijat aloittavat toimintansa sata missa. H eidä n palkkionsa luvattiin
maksaa tehtävä n tosiasia lliseen päättymispäivää n as ti. 739
Kenraa limajuri Roos ja everstiluutna ntti Bo ijer eivät puuttuneet satam akuljetuspää ll iköid en tehtävien siirtoon liittyvien asio iden hoitoon. H e lähettivät kuitenkin marras kuun 27.
päivänä joka iselle sata makulj etuspää llikölle kiitoskirj eet. Esimerkiksi Kotkan sata makulj etuspää llikön ko m entajakapteeni T. M almströmin saa massa kirj eessä tod etaa n sotatilanteen
luoneen uusia, usein va ikeasti ratka istavia tehtäviä, jo tka ovat vaa tineet suo rittajaltaan suuria
henkilökohtaisia ponnistuksia. Tä mä koski myös meriliikennettä sekä ahtaus- ja huolintatyötä.
M eriliikenteen johto- ja työ tehtävissä työskennelleiden todetaa n suoritta neen mitä tä rkeimmän osuuden m aa n puolustllstaistelun ja sen taloudellisen sekä sotil aa llisen kyvyn hyväksi.
M eriliikenteen so tilaa lli sen merkitykse n vuoksi olivat useat sata mat joutllneet ky mmeniä,
jopa satoja kertoja hyökkäyksen kohteiksi, ja siten sata mahenkilös tö oli jo utunut työskentelemään henkilökohtaisen vaa raa n alaisena. Siin ä mielessä työ oli ollut verrattavissa suo ra naiseen
rinta mapalveluun. Lopuksi Roos kii tt i Liin ahama ri ssa ja Ko tkassa so tavuos in a toiminutta
M alm strö mi ä ensiarvoise n tärkeäs tä ja tuloksellises ta työs tä so tata louden ja puolustusvoimain hyvä ksi.740
M almströmin ja ka ikkien Kotkan sa massa työs kennelleiden kii tokset oli vat a nsa itut. Jatkosod a n aikan a to istllvasti erittä in kov ien ilma hyökkäys ten ko hteeksi jo utunee n satam a n
tehokkuus oli koko sod a n ajan omaa luokkaa nsa. Se käy epäsuo rasti ilmi myös oheisesta taulukosta, jossa on ku vattu Suomen sata mien suhteellinen %-osuus ulko maankaupasta vuos ina
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Helsinki
- tuonti
- vienti
Turku
- tuonti
- vienti
Kotka
- tuonti
- vienti
Mäntyluoto
- tuonti
- vienti
Rauma
- tuonti
- vienti
Hamina
- tuonti
- vienti
Hanko
- tuonti
- vienti

Keskimäärin
1941-1944

1941

1942

1943

1944

22,1
7,8

34,4
6,8

35,1
7,4

34,1
6,9

34,4 (1. tuonti*)
7,3 (3. vienti*)

29,6
10,7

21,5
6,7

20,0
3,7

25,4
5,4

24,1 (2. tuonti*)
6,6

3,4
10,4

11,8
29,3

12,5
28,0

10,9
29,7

9,7 (3. tuonti*)
24,4 (1. vienti*)

11,3
14,8

8,1
11,6

8,3
12,0

7,1
21,8

8,7
15,0 (2. vienti*)

