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JOHDANTO 

Tutkimusaiheen esittely 

Yhteiskunnan toimintaedellytykset perustuvat ihmisten mahdollisuuteen liikkua ja 
kuljettaa tavaroita eri keinoin paikasta toiseen. Jokaisen valtion kehitysaste on aina 
suuressa määrin riippuvainen kulkulaitoksen 1 rakenteesta ja sen laadullisesta 
tasosta. Kulkulaitosten ratkaisevaa merkitystä osoittaa, että uusien alueiden hy-
väksikäyttö ylipäätään ja erityisesti niiden taloudellisten mahdollisuuksien hyödyn-
täminen on mahdollista vain kytkemällä ne eri keinoin riittävän kuljetuskapasiteetin 
omaavan kuljetusjärjestelmän 2 piiriin. Vaikka kuljetusjärjestelmä on jokaisen 
tehokkaasti toimivan yhteiskunnan keskeinen osatekijä sekä kaiken taloudellisen 
ja yhteiskunnallisen toiminnan moottori niin rauhan kuin sodan aikana, on sen 
tehtävä vain tarjota palveluja kaikille muille toimijoille. Kuljetusjärjestelmä ei voi 
koskaan olla itsenäinen ja muusta yhteiskunnasta riippumaton tekijä. Kokemus on 
osoittanut, että jokainen kuljetustekninen tai -taloudellinen edistysaskel edustaa 
merkittävää ja monella tavalla vaikuttavaa taloudellisen kasvun tekijää. 3 Kuljetus-
järjestelmän erityispiirteisiin kuuluu, että se reagoi herkästi yhteiskunnassa tapah-
tuviin muutoksiin, olipa sitten kyseessä ensimmäiset merkit teollisen tuotannon 
kasvusta tai yhteiskunnan toimintahäiriöiden synnystä. 

Suuria reserviläisistä muodostettavia armeijoita tarkasteltaessa huomataan, että 
perustetun kenttäarmeijan liikkuvuus ja huoltokuljetusten varmuus on suoraan 
verrannollinen valtion kulkulaitoksen yleiseen tasoon. Näitä perusedellytyksiä voi-
daan jonkin verran parantaa ottamalla puolustussuunnitelmien tarpeet huomioon 
rauhan aikana yhteyksiä ja muuta infrastruktuuria rakennettaessa. Esimerkiksi 
Venäjän vallan aikana Suomeen rakennettu rataverkko oli tarkoitettu palvelemaan 
myös sotilaallisia näkökohtia 4• Kuitenkin Suomen kaltaisen köyhän valtion mah-
dollisuudet ottaa maanpuolustuksen tarpeet suuressa mitassa huomioon kulkulai-
toksen perusinvestointeja tehtäessä olivat niiden kalleuden takia varsin pienet. 
Tähän vaikutti sekin , että liikenneyhteyden rakentamiseen tehdyt sijoitukset muo-
dostuivat Suomessa ennen sotia usein suhteellisen vähän tuottaviksi. Näin olleen 
Suomen oli pyrittävä turvaamaan kuljetusjärjestelmän toiminta sodan aikana pää-
asiassa muilla keinoin. 

Sodan aikana on siviiliyhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää, että kuljetukset 
jatkuvat mahdollisimman normaalisti. Vain siten kyetään turvaamaan kansanhuol-
to , ylläpitämään talous- ja liike-elämän toiminnat sekä harjoittamaan ulkomaan-
kauppaa. Toisaalta maata puolustavan armeijan näkökulmasta kuljetukset ovat 
elintärkeitä niin liikekannallepanossa ja keskityskuljetusten aikana kuin sotatoimiin 

1 Kulkulaitoksella tarkoitetaaan koko kuljetusalaa kaikkine siihen liittyvine tekijöineen ja toimintoi-
neen. 

2 Kuljetustenjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta , joka muodostuu kaikista kuljetusmuodois-
ta sekä niitä eri tavoin tukevista lukuisista kuljetusalan toimijoista. Valtiovalta ohjaa säädöksillä ja 
muilla päätöksillä kuljetusjärjestelmän toimintaa ja kehittämistä yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti . 

3 Kiiskinen, s. 35-37. 
4 Juntunen, s. 137. 
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liittyvien huolto- , täydennys- ja evakuointikuljetusten takia. Sotateoreetikko Carl 
von Clausewitz korostaa, ettei armeija saa koskaan päästää pysyvästi katkeamaan 
elämää ylläpitäviä väyliä täydennyslähteisiin eivätkä yhteydet tukialueelle ja huol-
lon lähteisiin saa olla liian pitkiä ja hankalia 5 • Kenraaliluutnantti Ritter von Thoma, 
Saksan Afrikan armeijakunnan komentaja, on puolestaan todennut, ettei nykyai-
kaisessa liikuntasodassa taktiikka ole enää pääasia. Hänestä ratkaiseva tekijä on 
huollon organisaatio, jolla voidaan pitää liike yllä. 6 Von Thoman sanoissa on tietty 
viisaus, joka operaatioalan ihmisten tulisi pitää mielessä sotatoimia suunnitelles-
saan. Viime kädessä kuljetusten ja huollon toimivuus ratkaisevat niin kansakunnan 
menestyksen kuin sodan lopputuloksen. 

Koska pääosin rauhan aikaisten tarpeiden mukaan mitoitettu kulkulaitos joutuu 
tyydyttämään sodan aikana sekä siviiliyhteiskunnan että armeijan kuljetustarpeet , 
joudutaan valtion ylimmällä päättävällä tasolla ottamaan viimeistään sodan sytty-
essä kantaa siihen, miten kuljetuskapasiteetti jaetaan yhteiskunnan eri osa-alueil -
le. Valtioneuvoston ja ylimmän sotilasjohdon kannalta sodan ajan kuljetusten 
järjestelyissä 7 on pelkistetysti kyse valtakunnan kuljetusalan kokonaisresurssien 
tarkoituksenmukaisesta suuntaamisesta siviiliyhteiskunnan tarpeisiin ja sotapon-
nistusten tukemiseen . Tällöin kyse on aina myös siitä, millaisen osuuden valtakun-
nan työvoimasta, raaka-aineista ja muista resursseista kuljetusala saa käyttöönsä. 
Sodan aikana tilanne tavallisesti vielä kärjistyy aina, kun yhteiskunnallisesti jaetta-
vat resurssit ajan myötä supistuvat. Valtakunnallisella tasolla sodan ajan kuljetus-
resurssien jako ei siten ole pelkkä kuljetusalan liikkuvaan kalustoon ja infrastruk-
tuuriin liittyvä kysymys, vaan se on osa maan kokonaisresurssien suuntaamisesta 
yhteiskunnan eri osa-alueiden kesken . 

Perusperiaatteena yleensä on , että viranomaiset ja yksityiset yrittäjät hoitavat 
omia tehtäviään myös poikkeusolojen aikana. Ajatuksena on, että Valtionrautatiet , 
varustamot ja muut kuljetusliikkeet jatkavat toimintaansa periaatteessa samaan 
tapaan kuin rauhan aikana. Käytännössä asia ei koskaan ole näin yksinkertainen 
siksi, että tiukka säännöstely saattaa pakottaa valtiovallan laajentamaan kuljetus-
alan ohjausta sellaisille alueille, joihin ei ole ennalta varauduttu. Tällöin valtiovalta 
voi joutua määräämään, että yksityiset kuljetusliikkeet tai varustamot suorittavat 
yhteiskunnan kannalta tärkeitä kuljetuksia. Äärimmäisessä tapauksessa valtiovalta 
saattaa joutua ottamaan jonkin kuljetusmuodon kokonaan suoraan ohjaukseensa. 

Kuljetusten sodan aikaiseen toteutukseen vaikuttavat lukuisat tekijät, jotka ovat 
monella tavalla vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Kaiken toiminnan perusedelly-
tyksenä on kuljetuksissakin sekä johtohenkilöstön että suorittajaportaan ammatti-
taito. Jos näissä suhteissa on puutteita, ne on pyrittävä poistamaan koulutuksen 
avulla. Toisaalta ammattitaitoisen henkilöstön määrän tulee olla oikeassa suhtees-
sa toiminnan volyymiin nähden. Tällöin tulisi ottaa huomioon, että kokemusten 

5 von Clausewitz, s. 177. 
6 Teske, s. 96. 
7 Kuljetusten järjestelyillä tarkoitetaan käskyjä, ohjeita, uudelleen organisointeja ja muita toimen-

piteitä, joiden avulla kuljetuksista vastanneet ylimmät siviili- ja sotilasviranomaiset saavat kuljetus-
muodot toimimaan valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla haluamallaan tavalla yh-
teiskunnan kannalta tärkeiden kuljetusten suorittamiseksi. 
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mukaan sodan ajan kuljetustarpeet ovat rauhanaikaisia selvästi suuremmat. Lisäk-
si olisi tärkeää, etteivät ainakaan palvelussuhteen ehdot ole syynä kuljetusalan 
työvoimapulaan. Työnantaja joutuu kuitenkin sodankin aikana arvioimaan, ovatko 
henkilökuntamenot oikeassa suhteessa tulokseen nähden. 

Kuljetusten järjestelymahdollisuudet riippuvat oleellisesti kuljetuskaluston mää-
rästä, laadusta ja kunnosta. Sodan aikana liikkuvan kaluston kotimainen tuotanto 
supistuu nopeasti sellaisissa maissa, jotka ovat riippuvaisia esimerkiksi valmistuk-
sessa tarvittavien komponenttien , muiden tarvikkeiden ja varaosien tuonnista. 
Kokemus on myös osoittanut, että yleismaailmallisten kriisien aikana kuljetuska-
luston ostomahdollisuudet ovat hyvin vähäiset. Tällöin joudutaan nopeasti mietti-
mään keinoja, miten tuonnin supistuminen tai loppuminen voidaan kompensoida 
muilla järjestelyillä. 

Kuljetuskalusto tarvitsee tuekseen toimivan infrastruktuurin omine organisaatioi-
neen ja yrittäjineen, jotta tarvittavat kuljetukset voidaan ylipäätään toteuttaa. Nämä 
kuljetusjärjestelmän kiinteät osat, kuten lentokentät, satamat, vesi- ja maatieliiken-
teen solmukohdat, erilaiset tuotanto- ja huoltolaitokset sekä tärkeät varmuusva-
rastot, ovat sodan aikana koko valtakunnan alueella todennäköisiä hyökkäyksen 
kohteita. Ne ovat tärkeitä maaleja siksi, että ne muodostavat kuljetusjärjestelmän 
keskeisinä osina sen verkoston, jonka varassa niin sodankäynti kuin yhteiskunta 
lopulta toimii. Kuljetusjärjestelmä joutuu siten syvällä rintamien takanakin toimi-
maan sotatoimien vaikutuksen alaisena. Valtiovallan ja kuljetusten johdon tehtävä-
nä on pyrkiä minimoimaan infrastruktuuriin kohdistuneiden iskujen vaikutukset, 
jottei kuljetustoiminta keskeydy ainakaan kovin pitkäksi ajaksi , puhumattakaan 
lamaantumisesta. 

Tutkimustehtävä ja tutkimuksen rakenne 

Suomen toisen maailmansodan aikaisen kuljetusjärjestelmän kokonaisvaltainen 
tutkimus on jäänyt asian yhteiskunnalliseen merkitykseen nähden vähäiseksi huoli-
matta siitä, että aihe liittyy kiinteästi yleisen ja sotahistorian lisäksi kansantalouden 
sekä hallinto- ja organisaatiohistorian tutkimukseen. Lisäksi useimmat aiemmat 
tutkimukset paneutuvat vain yhden kuljetusmuodon tai tietyn kuljetusalan toimin-
nan tarkasteluun. Tällöin asioita ei välttämättä kyetä liittämään oikeisiin asiayhte-
yksiin tai kuvaamaan kattavasti tarkasteltavan kuljetusmuodon roolia ja merkitystä 
kuljetusjärjestelmän osana. Tämä tutkimus pyrkii täyttämään toisen maailmanso-
dan aikaiseen kulkulaitokseen liittyvää tutkimuksellista aukkoa tarjoamalla koko-
naisvaltaisen vastauksen kuljetusjärjestelmän rakenteesta, toiminnasta, kehityk-
sestä ja merkityksestä yhteiskunnalle. Huolimatta suurista olosuhde-eroista tutki-
muksesta on hyötyä myös tämän päivän kuljetusalan ja evakuointien valmiussuun-
nittelijoille siksi, että toisen maailmansodan aikana käytettiin useita erilaisia kulje-
tusalan organisointimalleja ja evakuointien kuljetusjärjestelyjä. 

Tutkimuksessa tarkastellaan toisen maailmansodan aikaisen kuljetusjärjestel-
män toimintaa ylimmän siviili- ja sotilashallinnon näkökulmasta. Tällöin joudutaan 
tutkimaan kulkulaitoksen toimintaa Euroopan sotilaspoliittisten muutosten, Suo-
men ulkoisten suhteiden , kansantalouden, yhteiskunnallisen toiminnan ja sotata-
pahtumien sekä muun kotiseudulle ulottuneen vihollisvaikutuksen valossa. Näiltä 
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osin tutkimus pyrkii antamaan vastauksen siihen, miten erilaiset sodan olosuhteis-
ta johtuvat tekijät ja toimijat vaikuttivat viranomaisten kuljetusjärjestelmää koske-
viin suuriin ratkaisuihin . Samalla paneudutaan siihen , miten kulkulaitoksesta vas-
tanneet ministeriöt hoitivat säännöstelyn ja kuljetusten johdolle annettujen valtuuk-
sien valmistelun . Kiinnostavaa on myös, mihin seikkoihin kansanedustajat kiinnitti-
vät huomiota käsitellessään kuljetusalaan liittyviä säädöksiä. 

Kysymys kuljetusresurssien jaosta siviiliyhteiskunnan ja sotilasviranomaisten 
kesken on tutkimuksen kannalta keskeinen. Asiaa tarkastellaan valtioneuvoston , 
päämajan, talous- ja liike-elämän johdon sekä saksalaisten sotilasviranomaisten 
esittämien näkökohtien ja pyrkimysten pohjalta. Tässä yhteydessä selvitetään , 
miten kansalaiset suhtautuivat eri aikoina hevosten, ajoneuvojen ja muiden kulje-
tusvälineiden ottoihin sekä kotiseudun kuljetusongelmiin . 

Kuljetusjärjestelmän rakennetta ja kehitysvaiheita tutkittaessa syvennytään nii-
hin suunnitelmiin, joita viranomaiset laativat 1930-luvulla ja sodan aikana kuljetus-
järjestelmän poikkeusolojen valmiuksien kehittämiseksi. Tutkimuksessa pyritään 
löytämään vastaus, mistä syistä valtiovalta ryhtyi sodan aikana ohjaamaan yksi-
tyisten vastuulla olleiden kuljetusalan osien toimintaa sekä miten valvonta ja johta-
minen oli organisoitu . Tällöin saadaan tietää, miten kuljetustehtävät jaettiin eri 
kuljetusmuodoille silloin , kun siviiliyhteiskunnan ja armeijan kuljetushuiput tapah-
tuivat evakuointien ja keskityskuljetusten aikana yhtä aikaa. Toisaalta tutkimukses-
sa pyritään selvittämään, miten kuljetusten johto toimi silloin, kun ennakkosuunni-
telmat syystä tai toisesta esimerkiksi evakuointien yhteydessä romuttuivat. 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastaukset seuraaviin kuljetusjärjestelmään 
ja kuljetusten järjestelyihin liittyviin keskeisiin kysymyksiin: 

- miten kuljetusjärjestelmä varautui toimimaan sodan aikana, 
- miten sotilaspoliittinen tilanne, Suomen kansainvälispoliittinen asema ja ul-

koiset suhteet vaikuttivat kuljetusjärjestelmän toimintaan ja rakenteeseen, 
- miten viranomaiset johtivat ja hallinnoivat kuljetusjärjestelmää sekä kuljetus-

ten suorituksesta vastanneita viranomaisorganisaatioita, 
- miksi viranomaiset ryhtyivät ohjaamaan yksityisten vastuulla olleiden 

kuljetusmuotojen toimintaa ja miten valvontaan otettujen kuljetusmuotojen 
johtaminen ja hallinnointi järjestettiin , 

- miten eri kuljetusmuotoja johdettiin, mitkä olivat toiminnan ongelmakohdat 
ja miten ne onnistuttiin ratkaisemaan, 

- miten viranomaiset päättivät käytettävissä olleen kuljetusresurssin jakami -
sesta ja miten kuljetuskalusto suunnattiin yhteiskunnan kannalta tärkeisiin 
tehtäviin, 

- miten kuljetusalan tukiorganisaatiot saatiin tukemaan kuljetuksia 8 , 

- miten ylin kuljetusjohto pyrki poistamaan sellaisten häiriötekijöiden vaikutuk-
set , jotka haittasivat jollain tavoin kuljetusten suoritusta 9 ja 

8 Esimerkiksi satamien, väylien, ratapihojen , ratojen ja teiden kunnostus ja rakennus, talviauraukset, 
poltto- ja voiteluaineasioiden sekä eri kuljetusmuotojen kaluston korjaus- ja huoltojärjestelyt. 

9 Esimerkiksi liikkuvan kaluston, koneiden , työkalujen, varaosien, akkujen, moottorien, renkaiden , 
polttoaineen yms. puute, kotimaisten tuotannon ongelmat, kuljetusten suoritusta haittaavat tariffit 
ja muut kuljetusmaksut, kuljetusalan henkilöstöpula, työntekijöiden varuste-, työväline- ja muoni -
tus ongelmat. 
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- miten vihollinen vaikutti kuljetuksiin ja kuljetusjärjestelmänkokonaistoi-
mintaan. 

Edellä mainittujen tutkimusongelmien ratkaisemisen avulla annetaan vastaus kes-
keiseen tutkimuskysymykseen, miksi kuljetusjärjestelmä, sen organisointi ja viran-
omaisten suorittama johtaminen sekä kuljetusten suoritus muotoutui ja kehittyi 
toisen maailmansodan aikana tutkimusraportissa esitetyllä tavalla. Samalla vasta-
taan siihen, miten kuljetusjärjestelmä täytti sille kuuluvan yhteiskunnallisesti elin-
tärkeän palvelutehtävän. 

Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan, millainen kuljetusjärjestelmä Suomessa 
oli 1930-luvun lopulla, millaisia valmisteluja sen osalta oli suoritettu poikkeusolojen 
varalle sekä miten se toimi talvisodan aikana. Toisessa luvussa paneudutaan 
siihen, miten valtioneuvosto ja pääesikunta pyrkivät poistamaan kuljetusjärjestel-
mässä todettuja puutteita sekä varautumaan uuteen sotaan. Kolmannessa luvussa 
tutkitaan , miksi kuljetusjärjestelmä ajautui kesän ja syksyn 1941 aikana täydelli-
seen kriisiin ja miten kuljetusongelmat päätettiin ratkaista. Neljännessä luvussa 
käsitellään ensimmäisiä toimenpiteitä kuljetuskriisin helpottamiseksi ja kuljetusjär-
jestelmän kehittämiseksi. Viidennessä luvussa selvitetään kuljetusjärjestelmän ke-
hittyminen asemasodan ja kesän 1944 aikana. Luku on jaettu kolmeen alalukuun 
järjestelmän erilaisten kehitys- ja toimintavaiheiden kuvaamiseksi. Kuudennessa 
luvussa tutkitaan kuljetusjärjestelmässä tapahtunutta muutosta aselevon ja väli-
rauhan jälkeen aina kevääseen 1945 saakka yhteiskunnan toimintojen palatessa 
rauhan kannalle. 

Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 

Aluksi tutkimustehtävään on paneuduttu perehtymällä alkuperäislähteiden, tutki-
musten ja kirjallisuuden avulla mahdollisimman kattavasti koko kuljetusalan toi-
mintaympäristöön valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Näin saatu 
laaja tutkimusmateriaali toisen maailmansodan aikaisen kuljetusjärjestelmän koko-
naistoiminnasta ja kuljetusten suorituksesta on jaettu tässä tutkimuksessa esitet-
tävään sekä myöhemmin kuljetusten varsinaisesta suorituksesta julkaistavaan 
osaan. 

Lähdemateriaalista on tehty havaintoja ja johtopäätöksiä perinteisin asiakirja- ja 
kirjallisuustutkimuksen keinoin. Tutkimuksessa on turvauduttu alkuperäislähteisiin 
aina, kun se on ollut mahdollista. Erityistä huomiota on pyritty kiinnittämään 
lähdekritiikkiin niin primaari- kuin sekundaarilähteiden osalta. Tutkimuksessa käy-
tetään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 1930-luvun sekä sotien ajan ohje-
säännöissä ja asiakirjoissa mainittuja termejä huolimatta siitä, että nuo määritelmät 
ovat silloisen kuljetuksiin liittyneen ajattelun mukaisesti varsin kehittymättömiä ja 
kapea-alaisia. Syynä on se, että tarkasteltavalle ajanjaksolle täysin vieraiden käsit-
teiden ja määritelmien käyttö saattaisi johtaa tutkimusta harhapoluille. Käytettävän 
käsitteen merkitys selvitetään alaviitteessä silloin, kun se tulee ensimmäisen ker-
ran esille. 

Asioita tarkastellaan kussakin luvussa kronologisessa järjestyksessä. Eri kulje-
tusmuotoja tai muita asiakokonaisuuksia käsitellään kuitenkin koko kyseisessä 
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luvussa tai alaluvussa tarkastellun aikajakson pituudelta. Menettelyllä pyritään 
selkeyttämään esitystä ja liittämään kuljetusjärjestelmän osatekijöiden toiminta 
kulloisiinkin yhteiskunnallisiin , kansainvälispoliittisiin ja sotilaallisiin tapahtumake-
hyksiin. Kronologisen tarkastelun avulla myös valtioneuvoston ja päämajan kulje-
tusalaa koskevat ratkaisut nivoutuvat luontevalla tavalla oikeisiin asiayhteyksiin. 
Kuljetusten painopistealueita ja -suuntia 10 havainnollistetaan neljällä kartalla . Li-
säksi tekstin yhteyteen on sijoitettu esitystä selventäviä ja täydentäviä taulukoita ja 
kaavioita . 

Tutkimuksessa tarkastellaan kuljetusten järjestelyjä koko yhteiskunnan ja kaikki -
en kuljetusmuotojen osalta. Jatkosodan aikaiseen tapaan vesitiekuljetukset jae-
taan sisävesi - ja rannikkokuljetuksiin , uittoihin ja merikuljetuksiin. Merenkulun osal -
ta tutkimuksessa selvitetään siihen kiinteästi sodan aikana kuuluneen ulkomaan-
kaupan yleiset järjestelyt sekä satamien toiminnan organisointi . Muilta osin ulko-
maankauppa ja merenkulku eivät kuulu tutkimuksen piiriin. Evakuointikuljetuksia 
käsitellään vain niissä yhteyksissä, jolloin kuljetusten ylin johto joutui joko tuke-
maan evakuointiviranomaisia kuljetusten uudelleen organisoinnissa tai ennakkoon 
laadittujen evakuointisuunnitelmien romututtua nopeasti luomaan korvaavat kulje-
tusjärjestelyt. 

Valtioneuvostossa ja ministeriöissä toisen maailmansodan aikana tapahtuneet 
kuljetusasioiden käsittelyt kuuluvat tutkimukseen. Lisäksi selvitetään, mikä oli mi -
nisteriöiden alaisten ylihallitusten 11 tms. osuus kuljetusjärjestelmän toiminnassa. 
Yhteiskunnallisen tarkastelun syventämiseksi tutkimuksessa esitetään eduskun-
nassa tapahtuneet kuljetusalan lakien , asetusten ja valtioneuvoston päätösten 
käsittelyt. 

Kuljetusten johtamista tutkitaan viranomaisten vastuualueiden jaon, kuljetusten 
johtoelimien organisoinnin sekä toiminnan suunnittelun , ohjaamisen , ohjeistuksen 
ja toimivaltakysymysten näkökulmasta. Siten kuljetusten johtamiseen kuuluva lain-
säädäntö, valtioneuvoston ja ministeriöiden ohjeistus sekä sotilasviranomaisten 
käskyt ovat keskeinen osa tätä tutkimusta. Varsinaisten kuljetusten järjestelyihin 
liittyvien säädösten lisäksi tutkimuksessa joudutaan tarkastelemaan myös kulje-
tusalan säännöstelyyn ja ottoihin yms. liittyviä säädöksiä silloin , kun niillä oli 
huomattavaa vaikutusta kuljetusten suoritukseen. 

Sotilashallinnon osalta tutkimuksessa paneudutaan pääesikunnan tai päämajan 
sekä merivoimien, ilmavoimien ja kotijoukkojen esikunnan toimintaan kuljetusalan 
johtamisessa. Tutkimuksen piiriin kuuluvat myös edellä mainittujen esikuntien suo-
rassa johdossa olleiden kuljetusten johtoelimien toiminta. Sen sijaan sotatoimiyh-
tymien ja niiden alaisten joukkojen kuljetusten johtamista ei käsitellä tässä tutki -
muksessa. 

Siviili - ja sotilasviranomaisten johtamien kuljetusorganisaatioiden ja -elimien 
taustalla on suuri joukko yhteistyökumppaneita ja muita kuljetusalaan eri tavoin 

10 Kuljetusten painopistealueella tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jolla yhteiskunnan kannalta 
tärkeitä kujetuksia (sotilaskuljetukset , ui komaankauppa, kansan huolto, evakuoinnit) pääasiassa 
kulloinkin suoritettiin .Kuljetusten painopistesuunnalla ymmärretään reittejä (rautatie, maantie, 
vesitie, ilmatie), joita pitkin yhteiskunnan kannalta tärkeimmät kuljetukset toteutettiin . 

11 Merenkulkuhallitus, rautat iehallitus, tie- ja vesirakennushallitus jne. 
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liittyviä toimijoita. Näitä ovat esimerkiksi yksityiset liikennöitsijät, laivanvarustajat, 
kuljetusvälineiden omistajat sekä monet teollisuuslaitokset ja liikeyritykset. Vaikka 
niiden toiminta muodostaa tärkeän osan kuljetusjärjestelmästä, niiden tarkastelu ei 
kuulu tämän tutkimuksen piiriin. 

Suomalaisen kuljetuskaluston ja sen käyttöön liittyvän infrastruktuurin osalta 
saksalaisten kuljetusten johtoelimet olivat vuosina 1940-1944 lähinnä etuoikeutet-
tuja kuljetusten tilaajia. Tutkimuksessa tarkastellaan saksalaisten kuljetusten osal-
ta tehtyjä yleisjärjestelyjä, niiden vaikutusta suomalaisten siviili- ja sotilaskuljetus-
ten suoritukseen sekä ylimpien suomalaisten ja saksalaisten kuljetuselimien yh-
teistoimintaa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään kuljetusten järjestelyjen vaikutus 
Suomen ja Saksan suhteisiin ja saksalaisten sotatoimiin Pohjois-Suomessa. 

Kuljetusten ja liikenteen varsinaiseen suorittamiseen, kuljetustoiminnan tehok-
kuuteen ja tuloksellisuuteen, tariffeihin ja muihin kuljetusmaksuihin , henkilöstöön, 
liikkuvaan kalustoon, korjauksiin ja huoltoon, polttoaineisiin sekä kuljetusalan inf-
rastruktuuriin tms. liittyvien kysymysten yksityiskohtainen tarkastelu tapahtuu tut-
kimuksen myöhemmin julkaistavassa toisessa osassa. Kuitenkin edellä mainittuja 
kysymyksiä tarkastellaan tutkimuksessa aina silloin, kun niillä ol i merkittävää vai-
kutusta kuljetuselimien organisointiin ja tehtäviin tai ne muodostivat erityisen on-
gelman kuljetusten suoritukselle. 

Aiempi tutkimus ja lähdeaineisto 

Talvi- ja jatkosodan kuljetustoimintaa on tutkittu Sotakorkeakoulun diplomitöissä 
erityisesti 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla. Kyseiset työt liittyvät tavallisesti jon-
kin erityisen teeman tai joidenkin kuljetuksiin liittyvien osa-alueiden tutkimiseen. 
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta diplomitöissä tarkastellaan kuljetuksia 
pelkästään sotilaallisesta näkökulmasta yrittämättäkään liittää tutkimusongelmaa 
yhteiskunnan kuljetusjärjestelmän osaksi. Diplomityöt eivät siten suoranaisesti 
palvele tämän tutkimuksen tavoitteita, mutta ne auttavat hahmottamaan kuljetus-
alan toimintakokonaisuutta. Tämän tutkimuksen kannalta hyödyllisimpiä olivat 
Heikki Kiiran diplomityö 'Tiekuljetusten ja liikenteen valtakunnallinen järjestely so-
dan 1941-1945 aikana. Saatujen kokemusten antamat viitteet tämän kysymyksen 
ratkaisemiseksi tulevaisuudessa' ja Terho Heltimoisen tutkimus 'Suomen kauppa-
laivasto toisen maailmansodan aikana ja sen merkitys kokonaissodankäynnillem-
me sekä johtopäätökset tulevaisuutta silmällä pitäen. 

Suomen Sotatieteellisen seuran vuosijulkaisussa Tiede ja Ase on ilmestynyt 
muutamia sodan aikaisiin kuljetuksiin liittyviä tutkimuksia. Pääosa vuosijulkaisun 
tutkimuksista on laadittu joko Sotatieteellisen neuvottelukunnan teettämien tutki-
musten tai Sotakorkeakoulun diplomitöiden pohjalta. Esimerkiksi Pentti Karppisen 
tutkimus 'Suomalaisten saksalaisille joukoille suorittamat kuljetukset Suomen so-
dassa 1941-1945' perustuu Karppisen Sotatieteelliselle neuvottelukunnalle vuon-
na 1966 tekemään tutkimukseen 'Saksalaisten joukkojen kuljetukset Suomen so-
dassa 1941-1945'. Karppinen on käyttänyt työssään hyväksi varsin mittavaa asia-
kirja-aineistoa, mutta sen puutteena on, ettei siinä ole käytetty lähdeviitteitä. Kai 
Sarmanne julkaisi vuonna 1962 erinomaisen tutkimuksen 'Strategiset (keskityskul-
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jetuksiin ja suuriin ryhmitysmuutoksiin liittyvät) joukkojen siirrot viime sodissam-
me' . 

Sotatieteellinen neuvottelukunta on teettänyt kuljetuksista kolme mittavaa tutki-
musta. Everstiluutnantti Lauri Tuhkanen kirjoitti vuonna 1946 tutkimuksen 'Sotilas-
kuljetusorganisaatiomme (rautatiet) kehitys ja rautatielaitoksemme mahdollisuudet 
suoriutua vuosina 1939-1945 sotien vaatimista kuljetuksista'. Tuhkasen toisessa, 
kaksi vuotta myöhemmin valmistuneessa tutkimuksessa kuljetuksia pyritään tar-
kastelemaan kokonaisvaltaisemmin. Tutkimus 'Sotilaskuljetusten johto ja suoritus 
sekä rautatielaitoksemme toiminta vv 1941 -1945 sodan aikana' perustuu kuitenkin 
suurelta osin Tuhkasen aikaisempaan työhön painottuen edelleen rautatiekuljetuk-
siin. Tuhkasen tutkimukset ovat rautatiekuljetusten osalta asiapitoisia, mutta myös 
subjektiivisesti ja voimakkaasti päämajan rautatieosaston näkökulmasta kirjoitet-
tuja. Tuhkasen tutkimusten arvoa vähentää lähdeviitteiden puute. Tuhkanen on 
toisaalta rautatiekuljetusten ehdoton asiantuntija, sillä hän palveli pitkään jatko-
sodan aikana päämajan rautatieosaston toimistopäällikkönä 12 . Everstiluutnantti 
Seppo Länsman laati Sotatieteelliselle neuvottelukunnalle vuonna 1969 tutkimuk-
sen 'Kuljetukset ja kuljetusten johtaminen Suomen Sodassa 1941 -1944'. Länsma-
nin tutkimus on kattavin kokonaiskuvaus kuljetusten organisoinnista ja johtamises-
ta. Länsmanin työtään varten suorittamat haastattelut ovat tämän tutkimuksen 
kannalta erityisen antoisia. Tutkimuksessa tyydytään kuitenkin vain toteamaan 
tapahtumat pureutumatta asioiden taustoihin. Työn puutteisiin kuuluu vähäinen 
lähdeviitteiden käyttö. 

Auvo Kiiskisen Taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa painetun tutki-
muksen 'Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen kehitys ja rakenne' tavoitteeksi on 
asetettu 'systemaattisen kuvan hahmottaminen maamme kuljetuslaitoksesta, sen 
rakenteesta ja sen piirissä vallitsevista kehityspyrkimyksistä' 13 . Kiiskisen sinänsä 
perusteellisessa tutkimuksessa ei juuri käsitellä sodan ajan kuljetusten johtami-
seen ja toiminnan organisoimiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksessa käytetty 
sodan ajan tilastomateriaalikin on erittäin puutteellista. 

Yliopistoissa ei käytettävissä olleiden tutkimusrekisterien mukaan ole tehty toi -
sen maailmansodan aikaisiin kuljetuksiin ja niiden järjestelyihin liittyviä tutkimustöi-
tä tai väitöskirjoja. Eräät evakuointeihin liittyvät tutkimukset käsittelevät jossain 
määrin myös evakuointikuljetuksia. Lisäksi on mainittava likka Seppisen Helsingin 
yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan poliittisen historian laitoksella tekemä väi-
töskirja 'Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939-1944'. Seppisen tutkimus tarjoaa 
tälle työlle tarvittavan kauppapoliittisen taustan ja liittymäkohdat Suomen ulkoisiin 
suhteisiin. 

12 Evl L. Tuhkanen palveli talvisodan aikana päämajan rautatietoimistossa. Jatkosodan aikana hän 
työskenteli päämajan rautatieosastossa toimistoupseerina ja toimistopäällikkönä. Lapin sodan 
alussa hän toimi Pohjois-Suomen Evakuointiesikunnan kuljetusosaston päällikkönä. Vuonna 1945 
hän johti Hyrynsalmen - Kuusamon kapearaiteisen kenttäradan evakuointia Neuvostoliittoon. 
(fuhkasen ansioluettelot no 8159 ja 28987 , SArk). Tuhkanen oli eräs niistä, joita ns. Lundqvistin 
listan perusteella kehotettiin vuoden 1945 lopulla eroamaan palveluksesta. Tuhkanen jätti ero-
anomuksen 10.12.1945. (Olin, s. 57-58 ja Liite 1). 

13 Kiiskinen, s. 41 . 
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Kuljetuksia sivuavasta tutkimuksesta on mainittava Suomen kansantalouden 
sodan aikaiseen toimintaan liittyvät tutkimukset sekä Suomen Pankin taloudelliset 
katsaukset ja tutkimukset. Kyseiset tutkimukset, joista mainittakoon Seppo Lep-
päsen 'Liikenne Suomessa 1900-1965' ja Kari Narsin 'Suomen sodanaikainen 
talous ja talouspolitiikka', sisältävät runsaasti tässä työssä tarvittavaa kansantalo-
udellista taustatietoa. Lisäksi on mainittava Seppo Tiihosen sotatalouden suunnit-
teluun, valtioneuvoston toimintaan sekä sodan ajan välill iseen julkiseen hallintoon 
liittyvät tutkimukset. Tiihosen julkaisut tarjoavat taustaa kuljetusalan organisaatioi-
den tutkimukselle. 

Upseerien laatimissa tutkimuksissa kuljetuksia on tarkasteltu voittopuolisesti 
sotilaallisesta näkökulmasta. Niissä ei ole käsitelty valtioneuvoston tai edes pää-
majan kuljetuksiin liittyvien merkittävien päätösten taustoja tai niiden vaikutuksia 
maan kuljetustoimintaan. Yhteiskunnan kuljetusjärjestelmän rakenne ja toiminta 
jää sotilaiden esityksissä usein hieman epämääräiseksi. Toisaalta harvoissa siviili -
en tekemissä kuljetuksia käsittelevissä tai niitä sivuavissa tutkimuksissa sotilasvi-
ranomaisten osuus toisen maailmansodan aikaisten kuljetusten johtamisessa jää 
suhteettoman vähälle maininnalle. 

Tutkimuksen kannalta 1920- ja 1930-lukujen ohjesäännöillä on merkitystä sikäli , 
että niiden avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä talvi - ja jatkosodan aikana johto-
tehtävissä olleiden upseerien kuljetuksiin liittyneen ajattelun kehittymisestä. Muuta 
apua niistä ei juuri ole, sillä vuonna 1931 julkaistu 'Kenttäohjesäännön yleinen osa 
(K.O.)' ja kolme vuotta myöhemmin julkaistu kenttäarmeijan huoltoa 14 koskeva 
'Kenttäohjesäännön 111 osa' olivat kuljetusten osalta vanhentuneita jo ennen talvi -
sotaa 15 . Kenttäohjesäännössä mainitti in esimerkiksi sotavoimien kuljetuspäällik-
kö, joka johtaa sotavoimien ja näiden hyväksi suoritettavia rauta- ja vesitiekuljetuk-
sia 16 . Tällaista tehtävää sodan ajan kokoonpanoissa ei koskaan ollut. Talvi - tai 
jatkosodan aikana uusittiin vain rautatiekuljetuksia koskevat ohjesäännöt. Kulje-
tuksiin liittyvän ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan aikana ilmeneekin 
parhaiten komiteoiden pöytäkirjoista, valtioneuvoston päätöksistä sekä sotilas- ja 
siviiliviranomaisten kuljetusalan määräyksistä ja ohjeista. 

likka Seppisen teoksessa 'Valtaväylä Suomeen - Liikenneministeriö 100 vuotta ' 
on esitetty paras kuvaus kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toiminnasta 
sotavuosina. Seppisen tutkimuksesta on apua erityisesti arvioitaessa kulkulaitos-
ministeriön panosta kuljetusten johtamisessa. Untamo Utrion toimittamassa kan-
sanhuoltoministeriön historiikissa 'Viisi vuotta kansanhuoltoa' on hajatietoja myös 
kuljetusten johtamisesta 17• Kauppa- ja teollisuusministeriön historiikissa 'Kauppa-
ja teollisuusministeriö 75 vuotta - 11 , 1888-1938-1963' tarkastellaan merenkulkua ja 
merenkulkuhallituksen toimintaa. Sotahistorioista kuljetuksia on käsitelty moni-
puolisimmin ja kattavimmin teoksissa 'Jatkosodan historia' , osat 1-6, 'Puolustus-

1• Kuljetukset olivat osa huoltoa. 
15 Tynkkynen , s. 18. 
16 Kenttäohjesäännön yleinen osa, s. 17. 
17 Kansallisarkistossa olevien kansanhuoltoministeriön asiakirjojen joukosta on kadonnut Kalle Hau-

tamäen toimittama käsikirjoitus 'Kymmenen vuotta kansan huoltoa 1939 - 1950'. Arkistoluettelon 
mukaan käsikirjoituksen olisi pitänyt olla kansanhuoltoministeriön tiedotustoimiston arkistossa 
(Dk Vlll:3). Teosta ei ole koskaan julkaistu . 
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voimien huolto 1918-1986' ja 'Suomen Sota XI '. Viimeksi mainittu on Eino Tirrosen 
kirjoittama. Horst Rohden mittava tutkimus 'Das deutsche Wehrmachttransport-
wesen im Zweiten Weltkrieg ' kuvaa hyvin Saksan sodanaikaista kuljetusjärjestel-
mää ja sen johtamista. Sotahistorian teoksissa kuljetuksissa painottuvat luonnoll i-
sesti sotatoimiin liittyvät näkökohdat. 

Merenkulkuun li ittyvistä historiateoksista mainittakoon Erkki Riimalan toimitta-
ma 'Suomen merenkulun historia ', osat 2 ja 3, Arvo Komulaisen 'Suojattu meren-
kulku elinehtomme' ja Kalervo Kijasen 'Laivasto sotatoimissa - Suomen sota 1941-
1945'. Valt ionrautateiden historiikeista oli tälle tutkimukselle hyödyllisin 'Valtion-
rautatiet 1937-1962'. Monet historiateokset ja historiikit tarkastelevat kuljetuksia ja 
liikennettä omasta, usein hyvin suppeasta näkökulmasta. Parhaimpia näistä on 
Matti Viitaniemen ja Aarne Mäkelän 'Suomen linja-autoliikenteen historia'. Ku lje-
tuksia ja liikennettä tukevien toimintojen tarkastelun osalta on mainittava myös 
Jaakko Masosen, Kimmo Anttilan , Veikko Kallion ja Tapani Maurasen toimittama 
perusteellinen Tielaitoksen historiatutkimus 'Soraa, työtä, hevosia; tiet , liikenne ja 
yhteiskunta 1860-1945'. Kaikki edellä mainitut erikoisteokset auttoivat ymmärtä-
mään laaja-alaisesti kuljetusjärjestelmän kokonaistoimintaa. 

Kuljetusalan ongelmia käsitellään sotilas- tai siviilihenkilöiden muistelmissa 
yleensä vain ohimennen. Lauri Tuhkasen lisäksi kukaan sodan aikana merkittäväs-
sä kuljetustehtävässä palvellut suomalainen upseeri ei ole kirjoittanut laajemmin 
sodan aikaisista kokemuksistaan . Tiede ja Ase -vuosikirjassa julkaistu Harald 
Roosin kirjoitus 'Kuljetusprobleema valtakunnallisena kysymyksenä sodan ja rau-
han aikana' on lähinnä valtakunnan kuljetuspäällikön testamentti jälkipolville koke-
muksista kuljetusten valtakunnallisena johtajana vuosina 1939-1948. Saksalaisen 
näkökulman Suomen kuljetusoloihin tuo sodan aikana Suomessa Saksan kuljetus-
valtuutettuna toiminut Hermann Teske kirjassaan 'Die silbernen Spiegel ' . Myös 
jalkaväenkenraali Waldemar Erfurth käsittelee teoksissaan 'Sotapäiväkirja vuodel-
ta 1944' ja Suomi sodan myrskyissä 1941-1944' kuljetuskysymyksiä useassa 
yhteydessä. 

Kirjallisten lähteiden osalta on havaittavissa, että useimmissa sotahistorioissa 
kuljetukset on esitetty Seppo Länsmanin ja Eino Tirrosen tutkimusten pohjalta. 
Myös Pauli Pitkäsen laajaa kuljetusalan kuvausta teoksessa 'Puolustusvoimien 
huolto 1918-1968' on usein lainattu. Seurauksena on ollut, että sotilaiden johtamia 
yhteiskunnan toiminnot turvaavia kuljetuksia on tarkasteltu jossain määrin kapea-
alaisesti. Lisäksi eräät virheelliset tulkinnat tai puutteellisesti esitetyt kuljetusten 
johtojärjestelyjen kuvaukset ovat toistuneet muissa sotahistorioissa. 

Arkistolähteiden osalta tälle tutkimukselle on ominaista tutkimusaiheeseen liitty-
vien arkistonmuodostajien suuri lukumäärä sekä lähteiden sirpaleisuus ja runsaus. 
Tämä on ollut tutkimuksen kannalta hieman ongelmallista, koska tutkimus perus-
tuu kaikilta oleellisilta osiltaan arkistolähteisiin. Lähdemateriaalin hajanaisuus ja 
sen suuri määrä johtuu etupäässä siitä, että yhteiskunnan kaikki toimijat käyttävät 
kuljetuspalveluja. Toisaalta kuljetukset liittyvät tavalla tai toisella useimpiin toimin-
toihin. Valtioneuvoston ja ministeriöiden sekä päämajan ylimpien päättäjien ja 
operatiivisen osaston asiakirjoissa kuljetukset ovat harvoin pääosassa, mutta useis-
sa tapauksissa ne ovat vähintäänkin taustalla. Niillä oli keskeinen merkitys sekä 
talouselämälle että sotatoimille. Kuljetusten johtoelimien sekä muun kuljetusalan 
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toimijoiden arkistoissa kuljetusalan kysymykset ovat luonnollisesti pääosassa, mut-
ta ongelmana on usein, miten liittää asiakirjoista ilmenevät lukemattomat yksityis-
kohdat ja näennäisesti irralliset asiat kuljetusjärjestelmän ja yhteiskunnan toiminta-
kokonaisuuteen. 

Tutkimuksen eräänä ongelmana on, ettei asiakirjoista läheskään aina ilmene, 
miksi tai kenen käskystä jokin kuljetusten järjestelyihin liittyvä tärkeä tehtävä on 
annettu. Samoin käskyjen ja ohjeiden taustat ovat jääneet tavallisesti joko koko-
naan kirjaamatta tai valmisteluasiakirjat ovat kadonneet. Eräissä tärkeissä asiakir-
joissa viitataan puhelinkeskusteluihin tai neuvotteluihin ja niissä sovittuihin asioi-
hin. Luonnollisesti noita keskusteluja tai niiden tuloksia ei tarkemmin kuvata, 
ovathan asiat olleet asianomaisille tuttuja. Myös johtamistoiminta oli eräissä tapa-
uksissa päällekkäistä, jolloin lähteiden pohjalta on jälkeenpäin mahdotonta sanoa, 
kuka on tehnyt mitä ja kenen aloitteesta. Tällaista dualismia edustaa esimerkiksi 
kommodori , myöhemmin kontra-amiraali S. Sundmanin toiminta merenkulkuhalli -
tuksen pääjohtajana, kauppa- ja teollisuusministeriön merenkulkuosaston päällik-
könä ja merivoimien esikuntapäällikkönä sekä eversti, myöhemmin kenraalimajuri 
H. Roosin toiminta päämajan huoltopäällikkönä, valtakunnan kuljetuspäällikkönä 
ja rautatiehallituksen pääjohtajana. 

Kansallisarkiston (KA) materiaali auttaa sijoittamaan kuljetukset ja niihin liittyvän 
toiminnan oikeisiin yhteiskunnallisiin puitteisiin. Valtioneuvoston istuntojen pöytä-
kirjat tarjoavat mielenkiintoisen kuvan kuljetusasioiden käsittelystä ja taustalla 
olevasta sodan aikaisesta politikoinnista. Kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriöi-
den asiakirjat valottavat taas kuljetuskysymystä kyseisten hallinnonalojen kannal-
ta. Eduskunnan arkistosta (EA) tutkimuksessa on käytetty perustuslakivaliokunnan 
pöytäkirjoja vuosilta 1941-1944. Käsin kirjoitetuista keskustelupöytäkirjoista ilme-
nevät valiokunnassa kuljetusalan säädösten käsittelyjen yhteydessä käydyissä 
keskusteluissa esiin tulleet näkemykset, mukaan lukien valiokuntaan kutsuttujen 
asiantuntijoiden esitykset. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös valtiopäiväasiakir-
joja, valtiopäiväpöytäkirjoja ja Suomen asetuskokoelmaa. 

Tutkimuksen kannalta keskeisin arkistomateriaali on Sota-arkistossa (SArk). Tuo 
materiaali liittää kuljetukset Euroopan sotilaspoliittisiin sekä Suomen sotatapahtu-
miin, kuten myös armeijan sodan aikaisiin uudelleenorganisointeihin. Tutkimukses-
sa on hyödynnetty etenkin päämajan huoltopäällikön esikunnan (PMHE) hyvin 
järjestettyjä ja kaiken oleellisen kannalta melko täydellisesti säilynyttä arkistoa. 
Tuossa arkistossa on säilynyt myös huomattavan paljon siviili- ja sotilasyhteistyö-
kumppaneiden tärkeitä kuljetuksiin ja kuljetusalaan liittyviä asiakirjoja. Tämä on 
osaltaan vähentänyt tarvetta tutustua kyseisten arkistonmuodostajien aineistoon. 
Tutkimuksessa on hyödynnetty myös yleisesikunnan päällikön, päämajoitusmes-
tarin, operatiivisen osaston, päämajan rautatieosaston, päämajan huolto-osaston, 
päämajan kuljetusvälineosaston sekä kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston ja 
-osaston arkistoa. Kuljetusten johtoesikuntien sotapäiväkirjoista on säilynyt vain 
muutamia. Ne auttavat täydentämän kokonaiskuvaa kuljetuksista ja niiden johta-
misesta. 

Sotavuosien kulkulaitosministeri Väinö V. Salovaaran Työväen Arkistoon lahjoit-
tamassa aineistossa ei ollut tässä tutkimuksessa hyödynnettävissä olevaa materi-
aalia. Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen puoluetoimikunta, jonka puheen-
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johtajana Salovaara toimi vuosina 1940-1944, ei pöytäkirjojen mukaan keskustellut 
kokouksissaan yhteiskunnan kuljetusongelmista. Suomen elinkeinoelämän kes-
kusarkistosta ei tiedusteluun saadun vastauksen mukaan ole tämän tutkimuksen 
kannalta oleellista materiaalia. 

Saksan Bundesarchiv - Militärarchivissa ei ole säilynyt Suomessa päämajan 
huoltopäällikön esikunnan yhteydessä toimineen Saksan kuljetusvaltuutetun toi-
miston arkistoa. Freiburgissa on kuitenkin ensimmäisen kuljetusvaltuutetun evers-
tiluutnantti Hermann Tesken jäämistö (N 407), joka on käytettävissä arkiston johta-
jalta anottavalla erikoisluvalla. Tutkimusapurahan puute esti tutustumisen Saksan 
arkistoon . Oletettavasti Tesken näkemykset tulevat esille hänen kirjassaan 'Die 
silbernen Spiegel'. Lisäksi varsinkin päämajan huoltopäällikön esikunnan asiakirjo-
jen yhteydessä olevat monet saksalaiset asiakirjat valottavat Saksan näkökulmaa 
Suomessa tapahtuneisiin kuljetuksiin ja niiden johtamiseen. Tuon materiaalin on-
gelmana on, että saksalaisten sisäinen kirjeenvaihto ja niissä esitetyt näkemykset 
jäävät tuntemattomiksi. 

Tutkimuksessa käytetyt Sota- ja Kansallisarkiston asiakirjat mahdollistavat tar-
kan kokonaiskuvan muodostamisen kuljetusjärjestelmän rakenteesta, kehitykses-
tä ja toiminnasta. Käytettyä arkistomateriaalia on pidettävä hyvin luotettavana 
varsinkin, kun käytetyn aineiston suuruus varmistaa, että esimerkiksi esittelyasia-
kirjojen laadinnassa mahdollisesti liian positiivisesti tai negatiivisesti esitetty kuva 
toiminnasta ei pääse johtamaan tutkimusta harhapoluille. Käytetty laaja arkistoma-
teriaali auttaa päättelemään, millaisiin tietoihin esimerkiksi tärkeät esittelyt perus-
tuvat sekä miten ja millä tavalla esittelyjä varten laadittuja taustamuistioita on 
käytetty. 
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1. KULJETUSTEN JOHTAMINEN 1930- LUVULLA SEKÄ TALVISODASSA 

1.1 Kuljetusalan valmistelut poikkeusolojen varalta 1930-luvul/a 

1.1.1 Maa- ja ilmaliikenteen hallinnointi ja varautuminen 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö (KYM) vastasi 1930-luvulla rautatie-, 
moottoriajoneuvo- ja ilmaliikenteestä sekä tienpidosta mukaan lukien edellä 
mainittuihin kuljetusmuotoihin liittyvästä rakentamisesta ja kunnossapidosta. Mui-
den ministeriöiden tapaan se 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 ta-
vallisesti hyväksyi kulkulaitosministeriön esittelemät asiat. 

Kolmikymmenluvulla vallalla olleen hallinnollisen ajattelutavan mukaisesti varsi-
naisen operatiivisen toiminnan, kuten kuljetusten ja liikenteen, johtaminen kuului 
ministeriöiden alaisille ylihallituksille. Siten kulkulaitosministeriö ei suoranaisesti, 
lukuun ottamatta tariffipolitiikka, puuttunut minkään vastuullaan olleen kuljetus-
muodon kuljetusten ja liikenteen varsinaiseen suoritukseen ja johtamiseen. 

Kulkulaitosministeriö oli johtanut itsenäisyyden alusta alkaen kulkulaitoksesta 
viranomaistoimintana rautatie- (RH), tie- ja vesirakennus- (TVH) sekä posti- ja 
lennätinhallituksen (PLH) avustamana. Näistä vain rautatiehallituksen päätehtävä 
oli kuljetusten johtaminen. Posti- ja lennätinhallitus toimi päätehtäviensä ohella 
myös postiautoliikennöitsijänä. Tie- ja vesirakennushallitus huolehti muusta kulje-
tusalaan liittyvästä rakentamisesta paitsi rautatiehallituksen vastuulla olleesta rau-
tatierakentamisesta sekä kauppa- ja teollisuusministeriön johtamasta satamien 
rakentamisesta. 

Yhteiskunnan tärkeimpänä kuljetusmuotona Valtionrautatiet oli tiukassa valtio-
neuvoston ja kulkulaitosministeriön ohjauksessa. Valtioneuvosto päätti yhteiskun-
nallisesti ja poliittisesti tärkeät tavara- ja henkilöliikenteen tariffit sekä virkamiesten 
henkilöasiat. Lisäksi Valtionrautateiden hallintoasetus (21.12.1932) sekä muut val-
tioneuvoston ja kulkulaitosministeriön määräykset ohjeistivat yksityiskohtaisesti 
rautateiden toiminnan. 1 

Kollegisena keskusvirastona toimivan rautatiehallituksen 2 tehtävänä oli hoitaa 
osaa valtion tuloa tuottavasta toiminnasta sekä harjoittaa sillä liiketoimintaa rauhan 
ja sodan aikana. Rautatiehallituksessa asiat käsiteltiin ja ratkaistiin yleis- tai osas-
toistunnoissa. Tietyt asiat oli työjärjestyksessä määrätty pääjohtajan tai muun 
virkamiehen ratkaistaviksi. 3 Rautatiehallituksen yhteydessä vuodesta 1923 alkaen 
toimineen sotilastoimiston tehtävänä oli pitää yhteyttä sotilasjohdon ja rautatie-
hallituksen välillä, hoitaa rauhan ajan sotilaskuljetuksia ja huolehtia sodan ajan 

1 Auvinen, s. 699-702. 
2 Rautatiehallitus muodostui hallinto-, talous-, rata, kone-, varasto-, liikenne-, tariffi- ja rautatieraken-

nusosastosta. 
3 Auvinen , s. 699-702 . 
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valmisteluista Valtionrautateillä. Rautatiehallituksen johdossa oleva linjahallinto ja-
kaantui valtakunnallisesti liikenne- , rata-, varasto- sekä varikko- ja talousjaksoihin 
4 • Jaksojakoa määrättäessä otettiin huomioon jaksojen pituus, henkilöluku, liiken-
teen vilkkaus ja suuntautuminen sekä tarkastusmahdollisuudet ja tarvittaessa myös 
yleinen työmäärä. 

Rautateiden rauhan ajan järjestelyt olivat kulkulaitosministeriön ja rautatiehalli-
tuksen toimenpiteiden ansiosta kaikin puolin vakaalla kannalla. Herättää siksi 
huomiota, että siviiliviranomaiset jättivät rautateiden sodan ajan varautumiseen 
liittyvän suunnittelun pääasiassa pääesikunnan kulkulaitostoimiston sekä sen 
ohjeiden mukaisesti toimivan rautatiehallituksen sotilastoimiston tehtäväksi. Jär-
jestely takasi sen, että rautateiden varautumisessa otettiin huomioon kaikki soti-
lasviranomaisten tarpeet ja varmistettiin liikekannallepanon sekä muiden sotilas-
kuljetusten suoritus. Sen sijaan rautatiehallituksessa ei kukaan pohtinut sodan 
vaikutuksia rautateiden kokonaistoimintaan puhumattakaan siitä, että tältä osin 
olisi suoritettu oma-aloitteisesti mitään poikkeusolojen valmisteluja. Rautatiehalli-
tuksen passiivinen asenne Valtionrautateiden sodan ajan valmisteluihin johtui ehkä 
siitä, että siellä ajateltiin 1930-luvulla sotilasviranomaisten pyynnöstä toteutettujen 
järjestelyjen olevan sellaisenaan riittäviä varautumistoimenpiteitä. 

Ensimmäinen kattava suunnitelma Valtionrautateiden sodan ajan järjestelyistä 
laadittiin 1920-luvun lopulla yleisesikunnan kulkulaitostoimistossa eversti Carl-
Gustav von Kraemerin 5 johdolla. Suunnitelman tarkoituksena oli ennen kaikkea 
varmistaa puolustussuunnitelman edellyttämien rautatiekuljetusten suoritus. Siinä 
tarkasteltiin rautatieliikennettä kokonaisuutena, mutta silloisen sodan kuvan mu-
kaisesti rataverkon nähtiin jakaantuvan sotatoimialueeseen sekä suhteellisen rau-
halliseen kotiseutuun. Sotilasviranomaiset halusivat ottaa itse vastuun sotatoimi-
alueen rautatieliikenteen johtamisesta. 

Von Kraemer sai vuosikymmenen vaihteessa kulkulaitosministeriön ja rautatie-
hallituksen edustajat vakuuttuneiksi, että sodan aikana rataverkko tulee jakaa 
rautatiehallituksen ja sotilasviranomaisten johtamiin osiin . Rautatiehallituksen tai -
vuttaminen esityksen taakse on osoitus v. Kraemerin neuvottelutaidosta sekä 
ilmeisesti hänen nauttimastaan yleisestä arvostuksesta rautatieasiantuntijana. Rau-
tatiehallituksen olisi kuitenkin pitänyt tietää, ettei Suomen rataverkon jakaminen 
kahtia voinut olla toimiva ratkaisu . 

4 Talvisodan aikana voimassa oli vuonna 1928 vahvistettu jaksojako. Liikennejaksoja oli yhdeksän, 
ratajaksoja 15, varastojaksoja kuusi sekä varikko- ja talousjaksoja kumpiakin neljä. 