7,8
7,8

2,7
6,2

4,1
4,5

4,9
7,8

4,9
6,6

0,5
1,3

2,0
4,9

1,7
5,3

1,4
1,4

1,4
3,2

2,2
1,0

2,1
0,9

1,1
1,2

1,4
0,8
* kolme suurinta tuonti-

ja vientisatamaa

Neljän suurimman sataman Helsingin, Turun, Kotkan ja Mäntyluodon osuus vuosien
1941-1944 tuonnista oli peräti 76,9 %. Vienti jakaantui hieman tasaisemmin, sillä suurimmista tuontisatamista vietiin runsaat 53 % viennistä. Rauman, Hangon ja Haminan satamien
liikenne oli varsin vähäistä, vaikka ne yhdessä vastasivatkin 7,7 %:sta tuonnista ja 10,6 °/o:sta
viennistä. Taulukosta myös ilmenee, että PMHE onnistui vuonna 1944 siirtämään vientiä
länsirannikon satamiin. Tilastosta puuttuvilla Vaasalla, Oululla ja Kemillä oli suuri merkitys
saksalaisten kuljetuksissa. Sen sijaan Suomen tuonnin ja viennin kannalta niiden merkitys oli
vähäinen. Taulukosta on myös nähtävissä meriliikenteen palautuminen Länsi-Suomen satamissa
"normaaliksi" Hangon valcauksen avattua lopullisesti sen itäpuoliset satamat liikenteelle.
Päämajan huolcopäällikön esikunnan kotiuttaminen oli yksinkertainen tehtävä, koska sen
lopettamiseen ei liittynyt mitään hallinnollisten tai säädöksiin perustuvien tehtävien siirtoa
muille elimille. Esikunnan henkilöstöllä ei ollut kuitattuna edes aseistusta eikä muutakaan
materiaalia. Kotiutumisen koittaessa marraskuun viimeisenä päivänä paikalla oli enää 18 upseeria, yksi insinööriupseeri ja seitsemän aliupseeria. Kenraalimajuri H. Roos irtisanoutui kaksi
päivää myöhemmin puolustuslaitoksen palveluksesta ja ryhtyi hoitamaan rautatiehallituksen
pääjohtaja n virkatehtäviä 742 •
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Valtakunnan kuljetuspäällikkö kiitti viimeisessä esikuntakäskyssä 30.11. alaisiaan todeten:
"Esikuntani tänään lopettaessa toimintansa ja kaikkien sen jäsenten sotavuosien jälkeen siirtyessä jälleen työskentelemään kukin omalle rauhanaikaiselle työsaralleen kiitän esikuntani
koko henkilökuntaa hyvin suoritetusta työstä. Esikunnan olemassaolon aikana on tilanne
rautatie- sekä maa- ja vesikuljetuksien alalla vaihdellut, mutta vaikeimmissakin olosuhteissa
on hyvän yhteistyön merkeissä tapahtuneen uutteran työskentelyn avulla kyetty tehokkaasti
myötävaikuttamaan kotiseudun liikenteen järjestelyyn ja sen kuljetuspulmien ratkaisemiseen.
Siten on myös voitu täyttää se tehtävä, minkä Ylipäällikkö oli meille antanut". 74l
Kokonaisarvio päämajan huoltopäällikön esikunnan toiminnasta ja sen toteuttamien toimenpiteiden taloudellisuudesta voi olla vain kiitettävä. Lainkaan liioittelematta voidaan sanoa
päämajan huoltopäällikön esikunnan ja sen alaisten kuljetusorganisaatioiden suorittaneen jatkosodan aikana kenraalimajuri Harald Roosin johdolla työn, joka auttoi ratkaisevasti koko
yhteiskuntaa selviämään sodasta. Vesikuljetusten osalta on korostettava erityisesti kauppamerenkulun ja merisatamien ansiokasta sekä uhrautuvaa toimintaa.
Syksystä 1941 syksyyn 1944 päämajan huoltopäällikön esikunta oli ollut kulkulaitoksesta
vastanneita ministeriöitä tärkeämpi tekijä kuljetusalan asioista päätettäessä. Sen asema maan
kuljetusalan johdossa heikkeni luonnollisesti asteittain välirauhan jälkeen, mutta vasta sen
kotiuduttua ministeriöt saivat kokonaan takaisin niille kuuluvan johtoaseman kuljetuskysymysten käsittelyssä.
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vatessaan hallituksen ja päämajan ylimmän johdon neuvottelun 28.11.1941 tasavallan presidentti Risto Ryti totesi, että "kotirintama ja sotarintama eivät ole mitään
erillisiä toisistaan riippumattomia tekijöitä, vaan saman asian kaksi puolta. Jos toinen on heikko, niin se vaikuttaa toiseenkin; heikompi rengas määrää, mihin kokonaisuutena