5 C. -G. von Kraemer palveli 1.8.1914 - 8.1 .1918 Venäjän yleisesikunnan kulkulaitoshallituksessa. 
Hän suoritt i Pietari -Moskovan sotilaskuljetuspiirin hallituksessa keväällä 1915 rautateiden ja vesi-
kulkuteiden asemakomendantuuritutkinnon arvosanalla kiitettävä. Pääesikunnan ku lkulaitostoi-
miston päällikkönä v. Kraemer toimi vuosina 1918-1937. Hän oli kiistaton rautatieasiantuntija, 
jonka johdolla kulkulaitostoimisto paneutui sodan ajan rautatiekuljetusten suunnitteluun. Toimistoa 
moitittiin kuitenkin siitä, ettei se syventynyt riittävällä tarmolla ja ammattitaidolla maan- ja vesitie-
kuljetusten suunnitteluun. (Carl -Gustav von Kraemerin ansioluettelo no 9195, SArk). Von Kraemer 
erosi palveluksesta 7.6.1937. Syynä eroon oli ilmeisesti se, että puolustusvoimien ylimmän johdon 
järjestelyjen loppuvaiheessa 1.1.1938 hänen toimistonsa olisi siirretty yleisesikunnan päällikön 
alaisuudesta operatiivisen osaston toimistoksi . Von Kraemer ei hyväksynyt uutta järjestelyä, koska 
hänen ja operatiivisen osaston päällikön , eversti A. F. Airon näkemyserot toimiston tulevasta 
asemasta ja tehtävistä olivat suuret. Von Kraemer toimii talvisodassa PMhos:n rautatietoimiston 
päällikkönä. Jatkosodassa hän hoiti eversti Roosin antamia erikoistehtäviä kesään 1942. 
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Valtioneuvosto hyväksyi yleisesikunnan suunnitelman rautateiden sodan aikai-
sesta järjestelystä antamalla 13.12.1930 asetuksen erinäisistä toimenpiteistä rau-
tatieliikenteen ylläpitämiseksi sota-aikana. Talvella 1932 valtioneuvosto vielä vah-
visti kulkulaitosministeriöri esittelystä asetukseen perustuvan rautatiekuljetuksia 
koskevan sotilaskuljetusohjesäännön (SKO 1) . Sodan aikana sotilasviranomaisten 
johtoon annettavaa rautateiden osaa kutsuttiin sotaseuturautateiksi ja rautatie-
hallituksen vastuulle jääviä rautatietä rauhanseuturautateiksi. Sotaseuturautatei-
den liikenteen ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi sotilasviranomaiset valtuutettiin 
muodostamaan päämajan yhteyteen sotarautatiehallitus. Sotaseuturautatiehalli-
tusta ei ilmeisesti koskaan muodostettu, eikä järjestely joutunut muutenkaan to-
delliseen testiin, sillä se kumottiin talvisodan aattona lokakuun 1939 alussa. 

Valtioneuvoston asennoituminen yleisesikunnan 1920- ja 1930-luvuilla tekemiin 
esityksiin rautateiden sodan ajan järjestelyistä osoittaa, että ministerit ymmärsivät 
täysin rautateiden merkityksen puolustusvoimille. Hyväksyessään sotilasviran-
omaisten esityksen rautateiden sodan ajan järjestelyistä valtioneuvosto tavallaan 
myös vahvisti, että sotilaskuljetukset ovat sodan aikana etuoikeutettuja. Toisaalta 
asia oli yhteinen, sillä sekä siviili- että sotilasviranomaisten kannalta oli välttämä-
töntä järjestää rautateiden sodan ajan toiminta siten, että se tukisi mahdollisimman 
hyvin koko yhteiskunnan tarpeita. Siviiliyhteiskunnankin kannalta rautatieliikenne 
oli kuljetusmuoto, joka, moottoriajoneuvoliikenteen kasvusta huolimatta, palveli 
parhaiten vielä 1930-luvulla niin talouselämää kuin kansalaisten jokapäiväisiä tar-
peita 6 • Sotilaalliselta kannalta rautatiet olivat elintärkeitä, koska vain niiden avulla 
voitiin suorittaa kaikki armeijan tarvitsemat kuljetukset. 

Moottoriajoneuvo- ja ilmaliikenteen hallinnoiminen tapahtui kokonaisuudes-
saan kulkulaitosministeriössä ilman ylihallitusten apua. Tämä johtui todennäköi-
sesti siitä, että ministeriön tehtävät liittyivät kyseisten kuljetusmuotojen johtami-
sessa pääasiassa erilaiseen lupahallintoon. Toinen syy oli ilmeisesti se, että val-
tionhallinnossa ylihallituksia käytettiin johtamaan vain viranomaisorganisaatioita, ei 
yksityisyrittäjyyden pohjalta toimivia yhteiskunnan osa-alueita. Sinänsä ministeriö-
keskeinen järjestely sopi hyvin maan kuljetusjärjestelmässä paikkaansa hakevien 
moottoriajoneuvo- ja ilmaliikenteen hallinnointiin rauhan aikana. Järjestely olisi 
mahdollistanut myös molempien kuljetusmuotojen poikkeusolojen valmistelujen 
suorittamisen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Tällaiselle ratkaisulle täytyy olla painavat 
syyt, olihan kulkulaitosministeriö kuitenkin vaikuttanut keskeisesti rautatieliiken-
teen sodan ajan järjestelyjen vahvistamisen valtioneuvostossa. 

Todennäköisin syy ilma- ja moottoriajoneuvoliikenteen sodan ajan valmistelujen 
puuttumiseen on, ettei yksityisten liikennöitsijöiden hoitamien kuljetusmuotojen 
toiminnan johtamista katsottu valtionhallinnossa tarpeelliseksi rauhan eikä sodan 
aikana. Näyttää myös siltä, ettei rautatiekuljetuksia johtavassa kulkulaitosministe-
riössä pidetty 1930-luvun lopulla moottoriajoneuvoli ikennettäkään yhteiskunnan 

6 Syksyllä 1939 rautateiden pituus oli 6 120 km. Asemia, pysäkkejä, seisakkeita tai lastauspaikkoja 
oli 2 234 . Rautatieverkko yhdisti suoraan 36 kaupunkia. Vetureita oli 779, henkilövaunuja 1 535 ja 
tavaravaunuja 24 793. VR:llä oli vakinaista, ylimääräistä, tilapäistä ja työsopimussuhteista henkilö-
kuntaa yhteensä 32 018 henkeä. 
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kannalta kovin merkittävänä kuljetusmuotona 7 • Ei ainakaan niin merkittävänä, että 
tiekuljetusten ohjaamiseen olisi ollut syytä varautua. Ainakaan kulkulaitosministe-
riö ei tehnyt 1930-luvulla mitään säädöksiin liittyviä tai organisatorisia valmisteluja, 
jotka olisivat mahdollistaneet moottoriajoneuvo- ja ilmaliikenteen toiminnan johta-
misen poikkeusolojen aikana. Jos kulkulaitosministeriö olisi paneutunut edes puo-
lustuslaitoksen sodan ajan armeijalle suorittamien ajoneuvojen ottojen vaikutuksiin 
kotiseudun kuljetuksiin , olisi sen suhtautuminen moottoriajoneuvoliikenteen poik-
keusolojen ohjaustarpeeseen voinut olla toisenlainen 

Ilmaliikenteen ottaminen kulkulaitosministeriön johtoon tapahtui 1920-luvun alus-
sa varsin verkkaisesti ministeriön tuntematta suurempaa innostusta asiaan. Vasta 
vuoden 1931 lopulla kulkulaitosministeriö alkoi toimia vastuullisena ilmailuviran-
omaisena. Tämä johtui siitä, että Suomen oli täytettävä tuolloin allekirjoitetun 
kansainvälisen ilmailusopimuksen velvoitteet . Tässä yhteydessä kulkulaitosminis-
teriössä myös todettiin , että Suomessa tuli luopua vesilentokoneista ja siirtyä 
maalentokenttien käyttöön . Lentoliikenteen tulevaisuus nähtiin ulkomaanliiken-
teessä ja ulkomaankaupassa. 8 Maalentoasemien käyttöön oton myötä ilmaliiken-
teen asema varteenotettavana henkilökuljetusmuotona alkoi vakiintua 1930-luvun 
lopulla. 

Kulkulaitosministeriön hieman vähättelevä suhtautuminen siviili - ilmailun merki -
tykseen tulee jossain määrin ymmärrettävämmäksi, kun muistetaan, että vielä 
1930-luvun lopulla Aero Oy:n kansainvälisillä reiteillä toimivat Junkkers 52 koneet 
saattoivat kuljettaa kolmen hengen miehistön lisäksi 15 matkustajaa. Kotimaan 
reiteillä käytetyt koneet kuljettivat miehistön lisäksi vain seitsemän matkustajaa. 
Ulkomaanreiteillä kuljetettiin 1930-luvun viimeisinä vuosina jo runsaat 23 000 
henkeä vuodessa. Kotimaan reiteillä kuljetettiin vuonna 1939 ainoastaan 1 789 
matkustajaa. 

Hetkellisestä 1930-luvun alussa lisääntyneestä kiinnostuksesta huolimatta ilmai -
luasioiden hoito jäi ministeriössä aina 1930-luvun lopulle saakka tilapäisjärjestely-
jen varaan . Tilanne selkiytyi vasta maaliskuussa 1937. Tuolloin annettu vuoden 
1923 ilmailulakiin liittyvä asetus selkiytti siviili-ilmailun aseman ja määräsi kulkulai -
tosministeriön ilmailuasiain esittelijän sekä osin ministeriön ilmailuviranomaiseksi. 
Tämän jälkeen siviililentoliikenteen hallinnointi oli yksiselitteisesti ministeriön hoi-
dossa ja vastuulla. Tähän asti siviili-ilmailun hallinto oli jäänyt pitkälti Aero Oy:n 
sisäiseksi asiaksi. 9 

7 Vuonna 1922 Suomen moottoriajoneuvokanta käsitti 2 500 erilaista ajoneuvoa. Vuonna 1930 
moottoriajoneuvoja oli 40 000. Ennen talvisotaa Suomessa oli rekisteröity 19 983 kuorma-autoa, 
3 203 linja-autoa ja 30 106 henkilöautoa. Autokalusto oli 1930-luvun lopussa suhteellisen uutta ja 
hyväkuntoista, sillä vuoden 1935 jälkeen maahan oli tuotu runsaat 20 000 moottoriajoneuvoa. 
Yleisten teiden pituus oli vuonna 1939 yhteensä 68 136 km. 

8 Seppinen (2) , s. 104-105 - Kunnan varoin rakennettu maalentokenttä avattiin Turussa syksyllä 
1935. Vuotta myöhemmin valmistui Helsingin lentoasema. Nämä kentät mahdollistivat siviili-ilmalii -
kenteen jatkumisen vuoden ympäri. Tähän asti siviili-ilmailua oli voitu harjoittaa vesilentokoneilla 
vain avovesikaudella. Kantavien jäiden tultua samat koneet tosin kykenivät toimimaan jäältä 
suksivarustuksen avulla. 

9 lbid., s. 105-106. 
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Kulkulaitosministeriön vastuulla olevien kuljetusmuotojen sodan ajan valmistelu-
tilanne oli 1930-luvun lopulla seuraava: 

KYM 
__________ I ________ _ 

1 1 1 
Ilmaliikenne* TVH PLH RH 
- ei sodan ajan 
valmisteluja 

Moottoriajoneuvoliikenne* 
- ei sodan ajan valmisteluja 

* Kuljetusmuotoa johdettiin (hallinnoitiin) ministeriöstä 

Rautatieliikenne 
- VR:n johtaminen 
- Sodan ajan 

valmistelut tehty 

Kulkulaitosministeriö keskittyi 1930-luvulla vastuullaan olleiden kuljetusmuoto-
jen hallinnointiin erillisinä yksikköinä. Ministeriön noudattama johtamistapa sekä 
toiminnan organisointi osoittaa, että kulkulaitosministeriö ei oivaltanut vastuullaan 
olevien kuljetusmuotojen yhteistoiminnan tarvetta tai riippuvuutta toisistaan. Kos-
ka edes kulkulaitosministeriön johtamia kuljetusmuotoja ei käsitelty ministeriössä 
toisiaan tukevina ja toisistaan riippuvaisina valtakunnallisen kuljetusjärjestelmän 
osatekijöinä oli selvää, ettei ministeriössä tunnettu juuri tarvetta kuljetusten järjes-
telyihin liittyvään yhteistoimintaan merenkulusta ja sisävesitieliikenteestä vastaa-
van kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Toisaalta kauppa- ja teollisuusminis-
teriö ei pitänyt kuljetusten koordinointiin ja johtamiseen liittyvää yhteistoimintaa 
kulkulaitosministeriön kanssa tarpeellisena. 

1.1.2 Merenkulun ja muun vesitieliikenteen hallinnointi ja varautuminen 

Koti- ja ulkomaankauppa, mukaan lukien merenkulun johtaminen, olivat itsenäi-
syyden alusta alkaen olleet kauppa- ja teollisuusministeriön johdossa. Se huo-
lehti kauppamerenkulun hallinnosta ja lupa-asioista, infrastruktuurista sekä erilai-
sista merenkulun turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Se ei puuttunut varusta-
mojen tai huolinta- ja ahtausliikkeiden toimintaan. Ministeriö vastasi myös tiettyjen 
sisävesiliikenteeseen liittyvien hallinto- ja lupakysymysten hoitamisesta. 10 

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimiva merenkulkuhallitus (MKH) huo-
lehti pääosasta ministeriön merenkulkuun liittyvistä asioista. Sen tehtävänä oli väy-
lästöön, luotsitoimintaan ja jäänmurtamiseen liittyvien asioiden hoitaminen. Meren-
kulkuhallituksen paikallishallintoeliminä toimivat merenkulku- ja luotsipiirit. Meren-
kulkuhallituksella oli käytössään ulkovartioaluksia ja valtion omistamat jäänmurtajat. 
Yhteistoiminta ministeriön ja merenkulkuhallituksen kesken oli varmistettu siten, että 
merenkulkuhallituksen pääjohtaja oli ministeriön osastopäällikkö. 

10 Vuoden 1939 lopussa kauppalaivastoon kuului 560 höyryalusta, 50 moottorialusta, 157 apukonein 
varustettua purjealusta, 70 purjealusta ja 2 255 proomua. Höyryalusten kantavuus oli 556 865 
bruttorekisteritonnia (brt), moottorialusten 43 390 ja proomujen 176 266. Höyryaluksista oli 
rauta- ja teräsrunkoisia 4 7 4 (541 560 brt) , moottorialuksista 32 (39 753 brt) ja proomuista 166 
(29 108 brt). Kauppalaivastossa palveli 11 314 merimiestä. Näistä 3 780 työskenteli sisävesilaivas-
tossa. 
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Kauppa- ja teollisuusministeriö laiminlöi 1930-luvulla täysin toimialansa poikke-
usolojen valmistelut. Yhteiskunnan kannalta oli pahinta se, ettei ministeriöllä ollut 
mitään suunnitelmia maalle elintärkeän kauppamerenkulun turvaamisesta ja johta-
misesta sodan aikana. Myös sisävesiliikenteen sodan aikaisen toiminnan suunnit-
telu oli 1930-luvun lopulla kokonaan tekemättä. Oletettavasti kauppa- ja teolli-
suusministeriö lähti toiminnassaan, kulkulaitosministeriön tapaan, siitä, ettei sen 
tullut missään tilanteessa puuttua yksityisten liikenteenharjoittajien vastuulla ole-
viin vesitiekuljetuksiin. Mahdollisesti suunnitelmia ei uskottu edes tarvittavan, kos-
ka ministeriössä tiedettiin meripuolustuksen tehtävänä olevan meriliikenteen suo-
jaaminen Ahvenanmaan ja Pohjanlahden kautta Ruotsin aluevesille. Siten varusta-
mot ja muut yksityiset vesitieliikenteen harjoittajat saattaisivat toimia sodan aikana 
lähes entiseen tapaan. Kauppamerenkulun sodan ajan ohjaamis- tai johtamisval-
mistelut eivät kuuluneet merenkulkuhallituksenkaan tehtäviin . Merenkulkuhallituk-
sen organisaatiossa ei edes ollut mitään elintä, joka olisi tarvittaessa voinut ohjata 
sodan ajan merenkulua. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön passiivisuus oman toimialansa asioiden poik-
keusolojen valmistelussa on sikälikin hämmästyttävää, koska yhteiskunnan sodan 
ajan tarpeista oli saatavilla taloudellisen puolustusneuvoston laatimia selvityk-
siä. Päätellen siitä, että taloudellinen puolustusneuvosto päätyi vuonna 1935 esit-
tämään erityisen taloushallituksen perustamista huolehtimaan teollisuuden sodan 
aikaisen toiminnan johtamisesta, ei kauppa- ja teollisuusministeriö ollut 1930-
luvulla ylipäätään erityisen kiinnostunut toimialansa poikkeusolojen valmistelujen 
johtamisesta 11 . 

1.1.3 Puolustushallinnon toteuttamat kuljetusalan sodan ajan valmistelut 

Puolustusministeriö vastasi ylimpänä hallinnollisena viranomaisena toimialansa 
poikkeusolojen valmiudesta, vaikka varsinainen työ luonnollisesti tehtiin sotilasesi-
kunnissa. Ministeriö tuki yleisesikunnan johtamaa valmiussuunnittelua huolehti-
malla tarvittavien säädösten valmistelusta. Puolustusministeriön valmistelema so-
tatilalaki 12 oli yhteiskunnan poikkeusolojen kokonaisvarautumisen perusta. Laki 
antoi määräykset alusten , moottoriajoneuvojen ja lentokoneiden sekä niiden vara-
osien otoista ja luovutuksista. Sen nojalla valtioneuvosto saattoi rajoittaa kuljetus-
ajoneuvojen vientiä tai kieltää sen , estää suomalaisten laivojen ja lentokoneiden 
lähdön ulkomaille tai määrätä polttoaineita takavarikkoon. Laki oikeutti sotilaspääl -
lystön ottamaa hallintaansa liikennelaitoksen, jolloin sen palkatun henkilöstön ase-
ma muuttui samaksi kuin vakinaisen väen sotilashenkilöillä. On huomattava, että 
laki tarkoitti hallintaan otetulla liikennelaitoksella lähinnä Valtionrautateitä. Joka 
tapauksessa ajatus oli , että sotilasviranomaiset käyttäisivät haltuunsa ottamia 
liikennelaitoksia vain sotilaskuljetuksiin , ei siviilikuljetusten suoritukseen. 

11 Väyrynen, s. 66-69 - Valtioneuvosto asetti taloudellisen puolustusneuvoston 6.6.1929. Sen pu-
heenjohtajana toimi tohtori Henrik Ramsay, varapuheenjohtajana pääjohtaja Risto Ryti ja pääsih-
teerinä majuri G. Von Wright. Neuvoston toiminta hiipui syksyllä 1939 kansanhuoltoministeriön 
tultua perustetuksi . 

12 Asetuskokoelma no 303, 26.9.1930. 
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Sotatilalain heikkoutena oli, että sen voimaan saattaminen edellytti koko valta-
kunnan julistamista sotatilaan. Tällainen järjestely teki asteittaisen valmiuden ko-
hottamisen erittäin vaikeaksi. Esimerkiksi laajamittaisia hevosten, ajoneuvojen ja 
alusten ottoja olisi ollut varsin vaikea, ellei mahdotonta toteuttaa julistamatta 
maata ensin sotatilaan. Sotatilan julistamiseen liittyvän ongelman ratkaisemiseksi 
vuoden 1930 lopulla annettiin laki sotatilasta annetun lain soveltamisesta. Joustoa 
sotatilan julistamiseen saatiin siten, että 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. 13 Jär-
jestelyn heikkoutena oli edelleen se, että maa tai osa siitä oli julistettava sotatilaan 
ennen kuin sotatilalain valtuudet olisivat voimassa. 