pystytään". Presidentiltä jäi mainitsematta, että kummankin puoliskon poikkeusolojen valmiudesta tulee huolehtia ennen kriisiä. Näin Suomessa ei ennen talvisotaa ollut tehty. Yhteiskunnalle palveluja tarjoavan kulkulaitoksen poikkeusolojen valmistelujen puute haittasi
syksystä 1939 alkaen pahasti kaikkia toimintoja. Tämä johtui siitä, että yhteiskunnan kyky
toimia niin rauhan kuin kriisin aikana on suoraan verrannollinen maan kuljetusjärjestelmän
toimintavarmuuteen.
Kolmikymmenluvulla vallalla olleessa uhkakuvassa Suomen oletettiin joutuvan sotaan
Neuvostoliiton kanssa. Tämä arvio osoittautui oikeaksi. Sodan aikana kuljetusjärjestelmän
solmukohtien odotettiin joutuvan vihollisen iskujen kohteeksi koko valtakunnan alueella.
Tähän sotilasviranomaiset varautuivat rautatieliikenteen ja myös kauppamerenkulun osalta.
Siksi myös meripuolustuksen tärkein tehtävä oli 1930-luvun vaihteesta alkaen kauppamerenkulun suojaaminen Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella. Muutkin kuljetusjärjestelmän varautumistoimenpiteet, esimerkiksi polttoaineen varmuusvarastointi, suoritettiin ennen talvisotaa
puolustusministeriön ja sotilasviranomaisten eikä kulkulaitoksesta vastanneiden ministeriöiden aloitteesta.
Sekä sotilas- että siviiliviranomaiset uskoivat 1930-luvun lopulla, että Suomi voisi sodan aikana harjoittaa ulkomaankauppaa vapaasti Ruotsin aluevesien kautta Euroopassa
ja muualla maailmassa. Tämä arvio osoittautui vääräksi jo elokuun lopussa 1939, vaikka
Suomi ei edes ollut sodassa. Kriisiin täysin valmistautumaton valtioneuvosto joutui kauppamerenkulussa esiintyneiden häiriöiden vuoksi etsimään nopeita keinoja yhteiskunnan
sopeuttamiseksi Euroopassa syttyneen sodan vaikutuksiin. Merkittävin valtioneuvoston
tuolloin päättämä toimenpide oli säännöstelyä ohjaavan kansanhuoltoministeriön perustaminen. Samassa yhteydessä kauppa- ja teollisuusministeriö luovutti kansanhuoltoministeriölle ulkomaankaupan ja kauppamerenkulun ohjausvastuun. Kansanhuoltoministeriö
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toteutti ohjauksen ryhtymällä valvomaan, että kotimaisella tonnistolla kuljetetaan vain
yhteiskunnan kannalta tärkeitä tarvikkeita. Muuten varustamojen toimintaan ei haluttu
eikä toisaalta ollut tarpeen puuttua.
Sotilaspoliittisen tilanteen uudelleen arviointia osoittaa, että syksyllä 1939 valtioneuvosto
hyväksyi suunnitelman kauppayhteyksien avaamisesta Atlantille Petsamosta ja Pohjois-Norjan
satamista. Talvisodan jälkeen suunnitelmasta saatiin suurin ponnistuksin ja kustannuksista
välittämättä toteutettua vain Petsamon osuus. Atlantin kaupan mahdollistamiseksi kulkulaitos-, kansanhuolto-, puolustus- sekä kauppa- ja teollisuusministeriö yhdistivät ainutlaatuisella
tavalla voimansa Atlantin yhteyden rakentamiseksi nopeasti operatiiviseen valmiuteen. Myös
Petsamon liikenteessä keväällä 1940 toteutettu järjestely oli poikkeuksellinen. Varmistaakseen
tuonnin ja viennin sujumisen valtiovalta ohjasi Liinahamarin sataman toimintaa ja kaikkia
sen maakuljetuksia varsin keskitetysti.
Kulkulaitoksista vastanneet ministeriöt olivat toisen maailmansodan aikana valmiita joustamaan ja jopa luopumaan reviireistään erityisesti silloin, kun yhteiskunnan olemassaolo oli
eniten uhattuna. Tällöin ne joko sopivat toiminnasta vastoin ministeriöiden työnjaosta ja
tehtävistä annettua asetusta tai eivät puuttuneet siihen, että toinen ministeriö tai sotilasviranomainen tunkeutui säädöksissä määrättyjen vastuualuerajojen yli. Sotavuosina ministeriöiden väliset tehtäviin ja työnjakoon liittyvät erimielisyydet ajoittuivat tavallisesti suhteellisen
rauhallisiin ajanjaksoihin. Väliin ongelmana oli se, etteivät kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriö olleet selvillä yleistilanteesta ja valtion ylimmän johdon aikomuksista. Tästä johtui
esimerkiksi se, että kesäkuun alussa 1941, jolloin armeija valmistautui sotaan, kulkulaitos- ja
kansanhuoltoministeriö riitelivät siitä, kumpi saisi vastuulleen tie- ja vesiliikenteen johtamisen . Pääesikunta ei odottanut ministeriöiden kiistan ratkeamista, vaan määräsi käskyssään
vastuun kotiseudun tie- ja vesiliikenteestä kansanhuoltoministeriölle. Todetessaan sodan olevan syttymässä ministeriöt tyytyivät pääesikunnan päätökseen.
Päämajan huolto-osasto johti talvisodasta alkaen sotilaskuljetuksia ja ohjasi puolustushallintoon kuuluvan kuljetusalan toimintaa. Jatkosodan syttyessä se ryhtyi ohjaamaan päämajan rautatieosaston avulla rautatieliikennettä ja kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston
välityksellä kotiseudun maantie- ja vesikuljetuksia. Huolto-osaston henkilöstö oli kuitenkin
riittämätön tällaiseen tehtävään. Siksi se paneutui jatkosodan alkuvaiheessa sotilaskuljetusten johtamiseen. Siviilikuljetusten hoitaminen jäi päämajan rautatieosaston ja kotijoukkojen
esikunnan liikennetoimiston vastuulle.
Vesiliikenteen valmistelujen keskeneräisyyden vuoksi liikennetoimisto sai sisävesiorganisaationsa jonkinlaiseen toimintaan heinäkuussa. Keskitetyn liikenteen osana tapahtuva rannikkoliikenne käynnistyi vasta elokuussa. Liikennetoimisto ei kuitenkaan kyennyt syksylläkään
antamaan vesikuljetusorganisaatiolleen selkeää tehtävää ja roolia kuljetusjärjestelmän osana.
Tämä johtui osittain siitä, ettei päämajan huolto-osasto saanut päämajan rautatieosastoa ja
kotijoukkojen esikunnan liikennetoimistoa tulokselliseen yhteistoimintaan keskenään. Edes
liikennetoimiston johtamat maantie- ja vesikuljetusorganisaatiot eivät koordinoineet riittävästi
toimintojaan. Yhteiskunnan kannalta vaarallisinta oli se, että kuljetusorganisaatioiden yhteistoim innan puutteet johtivat muutenkin riittämättömän kuljetuskaluston hukkakäyttöön.
Sodan pitkittyminen, lisääntyvät kuljetusvaikeudet sekä ministerien ja elinkeinoelämän
johtajien vetoomukset saivat päämajan huolto-osaston syksyllä 1941 muuttamamaan johtamistaan siten, että se alkoi tarkastella kuljetusjärjestelmää ja sen coimintaa koko yhteiskunnan
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kannalta. Tällöin se totes i, että siviiliyhteiskunnan kuljetuksiin suunnattu kalusto oli edelleen
vajaa käytössä. Pää maja n näkökulmas ta kotiseudulla oleva n kuljetuskaluston käy tön tehostaminen oli tarpeen myös siksi, ettei kenttäarmeijalta haluttu siirtää merkittäväs ti kulj etuskalustoa kotiseudulle niin kauan, kuin hyökkäys jatkui Itä-Karja lassa. T ämä ta rkoitti myös
sitä, että siviiliyhteiskuntaa palvelevat sisävesi- ja rannikkokuljetukset täytyi saada sujumaa n
paremmin.
Koti seudun kulj etusva ikeuksiin paneuduttaessa huo lto-osastossa o ivallettiin entistä selkeä mmin , että eri kuljetusmuodot muodostivat toiminna llisen kokona isuuden, jonka osat
tukivat toisiaa n eivätkä tulleet itsenäises ti toimeen. Va in johtamalla kuljetusmuotoja keskitetysti voitiin ka ikkien kuljetusketjun osien tehtävät suunnitella tehokkaasti ja taloudellisesti.
Tästä syystä ylipäällikkö mää räsi lokakuussa 1941 eversti H. Roosin johtamaan valtakunna n
kulj etuspää llikkönä ja pää majan huoltopää llikkön ä kaikki siviili- ja sotilaskuljetukset. Päätös oli kuljetusjärjestelm än ka nnalta merkittävin, mitä viranoma iset toisen maailmansodan
aikana tekivät.
Tehtävä na nnon yhteydessä Roos sa i oikeuden antaa käskyjä ka ikille sotilas- ja siviilih allinno n ala isille kulj etusalan elimille. H allinnollisten ongelmien takia ylipäällikön päätöstä ei