Ennen syksyä 1939 oli sotatilalain perusteella annetusta lainsäädännöstä kulje-
tusten kannalta merkittävin toukokuussa 1935 voimaan tullut asetus alusten va-
raamisesta 14 . Sen perusteella puolustusministeriö määräsi merivoimien esikunnan 
sotilasviranomaiseksi 15 , jolla oli oikeus antaa varattaviksi suunniteltujen laivojen ja 
alusten omistajille tai haltijoille kirjallinen varausmääräys. Sotatilan julistamisen 
jälkeen varatun laivan omistajan oli tuotava aluksensa varausmääräyksessä ilmoi-
tettuun paikkaan. Tämänkin säädöksen heikkoutena oli, etteivät otot olleet mah-
dollisia julistamatta ainakin osaa maasta sotatilaan. 

Yleisesikunta vastasi puolustushallinnossa kuljetusalan toiminnasta ja valmis-
teluista. Se osallistui erittäin aktiivisesti yhteiskunnan kuljetusolojen kehittämiseen 
1920- ja 1930-luvuilla yhdessä siviiliviranomaisten kanssa. Yleisesikunnan edusta-
jat olivat säännöllisesti jäseninä puolustuslaitoksen kannalta tärkeissä kuljetusalan 
komiteoissa voidakseen huolehtia siitä, että siviiliviranomaiset ottaisivat omissa 
kuljetusalan suunnitelmissaan huomioon armeijan sodan ajan tarpeet. Lisäksi yleis-
esikunta, tai asianomainen puolustushaaraesikunta 16 , antoi siviiliviranomaisille 
näiden pyytämät lausunnot yhteyksien suuntaamisesta tai muun infrastruktuurin 
rakentamisesta. Siviiliviranomaiset luonnollisesti lopulta päättivät, missä määrin 
sotilasviranomaisten mielipiteet ja esitykset otettiin huomioon yhteiskunnan perus-
investointeja tehtäessä. 

Sotilasviranomaisten strategisessa suunnittelussa rautateiden järjestelyt olivat 
keskeisiä. Yleisesikunnan näkökulmasta maantiet ja vesitiet olivat vain rautateitä 
täydentäviä tekijöitä. Luonnollisesti sotatoimialueen ja varsinkin joukkojen toimin-
nassa maantiet olivat tärkeitä huoltoteinä sekä mahdollisina hyökkäysreitteinä. 
Sotatoimiyhtymien ja joukkojen sisäiset kuljetukset perustuivat ennen talvisotaa 
auto- ja varsinkin hevoskuljetuksiin. Tietyissä tilanteissa varauduttiin sotatoimiyh-
tymien huollossa myös vesitiekuljetusten käyttöön. Maantie- ja vesiliikenteen suun-
nittelussa sotilasviranomaiset lähtivät siitä, että puolustuslaitos johtaa omat kulje-
tuksensa. Kotiseudulla liikennöitsijät ja ajoneuvojen tai alusten omistajat vastaavat 
siviilikuljetuksista käyttöönsä jääneellä kalustolla. 

13 Tervasmäki, s. 58. 
14 Asetuskokoelma no 201 , 20.5.1935. 
15 Asetus uusittiin 18.8.1944. Silloinkin vastuu otoista määrättiin merivoimien esikunnalle. 
16 Meri- ja ilmavoimien esikunnat. 
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Sotilasviranomaisten sisäisessä tehtävänjaossa yleisesikunta vastasi rauta-, 
maan- ja sisävesiteihin liittyvistä kysymyksistä ja tieasioista. Kyseiset puolustus-
suunnitelmien kannalta erittäin tärkeät asiat hoidettiin vuoteen 1937 saakka suo-
raan yleisesikunnan päällikön alaisena työskentelevässä kulkulaitostoimistossa 
(toimisto 11). Toimiston tuli vuosina 1924 ja 1931 laadittujen sodan ajan päämajan 
perustamissuunnitelmien mukaan muodostaa kuljetusosasto , johon kuuluivat rau-
tatie- , maantie-, vesitie- ja kuljetusvälinetoimisto 17• 

Kulkulaitostoimiston päällikkö, eversti von Kraemer yritti vuodesta 1925 alkaen 
turhaan laajentaa toimistonsa jo rauhan aikana kulkulaitososastoksi. Osasto olisi 
tällöin ollut samassa kokoonpanossa rauhan ja sodan aikana. 18 Von Kraemerin 
esityksen hylkäämisen perusteluista ei ole tietoa. Sinänsä ajatus toimintavalmiista 
johtoelimestä oli varsin edistyksellinen. Organisaatiomuutos olisi ehkä mahdollis-
tanut myös sen, että maantie- ja vesitiekuljetusten sodan ajan valmistelut olisivat 
tulleet paremmin hoidetuiksi. Kulkulaitostoimistoa näet arvosteltiin yleisesikunnas-
sa 1930-luvulla siitä, että rautatieasioihin paneutuessaan se laiminlöi muiden kulje-
tusmuotojen sodan ajan valmistelut. 

Puolustushallinnon ylimmän johdon uudelleenjärjestelyjen yhteydessä kulkulai -
tostoimisto liitettiin 1.9.1937 operatiiviseen osastoon sen toiseksi toimistoksi. Sa-
malla sen nimi muutettiin huolto- ja kulkulaitostoimistoksi, koska sen tehtäviksi 
määrättiin kuljetusasioiden lisäksi myös huoltoasiat. Toimistolle kuuluivat huolto-
suunnitelman laatiminen, käsittely ja kehittäminen sekä operaatio- ja huoltosuunni-
telmien edellyttämien kuljetusten järjestely. Se vastasi tilapäisesti liikekannallepa-
nokuljetusten järjestelystä, rauhanaikaisista sotilaskuljetuksista, sotarautatiemuo-
dostelmien koulutuksesta ja upseerien rautatiepalveluksesta. Tilapäiset tehtävät 
oli tarkoitus myöhemmin siirtää uudelleen organisoitavalle rautatiehallituksen soti-
lastoimistolle. Näin ei koskaan tapahtunut. 19 

Vuoden 1938 alkaessa puolustuslaitoksen ylimmän johdon uudelleenorgani-
sointi oli kokonaan suoritettu . Puolustusneuvoston puheenjohtajan sotamarsalkka 
C. G. Mannerheimin johtamaan yleisesikuntaan kuuluivat nyt vain operatiivinen ja 
ulkomaan osasto. Eversti A. Airon johtama operatiivinen osasto käsitti maavoima-
toimiston (Op.1 ), merivoimatoimiston (Op.2), ilmavoimatoimiston (Op.3) sekä huol-
to- ja kulkulaitostoimiston (Op.4). Järjestelyn eräänä heikkoutena oli se, että 
huolto- ja kuljetusalan johto oli jaettu yleisesikuntaan ja puolustusministeriöön. 
Järjestelyjen etuna oli, että puolustussuunnittelun kaikki keskeiset osa-alueet oli -
vat yhdessä johdossa, vaikkakin eräiden keskeisten suunnittelu - ja valmisteluosien 
sijoitus puolustusministeriöön hajotti kokonaisuuden hallintaa. 

Muutoksen yhteydessä huolto- ja kuljetustoimiston tehtävät eivät muuttuneet. 
Huolto- ja kulkulaitostoimiston sijoittaminen operatiiviseen osaston yhteyteen oli 
puolustussuunnittelun kannalta hyvä ratkaisu. Nyt operatiivisen valmistelu ja siihen 
kiinteästi liittyvien kuljetusten ja huollon muodostama kokonaisuus voitiin suunni-
tella saman osaston sisällä. Toisaalta Op. 4:n toimintaa haittasi se, että sen 

17 Arimo (2), s. 216-217 - Tn. molemmat kuljetusosaston sodan ajan kokoonpanot olivat v. Kraeme-
rin laatimia. 

18 Elfvengren, s. 79-80 - Osastopäällikkö oli samalla rautatie- ja autopataljoonien komentaja. 
19 lbid ., s. 159. 
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henkilöstövahvuus oli supistettu hyvin pieneksi . Vuodesta 1938 alkaen neljä up-
seeria hoiti huolto- ja kuljetuskysymyksiä, kun aiemmassa kulkulaitostoimistossa 
viisi upseeria oli hoitanut pelkästään kuljetusasioita. Uudessa järjestelyssä voidaan 
olettaa erityisesti kuljetusalan sodan ajan valmistelujen kärsineen työvoimapulas-
ta. 

Kesän 1939 lopulla Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Harald Roos 20 sijoitet-
tiin päämajan henkilöstösuunnitelmien tarkastuksen yhteydessä päämajoitusmes-
tarin alaiseksi päämajan huolto-osaston (PMhos) päälliköksi. Hänet määrättiin 
26.9.1939 yleisesikuntaan tutustumaan vallitsevaan tilanteeseen ja perehtymään 
huollon sodan ajan suunnitelmiin. Tällöin hän totesi , että rautateiden liikekannalle-
panosuunnitelma oli kunnossa, mutta rautateiden kokonaistoiminta oli parhaillaan 
uusittavana kulkulaitosministeriön asettamassa komiteassa. Maantie- ja vesitie-
kuljetusten valmistelut olivat pahasti kesken. Huolto- ja kulkulaitostoimisto ei ollut 
edes saanut valmiiksi vuosikymmenen alusta asti tekeillä olleita sotilaskuljetusoh-
jesääntöjä maantie- ja vesitieliikennettä varten (SKO II ja SKO 111). Kaikkein heikoin 
valmistelutilanne oli kuitenkin kuljetusvälinealalla. Kenttäarmeijan polttoainehuol -
lon valmistelut olivat myös erittäin puutteelliset. 

Lokakuun alussa Roos sai yleisesikunnan päälliköltä käskyn perustaa päämajan 
huolto-osasto 21 • Kesällä 1939 vahvistetun sodan ajan kokoonpanon mukaisesti 
muodostettu huolto-osasto aloitti toimintansa kahden päivän kuluttua 22 . Osasto 
käsitti everstiluutnantti J. Turtolan yleisen huoltotoimiston (Huolto 1 ), eversti C. 
von Kraemerin rautatietoimiston (Huolto 2) sekä majuri Y. Haahden johtaman 
maan- ja vesitietoimiston (Huolto 3) 23 . Osasto vastasi puolustusvoimien huollol-
lisen suunnittelun johtamisesta sekä huollon toiminnan ja niihin liittyvien kuljetus-
ten sopeuttamisesta operaatiosuunnitelmiin. Sen tehtävänä oli johtaa sekä kenttä-
armeijan että kotijoukkojen kuljetuksia ja liikennettä. Huolto-osasto oli linkki opera-
tiivisen johdon ja kaikkien huoltolajien välillä. Järjestelyn eräänä tarkoituksena oli 
poistaa todetut puutteet huoltolajien yhteistoiminnassa ja ennen kaikkea saada ne 
tukemaan tehokkaasti operatiivisen johdon toimintaa. 

Huolto 1 johti armeijan huoltoa, vastasi huoltoelinten ryhmityksistä ja huoltoeli-
mien täydennyskuljetuksista. Toimistossa työskennellyt majuri S. Ehnrooth pyrki 
aluksi yksin johtamaan sekavista johtosuhteista kärsinyttä kuljetusvälinealaa. Teh-
tävä osoittautui kuitenkin niin vaativaksi, että Ehnrooth määrättiin 25.10. huolto-
osaston kuljetusvälinetoimiston (Huolto 4) päälliköksi. Samassa yhteydessä hä-
net määrättiin maan kuljetusvälinepäälliköksi , jolla oli käskyvalta myös puolustus-
ministeriön alaisen kuljetusvälineosaston toimintaan . 

20 Roos oli palvellut yli viisi vuotta Sotakorkeakoulun huolto- ja yleisesikuntapalvelun opettajana 
sekä puolitoista vuotta Sotakorkeakoulun johtajan apulaisena. Hänet määrättiin 17.8.1938 Reser-
viupseeri koulun johtajaksi. Roos oli osallistunut vuonna 1930 sihteerinä Kenttäohjesäännön ylei-
sen osan huoltokohtien kirjoittamiseen. 

21 PMhos:n kirj no 3243/Huolto 1 / 40, 29.8.1940, SArk, T 4879/ 11 . 
22 Puolustusministeri vahvisti 17.6.1939 uuden päämajan sodan ajan kokoonpanon. Ensimmäiset 

upseerit aloittivat toimintansa huolto-osastossa 6.10.1939. Osasto oli henkilöstön osalta toiminta-
valmis 12.10.1939 kuluessa. Huolto-osaston vahvuus oli sodan aikana 46 henkeä. 

23 Huolto-osasto kuului päämajoitusmestarin johtamaan jaosto 11I :en. Muut jaostoon kuuluvat osat 
olivat operatiivinen osasto, topografikunta ja sotahistoriallinen toimisto. 
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Huolto 3 oli selkeä maantie- ja vesitiekuljetusten johtoelin, joka jakoi kuljetusyk-
siköt sotatoimiyhtymille ja valvoi tiekuljetuksia. Lisäksi toimisto käsitteli polttoaine-
kysymykset. Huolto 2:n tehtävä oli erittäin ongelmallinen. Työjärjestyksen mukaan 
sen tuli suunnitella operaatioissa tarvittavien joukkojen ja sotatarvikkeiden rauta-
tiekuljetukset, valvoa kuljetusten toteuttamista rautatieupseerien ja asemakomen-
danttien avulla, seurata rautatiemuodostelmia ja niiden käyttöä sekä niiden ja 
muun rautatiehenkilöstön koulutusta ja tarkoituksenmukaista sijoittelua. Toimiston 
tuli myös valvoa rautateiden liikennettä ja kaluston käyttöä. Toimisto ei kuitenkaan 
kyennyt syksyllä 1939 hoitamaan sille suunniteltuja tehtäviä, koska niitä ei ollut 
otettu huomioon valtioneuvoston lokakuussa vahvistamassa sodan ajan rautatielii-
kenneohjesäännössä. Tähän palataan luvussa 1.2.2. 

Sekavien huolto- ja kuljetusjärjestelyjen selkiyttämiseksi päämajassa annettiin 
23.10. väliaikainen ohje päämajan ja armeijan esikunnan työskentelyä ja huollon 
johtamista varten. Ohjeessa ilmoitettiin päämajan huolto-osaston päällikön avus-
tavan huoltolajien ylimpiä johtajia huollon suunnittelussa ja suorittamisessa pitä-
mällä heidät tietoisina huoltotilanteesta sekä laatimalla huoltosuunnitelman toteut-
tamiseksi tarvittavat, taistelujoukoille annettavat yhteiskäskyt ja erikoismääräyk-
set. Huolto-osaston päällikön todettiin myös suunnittelevan ja toteuttavan pääma-
jan toimesta rauta-, maan- ja vesiteitse suoritettavat kuljetukset sekä huoltomuo-
dostelmien siirrot. 24 Todennäköisesti ohje oli laadittu Roosin aloitteesta, koska 
määräys oli selvästi tarkoitettu vahvistamaan päämajoitusmestarin alaisena toimi-
van huolto-osaston päällikön asemaa päämajan huolto- ja kuljetuskokonaisuuden 
johtajana ja koordinoijana. Todellisuudessa ohjeessa ei ollut kyse siitä, että Roos 
tulisi avustamaan häntä virkaiässä huomattavasti vanhempia aselajikomentajia, 
vaan siitä, että kyseisten aselajikomentajien tulisi noudattaa Roosin heille välittä-
miä sotatoimien tukemiseen liittyviä määräyksiä. Tämä tehtävä osoittautui Roosille 
talvisodan aikana erittäin vaikeaksi. 

Meripuolustuksen johtoportaat valmistautuivat sodan aikana hoitamaan itse-
näisesti niiden omaan toimintaan liittyvät merikuljetukset. Merivoimien osallistu-
minen kauppamerenkulun suojaamiseen oli yleisesikunnan päätösvallassa oleva 
asia, koska siinä oli kyse meripuolustuksen kokonaisresurssien käytöstä. Yleis-
esikunnassa ymmärrettiin itsenäisyyden alusta alkaen hyvin meriliikenteen ja ulko-
maankaupan 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 kauppa-
merenkulun 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 meren-
kulun johtamiseen ja suojaamiseen liittyvät tehtävät. Kaksi vuotta myöhemmin 
yleisesikunta määräsi meripuolustuksen esikunnan tärkeimmäksi tehtäväksi omien 
meriyhteyksien (kauppamerenkulun) järjestämisen ja suojaamisen. Tehtävässä ko-
rostettiin sen merkitystä sekä siviiliyhteiskunnalle että puolustuskyvylle. Ohjeeksi 

24 Luotola, s. 32-33. 
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annettiin, että kauppamerenkulku oli sodanuhka-aikana suunnattava Pohjanlah-
den yli Ruotsiin. Meripuolustuksen toisena tehtävänä oli vihollisen maihinnousujen 
ja muiden rannikkoon kohdistuvien operaatioiden torjuminen erityisesti Ahvenan-
maalla. 25 Ahvenanmaa oli pidettävä kaikissa oloissa, jotta kauppamerenkulku olisi 
ollut mahdollista Pohjanlahdella. (Kartta 1). 

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 käsket-
tiin läntisiä meriyhteyksiä suojatessaan tukeutua Lounais-Suomen ja Ahvenan-
maan linnoituksiin. Laivaston päävoimia saatiin käyttää Suomenlahdella vain, jos 
se ei vaarantaisi päätehtävänä olevaa meriliikenteen suojaamista. 26 Merivoimien 
saamat käskyt osoittavat hyvin sen merkityksen, jonka yleisesikunta antoi ulko-
maankaupan turvaamiselle. 

Ilmavoimien joukko-osastot valmistautuivat sodan aikana huolehtimaan omista 
ilmakuljetuksistaan sekä hoitamaan päämajan ja tukemiensa sotatoimiyhtymien 
tarvitsemat yhteyslennot. Muuhun ilmavoimien käytössä ollut vähäinen konekalus-
to ei olisi riittänytkään. Yhteyslentojenkin s suorittamien edellytti siviilistä suoritet-
tavia koneottoja. Kiinnittää kuitenkin huomiota, ettei ilmavoimat suunnitellut otta-
vansa siviilistä yhtään reittikonetta käyttöönsä. Tämä viitata siihen, että kulkulai-
tosministeriö, Aero Oy ja ilmapuolustuksen esikunta olivat sopineet 1930-luvun 
lopulla siitä, että lentoyhtiö saa pitää tärkeimmän lentokalustonsa käytössään 
sodan aikana. Aero joutui kuitenkin luovuttamaan talvisodan alkaessa kaksi koti-
maanliikenteessä käytettyä Dragan Rapidea 27 Täydennyslentorykmentti 4:n käyt-
töön. 

Ilmapuolustuksen esikunta 28 vastasi siviili-ilmaliikenteen suojaamisesta ja 
johtamisesta sodan aikana. Se ei saanut ennen talvisotaa yleisesikunnalta mitään 
ohjeita tehtävän suorittamiseksi. Tämä osoittanee lähinnä sitä, ettei yleisesikun-
nassa katsottu kyseisen tehtävän olevan ilmavoimien tärkeysjärjestyksessä kovin 
korkealla. Toisaalta ilmavoimat tuskin kaipasi ohjeita tuon tehtävän hoitamiseksi. 
Ilmapuolustuksen esikunta näyttää pitäneen vähäisen siviili-ilmaliikenteen johta-
mista niin yksinkertaisena tehtävänä, ettei se edes laatinut mitään erityistä johta-
missuunnitelmaa asian hoitamiseksi. Ilmavoimissa lähdettiin ilmeisesti siitä, että 
tarvittavat ilmaliikenteen turvalliseen suoritukseen ja suuntaamiseen liittyvät ohjeet 
kulkulaitosministeriön ilmailuviranomaisille ja yksityisille lentoliikenteen harjoittajille 
voidaan antaa sodan aikana tilanteen mukaisesti. 