koskaa n kirjattu pää maja n työjä rj estykseen. T ästä syystä esimerkiksi merivoimien esikunta
antoi jatkosoda n aikana pää maja n huoltopäällikön määräyksiä o missa nimissää n a la isilleen.
Eversti Roosin kuljetusten johtoelimeksi perustam an päämajan huoltopää llikön esikunn an
erityispiirrettä sekä orga nisato risiin ja ha llinnollisiin kysymyksiin liittyny ttä ongelmallisuutta
osoittaa sekin , ettei esikunna n sodan ajan kokoonpanoa koskaa n vahvi stettu . Tosias iallisesti
se oli yksi pää majan alaesikunta, joka käytti toiminnassaa n päämaja n käskyva ltaa .
Siviilihallinnon ongelmana oli taas se, miten puolustushallintoo n kuuluva pää majan alaesikunta voidaan liittää kansa nhuoltoministeriön hallinno iman kotiseudun keskitetyn liikenteen
piiriin. Asia ratkaistiin siten, että tarvittavat toimivaltuudet a nnettiin keskitettyä liikennettä
koskevissa valtioneuvoston päätöksissä todellisen johtosuhteen vasta isesti kansanhuoltoministeriön kotijoukkojen esikuntaa n sijoittamalle liikennetoimistolle. T ästä hallinnollisesta ratkaisusta poikettiin a inoastaa n Helsingin suurpommitusten jälkeen talvella 1944. Valtioneuvosto
helpotti tuolloin pääm aja n huo lto päällikön esikunnan toimintaa ilmoittamalla pää töksessää n
esikunna n ohjaavan tietyltä osin sata mien työskentelyä .
Sa tamiin ja rautatiekuljetuksiin liitty nee t ongelm at kiri stivät syksyllä 194 1 Suo men ja
Sa ksa n suhteita. Saksa n loka kuun lopulla Suomelle jättämä noo tti ja siihen liittynyt kaup papoliittinen painostus olivat virikkeenä sille, että pää maja n huoltopäällikön esikunta ryhtyi
pohtimaa n keinoja sata mien tehokkuuden pa rantamiseksi. Satamien o ngelmiin haluttiin kuitenkin löytää ratkaisu ennen ka ikkea siksi, että sata mien mahdollisimma n häiriötön toiminta
oli elintä rkeää Suomelle. Talves ta 1942 lähtien kaikki satamatoiminnot liitettiin pää maja n
huo ltopäällikön esikunna n kes kitetysti johta man kuljetusjä rjestelmä n osa ksi.
Tä rkeimpiin sata miin asetettujen satamakuljetuspää lliköiden avulla toiminnan tehokkuus
alkoi työvoiman puuttees ta ja monista muista ongelmista huolimatta suhteellisen nopeasti parantua. Satamakuljetuspää lliköiden johdolla käytettävissä oleva työvoima, satamien laitteet ja
kuljetuskalusto kyettiin hyödyntämään tehokkaasti ja toiminnassa todettu tyhjäkäynti pitkä lti
poistam aa n. Ka nsa nhuoltoministeriön ja päämajan huoltopäällikö n esikunnan m aan- ja vesitiekuljetusosaston kiinteän yhteistyön tuloksena satamien resurss it voitiin myös satamakulj etuspäälliköiden avulla suunn ata kulloinkin yhteiskunnan kannalta kiireellisimpien tehtävien
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suorittamiseen. Satamissa suoritetut järjestelyt eivät vaikuttaneet kansanhuoltoministeriön
harjoittamaan kauppamerenkulun johtamistoimintaan. Se vastasi edelleen alusten varaamisesta kuljetuksiin. Ministeriön ja varustamojen yhteistyö perustui jatkosodankin aikana vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen etuun.
Satamien huonot työtulokset johtuivat sotavuosina ammattihenkilöstön puutteen ja satamien teknisten heikkouksien lisäksi myös satamien vaikeista lastaus- ja purkuolosuhteista
sekä ahtaajien kehnoista varusteista. Päämajan huoltopäällikön esikunnan aktiivisuuden ansiosta vuoden lopulla 1942 perustettiin metsätyö- ja kuljetustarviketoimisto. Sen tehtävänä
ol i huolehtia kaikille puutavarankuljettajille välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta ja
jakelusta. Järjestelyn ansiosta myös ahtaajille voitiin jakaa parhaita saatavissa olevia varusteita. Työvoimapulaa koetettiin taas helpottaa siirtämällä satamiin ns. korviketyövoimaa. Samalla myös naisia alettiin palkata enenevässä määrin satamatöihin. Kansanhuoltoministeri
tuki päämajan huoltopäällikön ponnisteluja satamien tehokkuuden lisäämiseksi antamalla
hänelle oikeuden ylitöiden teettämiseen. Valtuutus mahdollisti ylityömääräysten antamisen
rahtaajille ja ahtausliikkeille ilman, että nämä saattoivat vaatia korvausta ylitöistä aiheutuneista kuluista.
Talvella 1942 päämajan huoltopäällikön esikunta otti kotijoukkojen esikunnan liikennetoimistolta sisävesi- ja rannikkokuljetukset suoraan johtoonsa. Tavoitteena oli suunnata
mahdollisimman paljon kuljetuksia vesireiteille kuorma-auto- ja rautatieliikenteen keventämiseksi. Tämä tehtävä sisävesi- ja rannikkoliikenteellä o li jatkosodan loppuun saakka. Kuljetusten johtoesikunnan mahdollisuudet rannikko- ja sisävesikuljetuksille asetetun tavoitteen
savuttamiseen olivat hyvät; se saattoi antaa määräyksiä esimerkiksi rautatie- tai autokuljetusten
kieltämisestä tai rajoittamisesta rahdilta, joka voitiin kuljettaa vesitse.
Päämajan huoltopäällikön esikunnan tarkoituksena oli puuttua mahdollisimman vähän
alusten omistajien toimintaan. Heille tuli vain tarjota rahtia samalla valvoen, että alukset
noudattavat kuljetusjohdon määräämää kiireellisyysjärjestystä. Mikäli ohjeita ei noudatettu,
vesikuljetusten johtajilla oli valta lopettaa poltto- ja voiteluaineiden jakelu. Lisäksi rannikko- ja sisävesialusten korjausmateriaalin hankinta onnistui sotavuosina vain vesikuljetusorganisaation kautta. Erimielisyydet tuli kuitenkin pyrkiä aina ratkaisemaan neuvottelemalla;
pakotteiden toimeenpano oli viimeinen keino.
Puutavara oli sotavuosina tärkein sisävesi- ja rannikkokuljetuksissakin kuljetettava tarvike.
Puutavarankuljetusten vuoksi myös Laatokan ja Itä-Karjalan sotilasvesikuljetukset liitettiin
asemasodan aikana valtakunnallisen kuljetusjohdon alaisuuteen. Järjestelyn ansiosta puunhankinta sotato imialueelta Suomen teollisuuslaitoksille tehostui merkittävästi.
Sisävesi- ja rannikkokuljetukset täyttivät vuosina 1942 ja 1943 hyvin niille asetetun tehtävän muiden kuljetusmuotojen kuormituksen keventäjänä niin rahdin kuin henkilöliikenteen osalca. Tehtävä ei ollut helppo johtuen alus- ja satamahenkilöstön saannin vaikeudesta
sekä aluskaluston korjausmateriaalin niukkuudesta. Lisäksi sisävesisatamien vaatimaton taso
haittasi kuljetuksia. Myös poltto- ja voiteluainepula rajoitti ajoittain kuljetusten suoritusta
huolimatta siitä, että asemasodan aikana valtaosa aluksista muutettiin käymään korvikepolttoaineella. Vaikeuksia jatkosodan vesikuljetuksille aiheuttivat myös kansanhuoltoministeriön
sosiaal isten syiden vuoksi liian alhaisiksi määräämät tariffit. Saimaan kanavankin käyttö jäi
asemasodan aikana vähäiseksi pitkälti epäonnistuneen tariffipolitiikan ja korkeiden vakuutusmaksujen vuoksi.
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Asemasodan aikana saksalaisten kuljetusviranomaisten toiminta Pohjanlahden satamissa
haittasi ajoittain suomalaisten tuonti- ja vientikuljetuksia. Jotta omat kuljetukset voitiin hoitaa häiriöittä, päämajan huoltopäällikkö asetti kesällä 1942 saksalaiskuljetuksille vuorokausikiintiöc. Niihin vedoten satamaviranomaiset saattoivat rauhassa purkaa ja lastata suomalaiset
kauppa-alukset.
Talvesta 1944 lähtien päämajan huoltopäällikön esikunta pyrki sotatilanteen vuoksi siirtämään Itä-Suomen puunjalostusteollisuuden vientiä Kotkan tai Helsingin asemasta Länsi-Suomen satamiin. Siirto pyrittiin suorittamaan vapaaehtoisuuden perusteella. Läheskään kaikki
viejät eivät ymmärtäneet sotilaallisen tilanteen muutosta Suomenlahden etelärannikolla ja sen