25 Arimo (2), s. 342-344. 
26 lbid., s. 458, Komulainen, s. 23-24, Kijanen, s. 115 - Asiakirjan olivat allekirjoittaneet puolustus-

neuvoston puheenjohtaja ja yleisesikunnan päällikkö. 
27 Kuljetuskyky on lähteestä riippuen seitsemän tai kahdeksan henkeä. 
28 Ilmapuolustusta ei pidetty puolustuslaitoksessa 1930-luvulla puolustushaarana vaan lähinnä yleis-

esikunnan ohjaamana aselajina. Arimon mukaan meripuolustuksen esikuntakin oli yleisesikunnan 
näkökulmasta lähinnä aselaji . (Arimo (2), s. 525). 
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1.2 Kuljetusalan valmiuden kohottaminen syksyllä 1939 ja talvisota 

1.2.1 Toimenpiteet kauppamerenkulun suojaamiseksi ja ohjaamiseksi 

Kauppamerenkulun jatkuvuuden turvaaminen 

Suomen 1930-luvun lopulla hyvässä nousussa oleva yleinen elintaso sekä talous-
elämän nopea kasvu ol ivat täysin riippuvaisia meritse tapahtuvasta tuonnista sekä 
sen mahdollistavasta viennistä 29 ; ennen talvisotaa kuljetettiin noin 97% Suomen 
ulkomaiden kanssa käymästä tavaranvaihdosta meritse. Näin ollen on ymmärret-
tävää, että valtioneuvosto kiinnitti Euroopan sotilaspoliittisen tilanteen kiristyessä 
1930-luvun lopulla ensimmäiseksi huomiota juuri merenkulun turvaamiseen. 

Valtioneuvosto asetti 13.4.1939 komitean pohtimaan Suomen ulkomaanyhteyk-
sien tarvitseman liikenteen järjestämistä Jäämeren ja Pohjois-Atlantin satamien 
kautta. Tuolloin Euroopan sotilaspoliittinen tilanne oli jo kiristynyt siinä määrin, että 
Suomen Itämeren kauppareittien arveltiin voivan Euroopassa syttyvän sodan seu-
rauksena katketa. Komitean puheenjohtajana toimi tie- ja vesirakennushallituksen 
pääjohtaja Arvo Lönnroth . Eversti A. Airo edusti komiteassa puolustuslaitosta. Hän 
toimi komitean sotilaallisena asiantuntijana. 

Komitean jättäessä 9.9.1939 mietintönsä 30 oli vapaa pääsy läntisille markkinoille 
estynyt Itämeren kautta. Komitean esityksistä ei ollut välitöntä apua merenkululle, 
koska pohjoisten meriyhteyksien vähänkään mittavampi hyväksikäyttö edellytti 
huomattavia tienrakennus- ja satamatöitä. Talven tulo ja talvisodan syttyminen 
estivät lopullisesti hankkeen käynnistymisen vuoden 1939 lopulla. Syyskuun 1939 
lopussa suoritettiin kuitenkin selluloosan, paperin ja puuhiokkeen koekuljetus Lii-
nahamarin ja Narvikin satamien kautta 31 . Kuljetuksen suunnittelusta ja järjestelystä 
vastasivat Suomen Selluloosayhdistyksen johtohenkilöihin kuulunut eversti Paavo 
Talvela ja Suomen Paperitehtaitten Yhdistystä edustanut varatuomari Lauri K. 
Tukiainen. Liinahamariin kuljetettiin 120 kuorma-autolla 842,5 tonnia vientitavaraa. 
Narvikin kuljetuksessa käytettiin hyväksi Ruotsin kuljetusverkkoa. 32 

Valtioneuvostoa, sekä erityisesti merenkulusta ja ulkomaankaupasta vastannut-
ta kauppa- ja teollisuusministeriötä, voidaan arvostella siitä, ettei Suomen strategi-
sesta asemasta ja maalle elintärkeistä ulkomaan yhteyksistä ja niiden turvaamises-

29 Vuonna 1939 viennistä suuntautui Euroopan mantereelle noin 40% ja loput Isoon-Britanniaan, 
Irlantiin ja valtameren taakse (Salovaara, s. 48). 

3° Komitea totes i ongelmaksi sen, että maan kulkulaitos oli keskitetty Etelä-Suomeen, koska sodan 
syttyessä Euroopassa yhteydet ulkomaille katkeaisivat. Suomen olisi tullut käyttää maan sijaintia 
kahden meren välissä. Komitea esitti harkittavaksi pohjoisia yhteyksiä Liinahamarista (Petsamon 
kalastussatama) sekä Norjasta Varangin vuonosta, Porsanger- ja Altavuonoista, Lyngen- ja Bals-
vuonoista sekä Ofotin vuonosta. Komitea totesi , ettei Liinahamarin käyttö yksin riittäisi tarvittavan 
liikenteen järjestämiseen. Sen mielestä ulkopoliittiset, sotilaalliset ja kuljetustekniset syyt edellytti-
vät tieyhteyttä johonkin Pohjois-Atlantin satamaan. Parhaana mahdollisuutena komitea piti Ski-
botnia Lyngevuonon rannalla, koska se oli vain 40 km päässä Suomen rajasta. Tieyhteyttä sinne ei 
tosin ol lut. Mittavammat l<uljetukset Jäämeren kautta edellyttivät myös rautatieyhteyttä Liinaha-
mariin. (Seppinen (2), s. 109). 

31 Lehtinen, s. 182. 
32 Oy Pohjolan Liikenne Ab vuosikertomus 1940. 
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ta tehty tarvittavia johtopäätöksiä jo 1930-luvun rauhan vuosina. Lönnrothin komi-
tean esittämät strategiset vaihtoehdot pohjoisista Atlantille avautuvista meriyhte-
yksistä 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 tarvitta-
via suuria taloudellisia resursseja varsinkin , kun kuljetusinvestointien tiedettiin 
tuottavan rauhan aikana pelkkää tappiota. Syksyn 1939 uhanalaisessa ja eristetys-
sä tilanteessa valtioneuvostolla oli valmiutta toteuttaa kaikki yhteiskunnan selviä-
mistä edesauttavat ratkaisut, mutta niiden toimeenpanoon ei usein ollut enää 
mahdollisuuksia 33 • (Kartta 1). 

Euroopassa raivoavassa sodassa puolueettomaksi julistautunut Suomi pyrki 
syksyllä 1939 turvaamaan ulkomaankaupan jatkumisen diplomatian keinoin. Kos-
ka sama pyrkimys yhdisti myös muita pohjoismaita, päättivät maat esiintyä asias-
sa yhtenä ryhmänä. Kööpenhaminassa 18.-19.9.1939 pidetyssä pohjoismaisessa 
pää- ja ulkoministerien kokouksessa ministerit korostivat pitävänsä kiinni meren-
kulun 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 ollut. 

Palattuaan Suomeen pääministeri A. Cajander totesi tiedotusvälineille kansain-
välisen oikeuden vaativan kunnioittamaan puolueettomien maiden kuljetusyhteyk-
siä ja sallimaan ulkomaankaupan jatkumisen. Cajanderin julkisuuteen antama lau-
sunto osoittaa hyvin vahvaa uskoa lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Tosiasi -
assa Suomen hallitus ei enää tuossa vaiheessa uskonut, että muut valtiot noudat-
taisivat sodan aikana kansainvälistä oikeutta ja merenkulun vapautta. 

Tonniston käytön ohjaaminen 

Valtioneuvosto oli ilmeisesti viimeistään syyskuun alkupuolella todennut, että Suo-
men tuli nopeasti varautua entistä tehokkaammin Euroopassa käytävän sodan 
moniin haitallisiin seurannaisvaikutuksiin ja varsinkin lisääntyviin ulkomaankaupan 
häiriöihin. Tällöin päätettiin perustaa erityinen ministeriö suunnittelemaan ja johta-
maan jo käynnistettyä säännöstelyä siten , että yhteiskunnan välttämättömät tar-
peet tulisivat otetuiksi huomioon. Uusi ministeriö voitiin muodostaa taloudellisen 
suunnittelukunnan laatiman pohjatyön ansiosta erittäin nopeasti. Tilapäiseksi 
tarkoitettu kansanhuoltoministeriö aloitti toimintansa 20.9.1939 34 . Sen tehtäviin 
kuului maanpuolustukselle ja väestön toimeentulolle tärkeiden tavaroiden hankin-
ta, tuonti ja jakelu , toimenpiteet tuotannon ja kulutuksen sopeuttamiseksi sodan ja 
poikkeuksellisen tilanteen vaatimuksia vastaaviksi sekä koti- ja ulkomaisten kulje-
tusyhteyksien ylläpitäminen. 

33 Valtioneuvosto myönsi syksyllä 1939 rautatien rakentamiseen Rovaniemeltä Sodankylään 50 milj . 
mk. Radan tarkoituksena ol i palvella Li inahamarin satamaa, kaivostoimintaa ja Lapin metsävarojen 
hyödyntämistä (Aitamäki , s. 8). Talvisodan syttyessä ratatyöt eivät olleet päässeet käyntiin . Sodan 
jälkeen asia raukesi VR:n resurssipulan takia. 

34 Asetuskokoelma no 284, 20.9.1939 ja Asetuskokoelma no 288, 25.9. 1939. 
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Kansanhuoltoministeriön ulkomaankauppaan ja merikuljetuksiin liittyvät tehtä-
vät olivat ristiriidassa entiselleen jätetyn ministeriöiden tehtävistä ja työnjaosta 
annetun asetuksen kanssa, jossa todettiin kyseisten tehtävien kuuluvan kauppa- ja 
teollisuusministeriön vastuulle. Tilanteen selkiyttämiseksi kauppa- ja teollisuusmi-
nisteri Väinö Voinmaa ja kansanhuoltoministeri Rainer von Fieandt sopivat ilmei-
sesti jossain ministerityöryhmässä ministeriöidensä työnjaon siten, että ulkomaan-
kaupan ja merenkulun johto siirtyivät kansanhuoltoministeriön vastuulle. Ulko-
maankauppaa ei edes voinut erottaa kauppamerenkulusta, koska käytännössä 
koko kauppa kulki meritse. Kotimaankauppaan kuuluvat asiat jäivät kauppa- ja 
teollisuusministeriön hoidettavaksi. 

Ministeriöiden sopima työnjako oli yhteiskunnan kannalta järkevä ratkaisu, sillä 
kansanhuollon turvaaminen edellytti huomattavasti supistuneen ulkomaankaupan 
ohjaamista. Tämän takia kansanhuoltoministeriön perustamisasetuksessakin oli 
ulkomaankauppa annettu sen valvontaan sillä varauksella, että puolustusministe-
riö sai harjoittaa oman alansa tuontia täysin riippumattomasti. Todellisuudessa 
kansanhuoltoministeriön toiminnan piiriin kuului joko suoraan tai teollisuuden kaut-
ta myös puolustuslaitoksen tarpeisiin tarkoitettua tuontia 35 . Ulkomaankauppaan 
liittyviä asioita hoitaessaan kansanhuoltoministeriö työskenteli yhdessä ulkoasi-
ainministeriön kauppapoliittisen osaston kanssa 36• 

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 hankki-
mista. Valtioneuvoston ohjaamalla tuonnilla oli siten vahva sotilaallisen huollon 
leima. 37 Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että puolustuslaitoksen kehittäminen oli 
laiminlyöty rauhan vuosina. 

Kansanhuoltoministeriön ulkomaankauppaan ja merenkulkuun liittyvät valtuudet 
ja valtiovallan toteuttamat ulkomaankaupan säännöstelytoimenpiteet 38 yhdessä 
tarkoittivat sitä, että kotimainen merenkulku oli syksystä 1939 alkaen tonniston 
käytön osalta kansanhuoltoministeriön ohjauksessa. Ohjaus toteutettiin siten, että 
ministeriöön tehtävää varten muodostettu osasto antoi varustamoille määräyksiä, 
mitä suomalaiset alukset saavat kulloinkin rahdata. Muuten varustamot saivat 
35 Seppinen, s. 20-21 . 
36 Seppi nen (2), s. 115. 
37 Seppinen , s. 60-62. 
38 Valtioneuvosto asetti syyskuun alussa lisenssitoimikunnan johtamaan ulkomaankaupan sään-

nöstelyä. Valtiovarainministeriön alaisen lisenssitoimikunnan päätökset vaikuttivat suoraan tuon-
tiin ja vientiin sekä sitä kautta kuljetuksiin. Toimikunnassa olivat edustettuina Suomen Pankki , 
valtiovarainministeriö , kauppa- ja teollisuusministeriö, maatalousministeriö ja syyskuun lopusta 
alkaen tuolloin perustettu kansanhuoltoministeriö. Lisenssitoimikunta esitti valtioneuvostolle ne 
tavarat, joiden tuonti ja vienti oli asetettava luvanvaraiseksi , sekä myönsi tuonti- ja vientiluvat. 
Toimikunnan päätöksistä ei voinut valittaa. (Salovaara, s. 47). - Tuontia ja vientiä koskevan 
lisenssimenettelyn sekä kaksipuolisten yksityiskohtaisten kauppasopimusten ansiosta ulkomaan-
kaupan johtaminen oli mahdollista tonniston käytön ohjauksen avulla. Kauppasopimuksissa tar-
kasti määrättyjä tavaroiden tuonti- ja vientikiintiötä käsiteltäessä lisenssitoimikunnan kädet olivat 
täysin sidotut. Lupia saattoi myöntää vain kiintiöiden osoittamaan määrään asti. (Lehtinen (2), 
s. 214). Saatuaan tuonti- tai vientiluvan yrittäjä sopi kaupoista liikekumppaniensa kanssa. Tuota-
vien tai vietävien tavaroiden kuljetukset järjestettiin varustamoiden ja muiden liikenteen harjoittaji -
en kanssa. 
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toimia periaatteessa rauhan aikaiseen tapaan kuljetuksia hoitaessaan. Valtion va-
raaman rahtitilan yli jäänyt tonniston osa oli tuontiliikkeiden ja varustamojen käy-
tettävissä vain kauppasopimusten asettamissa tarkoissa rajoissa. Myös ulkomai-
sella tonnistolla tuotiin ja vietiin yksinomaan kauppasopimuksissa mainittuja tar-
vikkeita. 

Merenkulun suojaaminen 

Ensimmäiset konkreettiset merkit syttymässä olevan sodan vaikutuksista meren-
kulkuun todettiin elokuun lopussa, kun Saksa pidätti Itämerellä suomalaisen kaup-
pa-aluksen. Tuolloin puolustusministeriö kehotti merenkulkuhallitusta käskemään 
merellä liikkuvia suomalaisia kauppa-aluksia välttämään avomerta sekä siirtymään 
Ruotsin ja Suomen rannikoiden suojaan. Se, ettei kauppa- ja teollisuusministeriö 
puuttunut itse asiaan, vahvistaa sen, ettei se ollut syksyllä 1939 mitenkään varau-
tunut toimialansa johtamiseen poikkeusolojen aikana. Tapahtuma yllätti myös me-
renkulkuhallituksen. Se ei katsonut voivansa antaa puolustusministeriön pyytämää 
käskyä kauppa-aluksille, koska pääjohtajan toimivaltaan ei kuulunut merenkulkua 
koskevien määräysten antaminen varustamoille eikä muutenkaan meriliikenteen 
johtaminen 39 . 

Merenkulkuhallituksen pääjohtaja, kommodori Svante Sundman, joka oli myös 
kauppa- ja teollisuusministeriön merenkulkuosaston päällikkö, pyysi ministeri Väi-
nö Voionmaalta lisävaltuuksia voidakseen hoitaa asian . Voionmaa ei katsonut 
voivansa asian kiireellisyydestä huolimatta laajentaa itse merenkulkuhallituksen 
pääjohtajan toimivaltuuksia ja merenkulkuhallituksen tehtäviä. Tästä syystä hän vei 
asian valtioneuvoston käsiteltäväksi. Valtioneuvostossa ymmärrettiin asian merki-
tys ja annettiin 1.9.1939, Saksan jo hyökättyä Puolaan, merenkulkuhallituksen 
pääjohtajalle henkilökohtaiset valtuudet johtaa ja valvoa meriliikennettä. Valtioneu-
vosto myönsi Sundmanille myös hänen vaatimansa oikeuden sivuuttaa merenkul-
kuhallituksen kollegio meriliikenteen johtamisessa ja käyttää apuna merenkulku-
hallituksen sotilastoimistoa. 40 Vaatimus kollegion ohittamisesta osoittaa, että 
Sundman totesi tilanteen edellyttävän päällikkövaltaista johtamistapaa. Toimival-
tuusasia hoidettiin muodollisesti oikein. Tilanne huomioon ottaen olisi kuitenkin 
ollut perusteltua, että kauppa- ja teollisuusministeri olisi korjannut hallinnonalansa 
selvän virheen antamalla heti merenkulkuhallituksen pääjohtajalle tämän pyytämät 
valtuudet. Hän olisi voinut pyytää toimenpiteelle jälkikäteen valtioneuvoston siuna-
uksen. 

Merenkulkuhallituksen sotilastoimista ryhtyi Sundmanin johdolla hoitamaan teh-
tävää, johon ne eivät olleet ennalta valmistautuneet. Siksi oli tärkeää, että meren-
kulkuhallitus sai tehtävän hoidossa nopeasti tukea kauppamerenkulun suojaami-
seen valmistautuneilta merivoimilta. Asia järjestettiin siten, että Saaristomeren 
alueella toimiva Rannikkolaivasto sai syyskuun alussa merivoimien komentajalta 
tehtävän suojata Ahvenanmaan ja Saaristomeren alueen kauppamerenkulku laa-

39 Komulainen, s. 31. 
40 lbid ., s. 31 . 
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dittujen suunnitelmien mukaisesti. Myös merivartiolaitos sai käskyn osallistua aluk-
sillaan meriliikenteen suojaamiseen. 

Syyskuun alussa tasavallan presidentti antoi kaksi asetusta 41 , joiden tarkoituk-
sena oli tukea rannikkopuolustusta. Toisessa asetuksessa määrätyt rannikkopuo-
lustuksen suoja-alueet käsittivät käytännössä koko Suomenlahden pohjoisrannan 
ulkoisten aluevesien rajaan asti Ahvenanmaalta Viipurinlahdelle. Asetukset liittyivät 
myös kauppamerenkulun suojaamiseen, sillä alukset ohjattiin Suomen aluevesillä 
tietyille sallituille väylille. 

Merenkulku hallituksessa ja merivoimien esikunnassa todettiin syyskuun lopulla, 
ettei kauppamerenkulun johtaminen ja suojaaminen ollut tehokasta syyskuun alus-
sa toteutetuilla järjestelyillä. Ongelmana oli, ettei merenkulkuhallituksen sotilastoi-
misto kyennyt puutteellisen tilannekuvan takia johtamaan merenkulkua nopeasti 
muuttuvissa tilanteissa. Tämän takia merenkulun suojaaminen organisoitiin 5.10. 
uudelleen siten, että suojaamisen kokonaisjohto siirrettiin merenkulkuhallitukselta 
merivoimien esikunnan meriliikenneosastolle, jolla oli käytössään hyvät yhtey-
det ja paras tilannekuva merialueen tapahtumista. Samalla meriliikenneosastoon 
siirrettiin merenkulkuhallituksesta luotsi- ja majakkaosaston päällikkö, merikartta-
osaston päällikkö ja sotilastoimiston päällikkö. 