myötä Etelä-Suomeen kohdistuvan sotilaallisen uhkan lisääntymistä. Ne kiinnittivät huomiota
vain edullisiin maakuljetusmaksuihin. Vasta Neuvostoliiton suurhyökkäyksen käynnistyminen kesäkuussa 1944 sai yritykset kuljettamaan merkittävän osan viennistään länsirannikon
satamiin. Tällöin myös valtakunnan kuljetusjohto alkoi ohjata tuontikuljetuksia Turkuun ja
Pohjanlahdelle.
Kuljetusjärjestelmä osoitti mukautumiskykynsä ja kuljetusten johto taitonsa myös kesän ja
syksyn 1944 evakuoinneissa. Kannaksen evakuointi muuttui kaaokseksi sen jälkeen, kun Viipurin ratapiha oli kesäkuun puolivälissä tuhoutunut ja samalla rautateiden varaan suunniteltu
evakuointi estynyt. Tämän jälkeen päämajan kuljetusjohto joutui tukemaan evakuointiviranomaisia improvisoimalla evakuoinnin jatkamisen muun muassa vesikuljetusten avulla.
Päämajan kuljetusjohdon aktiivisuuden ansiosta heinä- ja elokuussa 1944 organisoitiin
uudelleen Itä- ja Kaakkois-Suomen evakuointien maa- ja vesikuljetukset. Samalla asetettiin
satamakuljetuspäälliköt sataan sisävesisacamaan. Valmistelujen ansiosta hieman myöhemmin
toteutetut evakuoinnit onnistuivat varsin hyvin. Päämajan virheellisen tilannearvion vuoksi vastaavia valmisteluja ei suoritettu Pohjois-Suomessa. Tämän takia Lapin sotaa edeltänyt
evakuointi jouduttiin syyskuussa suorittamaan täysin improvisoiden, kuten myös Porkkalan tyhjennys. Päämajan huoltopäällikön Pohjois-Suomen evakuointikuljetuksiin käskemät
kauppa-alukset puolestaan mahdollistivat poliittisesti tärkeän Tornion maihinnousun toteuttamisen syyskuun lopulla.
Taistelujen hiljeneminen elokuussa heijastui sisävesikuljetusten järjestelyyn siten, että puutavara tuli jälleen tärkeimmäksi kuljetettavaksi tavararyhmäksi. Lisäksi puunhankinnasta
vastaavien siviiliviranomaisten toivomuksesta päämajan huoltopäällikön esikunta alkoi käyttää sisävesievakuointien varalle muodostettua satamakuljetuspäällikköjärjestelmää puutavarankuljetusten tehostamiseen.
Sisävesien satamakuljetuspäälliköille maksettavat korvaukset aiheuttivat kesän ja syksyn
aikana kiistoja kansanhuolto- ja sisäasiainministeriön kesken. Kansanhuoltoministeriö ei suostunut maksamaan päälliköiden palkkioita, koska järjestely palveli sen mielestä sisäasiainministeriön alaista evakuointiorganisaatiota. Lopulta sisäasiainministeriö maksoi satamakuljetuspäälliköille jälkikäteen päämajan huolcopäällikön esittämät korvaukset.
Kauppamerenkulun johtovastuun siirto elokuussa 1944 kansanhuoltoministeriöltä ja päämajan huolcopäällikön esikunnalta kauppa- ja teollisuusministeriölle johtui siitä, että valtioneuvosto varautui rauhan tullessa purkamaan kaikki sodan ajaksi muodostetut säännöstelyjärjestelyt. Samassa yhteydessä kiristettiin valtiovallan otetta alusten käytöstä. Syynä oli kesästä
alkaen esiintynyt tonnistopula. Tiukempaa varustamojen ohjausta ajateltiin tarvittavan myös
Saksan odotettavissa olevien vastatoimien varalta. Kauppa- ja teollisuusministeriö joutui syk-
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syliä hoitamaan myös välirauhansopimuksen velvoitteiden mukaiset alusten ja muun vesikuljetuskaluston luovutukset Neuvostoliitolle.
Kun saksalaiset olivat syyskuun lopulla 1944 tuhonneet rautatieyhteydet Kemistä pohjoiseen, Lapissa taistelevan III armeijakunnan huolto- ja täydennyskuljetukset jouduttiin merkittävältä osin järjestämään merikuljetuksina Pohjanlahden ja Perämeren satamista. Tämä
on samalla ainoa kerta, jolloin sotatoimiyhtymän huolto- ja hieman myöhemmin myös kotiutuskuljetukset ovat olleet pitkälti vesikuljetusten varassa. Loka- ja marraskuun vaihteessa