Meriliikenteen suojaamisen alueellisiksi johto- ja suorituselimiksi määrättiin loka-
kuussa Lounais-Suomen ja Pohjanlahden meripuolustuksen esikuntien (L-SMe.PE 
ja PIMe.PE) sekä lohkojen esikuntien meriliikenneosastot tai -toimistot. Merenkul-
kuhallituksen pääjohtaja, kommodori S. Sundman siirrettiin samalla merenkulun 
kannalta tärkeimmän alueen eli L-SMe.PE:n päälliköksi. 

Edellä mainittujen järjestelyjen yhteydessä merenkulkuhallitus luovutti paitsi joh-
tovastuun, 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 hoidettavaksi, kuten myös ulko-
maankaupan ja kauppamerenkulun johtosuhdemuutos, osoittaa, että kauppa- ja 
teollisuusministeriö näyttää varsin helposti luopuneen kaikista sellaisista hallinnon-
alansa tehtävistä, jotka jouduttiin organisoimaan uudelleen poikkeusolojen takia. 
Joko ministeriön asenne perustui yhteiskunnan kokonaisedun huomioon ottami-
seen, tai sitten se oli jonkinlaista vastuun pakoilua. 

Uuden meriliikenteen suojaamisjärjestelyn mukainen toiminta käynnistyi minis-
teriöiden sopimuksen mukaisesti lokakuussa alussa, vaikka tarvittavat säädökset 
vielä puuttuivat 42 . Alueellisten johtoportaiden esikunnat alkoivat nyt pitää yhteyttä 
alueensa satamaviranomaisiin ja varustamoihin. Lisäksi niiden käyttöön osoitetut 
merenkulkuhallituksen merenmittausretkikunnat ryhtyivät väyläpalveluryhmiksi 43 

4 1 Asetus sotaa käyvien al usten tulosta erinäisiin satamiin ja aluevesien osiin sekä asetus sotasata-
mista ja rannikkopuolustuslaitteiden suoja-alueista. 

42 L-SMe.PE otti 7 .10. alueellisen johtovastuun Ahvenanmaan ja Ruotsin välisestä liikenteestä ryhty-
en saattamaan omia sekä puolueettomien maiden aluksia, koska saksalaisten kaapparialusten 
retket ulottuivat syksyllä 1939 Pohjanlahdelle asti. Saattotoimintaa johti Ahvenanmaan merivartio-
piiri käyttäen vartiomoottoriveneitään saattoaluksina. Marraskuussa 1939 saatettiin Ahvenanme-
ren yli 137 alusta ilman välikohtauksia. Ruotsalaiset alukset jatkoivat kauppa-alusten saattoa 
Märketin eteläpuolelta. 

43 Kaksi väyläpalveluryhmää toimi Suomenlahdella, neljä Saaristomerellä ja kolme Pohjanlahdella. 
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jaettuina avustamaan kauppamerenkulkua sotilasväylillä ja miinoitetuilla alueilla 
sekä valmistamaan kierto- ja ohitusväyliä yhdessä luotsipiirien kanssa. 

Meriliikenteen ohjaamiseen liittyviä järjestelyjä täydennettiin 12 .10. annetulla 
asetuksella puolueettomuusvalvonnan järjestelystä. Säädös antoi puolustusminis-
teriölle yhdessä ulkoasiainministeriön kanssa puolueettomuusvalvonnan johdon. 
Merivoimien komentaja, kenraalimajuri Väinö Valve määrättiin puolustusministeri-
ön alaisena toimeenpanemaan asetuksen määräykset. Puolustuslaitoksen ja suo-
jeluskuntajärjestön lisäksi hänellä oli käytössään rajavartio- , merivartio- ja tullilai-
toksen sekä merenkulkuhallituksen organisaatiot 44 • Säädös vahvisti epäsuorasti 
merivoimille merenkulkuhallitukselta jo lokakuun alussa siirtyneen johtoaseman 
merenkulun suojaamisessa. Kuitenkin merivoimien esikunta määrättiin yksiselittei-
sesti johtamaan merenkulkua vasta sodan puhjettua joulukuussa 1939. Järjestely 
oli perusratkaisultaan voimassa koko toisen maailmansodan ajan 45 • Kaaviona 
esitettynä meriliikenteen suojaaminen ja johtaminen oli lokakuun 1939 alusta alka-
en järjestetty seuraavasti: 

Merivoimien esikunta ------
1 

KHM ---PLM* 

Meriliikenteen suojaaminen 

Selite: Johtosuhde 
Yhteistoiminta ---

1 
Ulkomaankaupan ja 

meriliikenteen johtaminen 
(tonniston käytöstä määrääminen) 

I* määräsi tonniston 
_ _ I käytöstä sotatarvikkeiden 

tuonnissa 

Tammikuun 1940 alussa perustettiin Lounais-Suomen Meripuolustuksen esi-
kunnan yhteyteen kuljetustoimisto hoitamaan pelkästään kauppamerenkulkuun 
liittyviä kysymyksiä. Lisäksi yhteistoimintaa satamaviranomaisten ja varustamojen 
kanssa tehostettiin sijoittamalla 12.1. talviliikenteessä vielä oleviin Turun, Rauman 
ja Mäntyluodon satamiin satamakuljetuspäälliköt 46 . Lounais-Suomen Meripuo-
lustuksen esikuntaa myös vahvennettiin siirtämällä Turkuun osa merivoimien esi-
kunnan liikenneosastosta Helsingistä 47 • 

Sodan aikana aikataulun mukaan Pohjanlahdella kulkeneet saattueet liikkuivat 
Selkämerellä vuoropäivinä etelään ja pohjoiseen. Pohjoisessa saattueiden lähtö-
paikkana oli Vaasa. Vaasasta oli myös yhteys Ruotsiin. Etelässä lähtöpaikkana oli 
Lyökki Raumalla. Ahvenanmaan pohjois- ja koillispuolelle perustettiin saattueiden 
kokoamispaikat Finnbodan ja Saggön ankkuripaikoille. Kokoamispaikoilla alukset 
saivat ohjeet ankkurissa olevilta jäänsärkijöiltä tai saattajilta. Saggöstä saattueet 
lähtivät Ruotsin puolelle Furusundiin , jossa ne ilmoittautuivat Ruotsin puolueetto-
muusvalvonnalle. Furusandissa myös koottiin saattueet Ruotsin rannikkoväylille 
sekä Suomeen. Ahvenanrauma ylitettiin talvisodan aikana päivittäin yleensä aika-

44 Tervasmäki , s. 66. 
45 Komulainen, s. 31-32. 
46 Satamakuljetuspäälliköt väl ittivät johtoesikunnasta saattotoimintaa ja käytettäviä väyliä koskevat 

tiedot ja määräykset kauppa-aluksille . He eivät talvisodan aikana puuttuneet satamien työskente-
lyyn . 

47 Kijanen, s. 116 ja 125, Komulainen, s. 32 - Komulainen mainitsee koko MerivE:n liikenneosaston 
siirtyneen, kun taas Kijanen ilmoittaa vain osan siitä siirtyneen Turkuun. 
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taulun mukaisesti molempiin suuntiin. Sodan loppuvaiheessa saattueet kulkivat 
vihollisen vilkkaan ilmatoiminnan takia vain pimeän aikana. (Kartta 1). 

1.2.2 Epäonnistuminen sodan ajan rautatiekuljetusten johtamisessa 

Uusi sodan ajan rautatiekuljetusjärjestelmä 

Rautatiehallitus ja yleisesikunta olivat 1930-luvun jälkipuoliskolla yksimielisiä siitä, 
että rautatieliikenteen sodan ajan järjestelyt oli muutettava. Rautatiehallituksen 
pyrkimyksenä oli ottaa sodan ajan rautatieliikenne kokonaan johtoonsa. Yleisesi-
kunnan operatiivisella osastolla oli 1930-luvun jälkipuoliskolla tultu yhteiskunnan 
resurssien analysoinnin yhteydessä siihen tulokseen, että sotarautatiehallitus ja 
sen johtoon tulevat joukot lisäisivät turhaan rautateiden organisaatiota 48 . Oletetta-
vasti yleisesikunta ei muutenkaan halunnut sotilaiden hoitavan siviiliviranomaisille 
kuuluvia tehtäviä. 

Vaikka yleisesikunta halusi muuttaa sodan ajan rautatieliikenteen järjestelyt, niin 
uusimisesityksen ajankohta on yllättävä. Esittihän yleisesikunta yhdessä rautatie-
hallituksen kanssa rautatieliikenteen tarkistamista kesän 1939 lopulla tilanteessa, 
jolloin sodan uhka oli ilmeinen. Johtosuhteiden muutos tällaisessa tilanteessa on 
kaikkien sotilasjohtamisen periaatteiden vastainen. Kyseessä oli lisäksi maan tär-
kein kuljetusmuoto, jonka toiminnasta riippui sekä siviiliyhteiskunnan että armeijan 
toiminta. Selityksenä saattaa olla, että sotilasjohto uskoi tarvittavien muutosten 
olevan luonteeltaan sellaisia, ettei niiden toteuttaminen vaarantaisi rautatieliiken-
nettä. Riskiä rautateillä syntyvistä kuljetusongelmista pienensi myös se, että rauta-
tieviranomaisilla oli hallussaan kaikki liikekannallepanoon liittyvät yksityiskohtaiset 
kuljetussuunnitelmat ja aikataulut. 

Muutoksen nopeuttamiseksi kulkulaitosministeriö, rautatiehallitus ja yleisesikun-
ta sopivat kesällä 1939 ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä uudistuk-
sen keskeisistä tavoitteista. Kun kulkulaitosministeriö kesän lopussa käski rauta-
tiehallitusta ja yleisesikuntaa asettamaan komitean järjestämään uudelleen sodan 
ajan rautatieliikennettä, niin kyse oli enää muutoksen toteuttamistavasta sekä 
tarvittavien asetusten ja ohjesääntöjen valmistelusta. Tästä syystä ministeriö mää-
räsi komitean puheenjohtajan rautatiehallituksesta 49 • Nopean työskentelyn takaa-
miseksi komiteassa oli vain kolme jäsentä. 

Komitean sotilasjäseneksi määrätty everstiluutnantti Turtola sai yleisesikunnalta 
ohjeen pyrkiä yksinkertaiseen järjestelyyn, jossa puolustusvoimien osuus rajoittuisi 
lähinnä kuljetusten tilaajan rooliin 50 . Järjestelyn tuli muistuttaa mahdollisimman 
paljon rauhan aikaista toimintaa. Komitean laatimassa ohjesäännössä ja asetuk-
sessa Turtolan yleisesikunnalta saamat evästykset toteutuivat hyvin. Rautatiehalli -
tus sai puolestaan haluamansa valtuudet johtaa sodan aikana Valtionrautateiden 

48 Tuhkanen, s. 3. 
49 lbid., s. 2 - Puheenjohtajaksi määrättiin RH:n hallinto-osaston johtaja 1. 0. Hellman. Jäseninä olivat 

RH:n liikennetarkastaja A. Karppi ja yleisesikunnan huolto- ja kulkulaitostoimiston päällikkö, evers-
tiluutnantti J . Turtola. 

50 Tuhkanen, s. 9-10. 
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(VR) toimintaa koko rataverkolla. Vaikka osapuolten tavoitteet toteutuivat, ei loppu-
tulos kuitenkaan ollut monestakaan syystä tyydyttävä. Perusongelmana oli, ettei 
komitea kiireellisen aikataulun vuoksi pystynyt ottamaan huomioon kaikkia rauta-
tiekuljetusjärjestelmän uusimisesta sotilasjohtamisjärjestelmään heijastuneita seu-
rannaisvaikutuksia. Näyttää myös siltä, ettei kolmimiehinen komitea omannut riit-
tävää ammattitaitoa käsitellä sodan ajan rautatiekuljetuksiin liittyviä kysymyksiä. 
Tilannetta pahensi se, ettei komitealla ollut aikaa kuulla rautatiehallituksen ja 
yleisesikunnan asiantuntijoita. 

Komitean esitysten valmistuessa lokakuun alussa olivat liikekannallepanokulje-
tukset alkamassa. Tässä tilanteessa kenelläkään ei ollut aikaa korjata esityksen 
puutteita ja ristiriitaisuuksia, koska kaikilla osapuolilla oli kiire saattaa esitykset 
voimaan. Tasavallan presidentti Kyösti Kallio allekirjoitti 10.10 kulkulaitosministeri 
Väinö Salovaaran esittelemän asetuksen sotarautatiemuodostelmista 51• Samana 
päivänä valtioneuvosto vahvisti komitean laatiman rautatielaitoksen ja puolustus-
voimien johdon suhteet sodan aikana määritelleen ohjesäännön 52 . Näiden järjeste-
lyjen jälkeen rautatiehallituksella oli valtuutus johtaa sodan ajan rautatieliikenne 
oman varsinaisen henkilökuntansa sekä sotarautatiemuodostelmiin kuuluvien ra-
dankorjauskomppanioiden ja korjausjunien avulla 53 . 

Rautatieliikenneohjesäännön pahimmat puutteet olivat kahden rautatieliiken-
teen kannalta keskeisen johtoelimen täydellisessä unohtamisessa. Ohjesäännössä 
ei mainittu mitään rautatiehallituksen sotilastoimiston tehtävästä ja asemasta suh-
teessa päämajan huolto-osaston rautatietoimistoon 54 • Kuitenkin sotilastoimisto oli 
se rautatiehallituksen elin , joka sodan aikana joutuisi järjestämään sotilas- ja siviili-
liikenteen. Lisäksi rautatiehallituksen sotilastoimiston ja päämajan rautatietoimis-
ton tehtävät rautatieliikenteen johtamisessa olivat osin päällekkäiset. Pahinta jär-
jestelyssä oli se, ettei sivurooliin joutunut päämajan rautatietoimisto voinut omalla 
johtamisellaan suoraan tukea operatiivista johtoa rautateiden sotilaskuljetuksia 
järjestettäessä. 

Edellä kuvattu johtosuhteiden sekavuus on seurausta sotilasviranomaisten si-
säisen yhteistoiminnan puutteesta. Tästä voidaan moittia komiteassa yleisesikun-
taa edustanutta everstiluutnantti J. Turtolaa. Voidaan myös arvostella sitä, että 
eversti A. Airo määräsi rautatieasioita vain pintapuolisesti tuntevan huolto- ja 
kulkulaitostoimiston päällikön näin tärkeän komitean jäseneksi 55 . Lopputulos olisi 
saattanut olla yleisesikunnan kannalta parempi, jos komitean jäseneksi olisi mää-
rätty joko huolto- ja kulkulaitostoimistossa vuodesta 1932 asti rautatieasioita hoi-
tanut yleisesikuntakapteeni M. Minkkinen tai rautatiehallituksen sotilastoimiston 

51 Asetuskokoelma no 318, 10.10.1939. Samalla kumottiin 31 .7.1931 annettu asetus. 
52 Sotilaskuljetusohjesääntö tuli puolustuslaitoksen piirissä tunnetuksi 'Turtolan ohjesääntönä'. Ni-

mellä oli talvisodan jälkeen negatiivinen varaus. - Uuden ohjesäännön vahvistamisen yhteydessä 
kumottiin vuoden 1932 SKO 1. 

53 Kumotussa asetuksessa sotarautatiemuodostelmat olivat sotaseuturautatiehallituksen johdossa. 
54 Rautatiehallituksen sotilastoimiston päällikkö mainitaan vain kurinpitovallan yhteydessä. 
55 Turtola oli määrätty yleisesikunnan operatiivisen osaston huolto- ja kulkulaitostoimiston päällikök-

si 20.1.1939. Aiemmissa palvelustehtävissä hän ei ollut joutunut paneutumaan rautatiekuljetusky-
symyksiin. 
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päällikkö, everstiluutnantti V. Hovinen 56 , joka oli upseereista parhaiten perehtynyt 
rautatieasioihin. Koska eversti Roos saapui vasta 26.9. yleisesikuntaan perehty-
mään tulevaan tehtäväänsä päämajan huolto-osaston päällikkönä, ei häntä voine 
syyttää lokakuun alkupuolella voimaan tulleen järjestelmän heikkouksista. 

Ohjesäännössä kiinnittää huomiota, että monet asiat olisi pitänyt lyödä tarkasti 
ja byrokraattisesti lukkoon jo rauhan aikana, vaikka aikaa perusteellisille valmiste-
luille ei enää ollut. Mahdollisesti malli tällaiseen asioiden hoitamistapaan oli otettu 
Valtionrautateiltä, jossa oli totuttu ennalta laadittuun yksityiskohtaiseen ohjeistuk-
seen. Turtolan olisi kuitenkin sotilaana pitänyt tuoda voimakkaammin esille, että 
tilanteet ja suunnitelmat voivat sodan aikana nopeasti ja yllättävästi muuttua. 
Tällöin johtamisen tulee olla joustavaa. Saattaa olla, että Turtola joutui komiteassa 
tältäkin osin jossain määrin kokeneiden rautatiehallituksen edustajien johdattele-
maksi. 

Lokakuussa voimaan tulleessa rautatieliikenteen järjestelyssä oli paljon hyvää-
kin, sillä se takasi monella tavoin sotilasjohdon tahdon toteutumisen. Tarpeellinen 
tasapaino rautatiehallituksen ja sodan ajan päämajan välillä toteutettiin siten, että 
ylipäällikön ilmoitettiin johtavan sotilaskuljetuksia koko rataverkolla. Sotilaskulje-
tusten ensisijaisuutta osoitti , että rautatiehallituksen tuli toteuttaa ylipäällikön val-
tuuttamien sotilasviranomaisten antamat kuljetustehtävät 57 . Sotilasviranomaisten 
asemaa vankisti sekin, ettei rautatiehallitus saanut liikekannallepanon jälkeen päät-
tää huomattavaa sotilaallista merkitystä omaavista asioista ilman, että päämajan 
edustaja oli läsnä rautatiehallituksen kokouksissa tai hänen mielipiteensä oli tie-
dossa. Rautatiehallituksen päätöstä ei edes saanut panna täytäntöön, jos pääma-
jan edustaja oli ilmoittanut sen olevan ristiriidassa maanpuolustuksen etujen kans-
sa. Vaikka rautatiehallitus vastasi ratojen kunnossapidosta ja korjaamisesta oman 
organisaation sekä puolustuslaitoksen perustamien sotarautatiemuodostelmien 58 

avulla, päämaja määräsi ratojen korjaustyön kiireellisyysjärjestyksen. 
Sotilasjohdon ja rautatieviranomaisten yhteistoimintaa hoidettiin , kumotun jär-

jestelyn tapaan, sijoittamalla sotatoimiyhtymien esikuntiin , liikennejaksojen toimis-

56 Evl J. V. Hovinen palveli 1920-luvun alussa Rautatiepataljoonassa. Sen jälkeen hän työskenteli 
vuoden 1938 alkuun asti kulkulaitostoimiston toimistoupseerina ja toimistopäällikkönä ennen 
siirtymistään RH:n sotilastoimiston päälliköksi. Eversti Roosin Hovisesta talvella 1942 tekemässä 
ylennysesityksessä Hovisen sanotaan olevan armeijan pätevin rautatieasioiden spesialisti (PMHP:n 
kirj no 965/1/10, 18.2.1942, SArk, T 7368/25 - Hovinen ylennettiin everstiksi 30.3.1942). - Kesä-
kuusta 1944 alkaen Hovinen toimi Roosin lähimpänä miehenä Mikkelissä suuria operatiivisia- ja 
evakuointikuljetuksia suunniteltaessa ja johdettaessa. Syksyllä 1944 Roos korosti Hovisen taita-
valla ja erittäin tarmokkaalla toiminnalla olleen ratkaiseva merkitys lukuisten vaativien kuljetusteh-
tävien menestyksellisessä suorittamisessa kesällä 1944. (PMHP:n kirj no 5727 / 1/ 10, 2.9.1944 , 
SArk, T 7368/27). Hovinen erosi puolustuslaitoksen palveluksesta kesällä 1946. Hän toimi tämän 
jälkeen Otavan Oy:n varasto- ja kuljetuspäällikkönä. 