III AK:n vesikuljetukset häi riintyivät pahasti, kun liittoutuneiden valvontakomission edustajat ottivat Pohjanlahden sata missa armeijakunnan käytössä olleita aluksia valvontakomission
kuljetuksiin.
Valtioneuvoston marraskuun lopussa 1944 tekemä päätös jakaa kulkulaitoksen johtovastuu kolmen keskenään yhteistyökyvyttömän ministeriön kesken merkitsi samalla luopumista sotavuosina menestyksekkäästi toteutetusta kuljetusten keskitetystä johdosta. Yhteiskunta
joutui välittömästi kärsimään päätöksen seurauksista, sillä kuljetustilanne muuttui vuoden
lopulta alkaen vielä kurjemmaksi kuin sotavuosina.
Sisävesi- ja rannikkokuljetusten johdon siirto kansanhuoltoministeriölle tapahtui suunnittelemattomasti, koska valtioneuvosto piti päämajan huoltopäällikön esikunnan täysin syrjässä asian käsittelystä. Suurta haittaa asiasta ei ollut koska, purjehduskausi oli marraskuun
lopulla useimmilla vesistöillä jo päättynyt. Lisäksi vielä toiminnassa olleiden vesikuljetuselimien kanssa sovittiin, että ne jatkavat kotiuttamisen jälkeen toimintaansa purjehduskauden
loppuun. Myös merisatamien satamakuljetuspäälliköt lupasivat jatkaa kotiuttamisen jälkeen
toimintaansa kauppa- ja teollisuusministeriön alaisina, kunnes kunnallisviranomaiset ehtisivät
järjestää satamien toimintojen ohjaamisen ministeriön pyytämällä tavalla.
Suomi selvisi talvi- ja jatkosodasta pitkälti siksi, että se kykeni suunnattomista ongelmista sekä suurista henkilöstö- ja alustappioista huolimatta turvaamaan tarvitsemansa tuonnin.
Tavaroiden tuonti taas maksettiin lähinnä puun ja puunjalostusteollisuuden tuotteiden viennillä. Lisäksi puu oli sodan aikana Suomen tärkein energian lähde. Edellä mainituista syistä
päämajan huoltopäällikön esikunnan kuljetusorganisaatio panosti syksystä 1941 marraskuun
loppuun 1944 erityisen paljon puunkuljetuksiin.
Suomen huoltoa ei olisi voitu sotavuosina turvata ilman kotimaista tonnistoa. Jo talvisodan
aikana monet ulkomaiset varustamot kieltäytyivät kokonaan ottamasta Suomeen suuntautuvia
rahteja. Lisäksi keväällä ja kesällä 1944 saksalaiset alukset eivät suostuneet viemään lastejaan
itäisen Suomenlahden satamiin. Rauhallisimpinakin ajanjaksoina pääosa ulkomaankaupasta
hoidettiin suomalaisilla aluksilla.
Sodan aikana toiset puolustivat Suomea armeijan riveissä, kun taas toiset miehet ja naiset
tekivät tärkeää työtä yhteiskunnan hyväksi kotirintaman puolella. Näitä miehiä ja naisia ei
ole tarpeen eikä edes syytä asettaa tärkeysjärjestykseen, sillä kuten presidentti Ryti kiteytti, kyseessä on saman asian kaksi puolta. Jos toinen lenkki pettää, niin toinenkaan ei voi
kestää. Suomi selvisi , koska sekä sota- että kotirintama kestivät. Tässä selviämistaistelussa
vesikuljetusten johtoelimet ja kaikki vesikuljetusten parissa toimineet tekivät toisen maailmansodan aikana yhteiskunnan peruskuljetustarpeet turvatessaan teon, jonka merkitystä ei
voi yliarvioida.
Kiitos kuuluu erityisesti kauppalaivaston merimiehille, kotimaisille varustamoille sekä merisatamissa työtä tehneille ahtaajille ja muulle henkilöstölle. Heidän ansiostaan Suomi kykeni
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käymään ulkomaankauppaa. Toisaalta ei ole syytä väheksyä panosta, jonka sisävesi- ja rannikkoliikenteen yll äpitäjät antoivat maan kuljetustilanteen helpottamiseksi. Heidän työnsä mahdollisti sen, että huomattavan paljon vaunuscoa ja kuorma-autoja saatiin suunnattua muihin
yhteiskuntaa palveleviin sotilas- ja siviilikuljetuksiin. Kuljetuskaluston puutteesta kärsivässä
maassa tämä oli merkittävä saavutus. On myös syytä muistaa, että ves ikuljetuksia hoitaneiden
miesten ja naisten sota käytiin usein suoran vihollisvaikutuksen alaisena.
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