57 Tuhkanen, s. 15 - Tuhkasen mukaan ylipäällikkö ei talvisodan aikana ilmoittanut, mitkä esikunnat 
ovat oikeutettuja tilaamaan sotilaskuljetuksia. Toisaalta huolto-osasto toimi tavallaan ylipäällikön 
valtuutuksella, sillä se kokosi päämajan ja sotatoimiyhtymien kuljetusesitykset (yli 14 vaunua) ja 
lähetti ne RH:n sotilastoimistolle Pieksämäelle. 

58 Syksyllä 1939 perustettiin 10 radankorjauskomppaniaa sekä kolme korjausjunaa. 
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toihin ja sotilaallisesti tärkeille asemille rautatieupseereja 59 . Sotatoimiyhtymän 
esikuntaan sijoitettu rautatieupseeri toimi sotatoimiyhtymän komentajan neuvon-
antaja rautatieasioissa, joskin hän oli myös sotatoimiyhtymän esikuntapäällikön 
käskynalainen. Liikennejakson toimistossa työskentelevän rautatieupseerin tuli 
mahdollisuuksien mukaan olla rautatiekoulutuksen saanut aktiiviupseeri. Hän oli 
liikennejakson päällikön neuvonantaja sotilaallisissa asioissa ja hänen alaisensa. 
Asemilla työskentelevät rautatieupseerit valvoivat sotilaskuljetuksia asemapäälli-
köiden alaisina. Kurinpidollisissa asioissa liikennejaksoissa ja asemilla toimivat 
rautatieupseerit olivat RH:n sotilastoimiston päällikön 60 alaisia. 

Kiire uuden rautatiekuljetusjärjestelmän käyttöön otossa johti siihen, että mel-
koinen osa uuden ohjeistuksen edellyttämistä valmisteluista oli tekemättä liikekan-
nepanokuljetusten jo ollessa käynnissä. Henkilöstöäkään ei ehditty kouluttaa en-
nalta uuteen järjestelmään, sillä asetus ja ohjesääntö vahvistettiin samana päivänä, 
jolloin ensimmäiset rautatieupseerit käskettiin palvelukseen. Toisaalta on huomat-
tava, että rautatievirkailijat, joita rautatieupseeritkin olivat, oppivat uuden järjeste-
lyn nopeasti, koska se vastasi pitkälle rauhan aikaista toimintaa. Rautatiekuljetuk-
sia hoitaneiden aktiiviupseerien kannalta tilanne oli vaikeampi , koska heidät oli 
koulutettu kumotun rautatiekuljetusjärjestelmän mukaisesti . Onneksi liikekannalle-
panokuljetukset oli suunniteltu ennalta niin tarkasti , ettei järjestelmän muutoksesta 
johtuneita ongelmia näytä esiintyneen. 

Talvisodan rautatiekuljetusten johtaminen 

Sodan puhjettua rautatiehallitus jäi aluksi Helsinkiin. Rautatieliikenteen johtaminen 
Helsingistä oli kuitenkin erittäin vaikeaa, koska Valtionrautateiden sisäinen viesti-
verkko oli teknillisesti varsin vaatimaton 61 • Lisäksi Helsinki oli etäällä sotilaskulje-
tusten painopisteestä ja päämajasta. Pysyäkseen paremmin selvillä tilannekehityk-
sestä ja päämajan aikomuksista rautatiehallituksen sotilastoimista ja kuljetustoi-
misto siirtyivät pian Pieksämäen asemalle johtamaan liikennettä. Hieman myö-
hemmin Helsingistä siirtyi Pieksämäelle kuljetustoimiston avuksi myös rautatiehal -
lituksen vetovoiman käytöstä ja järjestelyistä vastaava koneinsinööri eli veturien-
käytön tarkastaja. Pieksämäen etuina rautatieliikenteen johtopaikkana olivat sen 
keskeinen sijainti, päämajan läheisyys ja hyvät yhteydet eri liikennejaksoihin . Soti-
laskuljetusten järjestelyissä sotilastoimista piti yhteyttä huolto-osaston rautatietoi-
mistoon. Siviilikuljetusten suorituksessa noudatettiin koko sodan ajan rauhan ai-
kaisia ohjeita. 

Rautatiehallituksen kolleginen johtamistoiminta sekä Valtionrautateiden byro-
kraattinen toimintatapa eivät soveltuneet parhaalla tavalla sodan olosuhteisiin. 
Rautatiehallinnon johdon jakaantuminen Helsinkiin ja Pieksämäelle hidasti entises-
tään rautateiden johtamistoimintaa. Rautatiehallituksen verkkainen johtamistapa 

59 Keskityskuljetusten aikana palveluksessa oli 66 rautatieupseeria. Viisi rautatieupseeria oli huolto-
osastossa, neljä sotatoimiyhtymien esikunnissa, neljä sotilastoimistossa, viisi liikennejaksojen 
toimistoissa ja 48 liikennepaikoilla. 

60 Rautatiehallituksen sotilastoimiston päälliköllä oli rykmentinkomentajan rankaisuvalta. 
61 Elomaa, s. 31. 
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alkoi joulukuussa herättää lisääntyvää ärtymystä päämajan rautatietoimistossa ja 
operatiivisessa johdossa. Päämajassa arvosteltiin erityisen kovasanaisesti monien 
Valtionrautateiden rauhan aikaisten määräysten soveltumattomuutta sota-aikaan 62 . 

Joulukuun loppuun saakka päämajan rautatietoimisto tyytyi sille määrätyn roolin 
mukaisesti vain välittämään tarvittavat päämajan sodanjohdon määräykset sotilas-
toimistolle, joka vastaisi niiden toimeenpanosta. Vuodenvaihteessa päämajan ope-
ratiivinen ja huolto-osasto halusivat varmistaa, että IV Armeijakunta saisi tarvitta-
van täydennyksen voidakseen jatkaa Laatokan pohjoispuolella käynnissä olevaa 
suurta vastahyökkäystä. Tällöin rautatietoimisto puuttui ensimmäisen kerran suo-
raan kuljetusten suoritukseen järjestämällä erityiset sotilastavarajunat Seinäjoen -
Pieksämäen - Elisenvaaran - Matkaselän välille sekä Riihimäen - Kouvolan -
Lappeenrannan - Elisenvaaran välille. Rautatievirkamiehiä kiellettiin myöhästyttä-
mästä näitä junia. 63 Käskyn antamisen välittömänä syynä oli, että hieman aikai-
semmin eräät sotilastavaraa sisältäneet vaunut olivat joutuneet odottamaan pitkiä 
aikoja veturien puutteen vuoksi. 

Rautateiden liikennevaikeuksiin vaikutti talvisodan aikana ratkaisevimmin viholli-
sen voimakas ilmatoiminta jatkuvine pommituksineen. Venäläisten ilmapommituk-
set sulkivat raiteita, rikkoivat vedenottolaitteita sekä estivät usein korjaamasta 
nopeasti rataverkon vaurioita. Lisäksi pommitukset vaurioittivat muutenkin heikko-
ja viestiyhteyksiä estäen siten liikenteen suorittamista; viestiyhteyksien katkettua 
junien lähettäminen keskeytyi automaattisesti. Kaikesta tästä oli seurauksena eri-
tyisesti Kannaksella olevien päävoimien huollon vaikeutuminen. 

Helmikuun 1940 puolivälissä vihollinen keskitti Kannaksella käynnissä olevaan 
suurhyökkäykseen liittyen lentotoimintaa erityisesti Riihimäen - Kouvolan - Viipurin 
rataosan pommittamiseen. Tuhoisan 20.2. suoritetun suurpommituksen jälkeen 
liikenne Kouvolan - Viipurin välisellä rataosalla ei ollut enää mahdollista päiväsai-
kaan . Tilanne paheni entisestään , kun Kouvolan järjestelyratapiha pommitettiin 
käyttökelvottomaksi 64 . Tällöin vaunujen vaihtotyöt oli pakko siirtää Kouvolasta 
hoidettaviksi Kausalan ja Harjun asemilla sekä kappaletavaran siirtokuormaukset 
Kuusankoskella. Päämajan huolto- ja kuljetusjohdon kannalta ongelmallisinta oli , 
ettei vaikeuksiin joutuneita rautatiekuljetuksia voinut merkittävässä määrin korvata 
käytettävissä olleella vähäisellä moottoriajoneuvokalustolla. 

Kannaksen Armeijan päähuoltoreitin katkeamisesta hermostunut päämajan ope-
ratiivinen ja huoltojohto arvostelivat helmikuun lopussa yhä suorasanaisemmin 
rautatiehallitusta liikennejärjestelyistä sekä siitä, etteivät sen alaiset korjausmuo-
dostelmat kunnostaneet riittävän nopeasti rautatieverkolle aiheutuneita vaurioita. 
Näihin valituksiin liityen huolto-osaston päällikkö järjesti 23.2. rautatiehallituksen 
sotilastoimiston ja kuljetustoimiston edustajille tutustumismatkan 65 Tienhaaran -
Kouvolan väliselle rataosalle näyttääkseen heille konkreettisesti Viipurin radan 
täydellisen tukkeutumisen. Rataosan yksikään liikennepaikka ei kyennyt ottamaan 

62 PMhos:n kirj no 3243/Huolto 1/40, 29.8.1940, SArk, T 4879/11 - PMhos:n toimintakertomus 26.9.-
39-13.3 .-40. 

63 PMhos:n käsky no 50/Huolto 2/39 sai , 10.1.1940 - Allekirjoittajina olivat Airo ja Roos. 
64 Roos, s.14 - Kouvolan ratapihalta laskettiin yli 14 000 osumaa. 
65 Tuhkanen, s. 44. 
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vastaan yhtään uutta junaa. Alueella oli paljon rikkoontuneita tai tuhoutuneita 
vetureita. Tilanteen selvittäminen olisi edellyttänyt huomattavaa vetovoiman lisäys-
tä. 

Helmikuun lopulla päämajan huolto-osasto totesi , etteivät rautatieviranomaiset 
kyenneet edelleenkään hoitamaan liikennettä ja radankorjausta päämajan halua-
malla tavalla. Tällöin se katsoi kriittisen tilanteen takia voivansa oman tehtävänsä 
täyttämiseksi toimia vastoin rautatieliikenteestä annettua ohjeistusta. Tämä oli 
välttämätöntä, koska Pieksämäellä toimiva sotilastoimista ei pysynyt tilannekehi-
tyksen tasalla. Roos valtuutti rautatietoimiston päällikön eversti von Kraemerin 
antamaan suoraan rautatieupseereille ohjeita ja käskyjä sotilaskuljetusten suori-
tuksesta 66 . Von Kraemerin 1930-luvulla kouluttamat rautatieupseerit noudattivat-
kin epäröimättä häneltä saamiaan määräyksiä. Rautatietoimiston sekaantuminen 
sotilastoimiston johtamistoimintaan ei näytä aiheutuneen johtosuhde-epäselvyyk-
siä, koska sotilastoimiston päällikkö, everstiluutnantti Hovinen hyväksyi järjestelyn. 
Todennäköisesti Hovinen sai myös päämajasta käskyn olla puuttumatta asiaan. 

Kaakkois-Suomen sotilaskuljetusten johtoon otosta oli hetkellistä apua kuljetuk-
sen suoritukseen. Pian huolto-osastossa kuitenkin todettiin järjestelyn olevan sil -
loisessa vaikeassa tilanteessa täysin riittämätön, jotta päämaja voisi tehokkaasti 
tukea päävoimien käymiä ratkaisutaisteluja. On huomattava, että maaliskuun 1940 
alussa sotilaallinen tilanne oli monestakin syystä kehittymässä Suomen kannalta 
huonoon suuntaan. Päämajassa jouduttiin eri vaihtoehtojen arvioinnin yhteydessä 
pohtimaan joukkojen taistelu kyvyn lisäksi reservejä, armeijan materiaalista ja huol-
totilannetta sekä täydennysmahdollisuuksia, kuten myös sotilaspoliittisia tekijöitä 
ja siviiliyhteiskunnan kestävyyttä. Tilanne tiedettiin kaikilta osin erittäin vaikeaksi. 
Ylimmän sotilasjohdon johtopäätös oli , että itsenäisyys voitiin turvata vain solmi-
malla rauha ennen armeijan murtumista. Reservien käytyä vähiin päämaja saattoi 
tukea kenttäarmeijan taistelua enää turvaamalla rautateitse suoritettavat huolto-
ku I jetu kset. 

Maaliskuun alussa huolto-osasto päätyi si ihen, että rautateiden kuljetustilanne 
oli saatavissa hallintaan vain ottamalla radankorjauselimet ja liikenteen järjestelys-
tä vastanneet virkailijat päämajan suoraan johtoon. Päämajoitusmestari , kenraali-
majuri A. Airo ja päämajan huolto-osaston päällikkö, eversti H. Roos ilmoittivat 5.3. 
rautatiehallituksen pääjohtajalle päämajan haluavan, että sotarautatiemuodostel-
mille määrätään sotilaallinen johtaja, jonka toimipaikka olisi päämajassa rautatie-
toimistossa 67 . Näin operatiivisen johdon vaatimukset tulisivat paremmin otetuiksi 
huomioon ratojen kunnostuksessa. Sotilasjohtajan uskottiin myös kykenevän joh-
tamaan tehokkaammin sotarautatiemuodostelmia. Rautatiehallituksen pääjohtajan 
hyväksyttyä esityksen rautatietoimistossa palveleva majuri M. Minkkinen määrät-
tiin sotarautatiemuodostelmien johtajaksi 68 . 

66 lbid ., s. 42. 
67 PMhos:n kirj no 312/Huolto 2/40 Uäljennös on päiväämätön , mutta huolto-osaston asiakirjan 

numeron perusteella se on lähetetty 5.3.1940), KA, KYM, Ha 1, salaisina pidetyt asiakirjat 1923-32 
ja 1939-42. 

68 PMHE:n kirj no 2128/2/1/7 sai/ 3.8.1942 SArk, T 22471 /12. 
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Samana päivänä Airo ja Roos vaativat rautatiehallituksen pääjohtaja J. Castrenia 
myös määräämään päämajaan sellaisen rautatiehallituksen edustajan , jolla olisi 
täydellinen käskyvalta liikenne-, kone- ja rataosastojen toimintoihin. Asiaa perus-
teltiin sillä, ettei Helsinkiin ja Pieksämäelle jakaantunut rautatiehallitus ollut kyennyt 
järjestämään sotilaskuljetuksia tarkoituksenmukaisella tavalla. Koska Castren ei 
voinut luovuttaa rautatiehallituksella olevaa käskyvaltaa jollekin alaiselleen virka-
miehelle, hän siirsi 7.3. asian kulkulaitosministeriön ratkaistavaksi. Henkilökohtai -
sesti Castren ilmoitti pitävänsä silloisessa tilanteessa päämajan esitystä tarkoituk-
senmukaisena. Hän esitti , että ministeriö määräisi tehtävään 7. ratajakson päälli -
kön Väinö J . Heleniuksen Kuopiosta. 69 Puoltaessaan päämajan esitystä Castren 
samalla myönsi rautatiehallituksen ja oman epäonnistumisensa. 

Saatuaan Castrenin esityksen , kulkulaitosministeri V. Salovaara totesi päämajan 
luottamuksen menettäneen rautatiehallituksen olevan kykenemätön johtamaan 
rautatieliikennettä. Silloisessa sotilaallisessa tilanteessa Salovaaralla ei ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin määrätä ratainsinööri V. Helenius päämajan huolto-osaston rau -
tatietoimistoon sotilasjohdon käytettäväksi . Salovaara antoi samalla Heleniukselle 
valtuudet käyttää tehtävässä rautatiehallituksen pääjohtajan toimivaltaa. Heleniuk-
sen saavuttua Mikkeliin Valtionrautateiden toiminta siirtyi huomattavalta osin huol-
to-osaston valvontaan. 

Heleniuksen tullessa päämajaan oli rautatieliikenne Kannaksen Armeijan pää-
huoltoreiteillä täydellisessä kaaoksessa. Rautatiehallituksen sotilastoimista ja pää-
majan rautatietoimisto jopa pelkäsivät sodan viimeisinä päivinä Valtionrautateiden 
toiminnan lamaantuvan lähitulevaisuudessa täydellisesti , jolloin Kannaksen Armei -
jan joukot jäisivät vaille täydennystä. Päähuoltoreittinä toimiva Kouvolan - Viipurin 
rata oli olut helmikuun lopulta asti käytännössä poikki , eivätkä Viipurin suuntaan 
suoritetut maantiekuljetukset voineet mitenkään korvata radan menetystä. Pieksä-
mäen kautta Kannaksen pohjoisosaan suurin vaikeuksin ylläpidetty rautatieyhteys 
tosin toimi vielä sodan lopussa, mutta sitä kautta ei kyetty huoltamaan kaikkia 
Etelä-Kannaksen joukkoja. 

Vaikka Kannaksen joukkojen materiaalinen ja huoltotilanne oli maaliskuussa 
yleisesti ottaen kohtuul linen, ei ylin johto voinut siihenkään täysin luottaa, koska 
joukot olivat kuluneita ja lopen uupuneita, eikä reservejä enää ollut. Millä tahansa 
läpimurrolla Viipurinlahdella tai Kannaksen eteläosassa olisi noissa oloissa ollut 
juuri kuljetusongelmien ja joukkojen liikuntakyvyn puutteen takia katastrofaaliset 
seuraukset. Rintaman pettäessä päämaja olisi saattanut siirtää Lappeenrannan -
Taavetin - Viipurin alueella olevat korvaamattomat materiaalivarastot turvaan vain 
rautateitse, mutta rata oli tukossa. Kotiseudun varikot olivat tuolloin lähes tyhjil -
lään. Rauha tuli siksi so lmia ennen armeijan murtumista. Arviot armeijan huolto- ja 
kuljetusmahdollisuuksista ovatkin olleet vaikuttamassa siihen, että Mannerheim 
teki 9., 10. ja 11.3. poliittiselle johdolle useita esityksiä tarpeesta solmia nopeasti 
rauha. 

Talvisodan aikana Valtionrautateiden liikkuvasta kalustosta vaurioitui 237 veturia 
ja 1 800 rautatievaunua. Kuusi veturia, 20 henkilövaunua ja 1 254 tavaravaunua 

69 RH :n kirj no S 31/46, 7.3.1940, KA, KYM , Ha 1, salaisina pidetyt asiakirj at 1923-32 ja 1939-42. 
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tuhoutui täysin käyttökelvottomaksi tai jäi vihollisen alueelle. Lisäksi Neuvostoliitol-
le jouduttiin sodan jälkeen luovuttamaan 75 veturia ja 2 046 vaunuarvoa 70 . Rata-
verkosta menetettiin luovutettujen alueiden mukana 21 %. Sodan jälkeen vetureita 
oli käytössä 700, henkilövaunuja 1 350 ja tavaravaunuja 21 632 kappaletta. 

1.2.3 Säännöstelty moottoriajoneuvoliikenne 

Liikenteen säännöstelyjärjestelmä 

Euroopan sotilaspoliittisen tilanteen kiristyttyä 1930-luvun lopulla puolustusminis-
teriö ryhtyi talvella 1939 valmistelemaan valmiuslainsäädäntöä, joka tähtäsi ennen 
kaikkea puolustuslaitoksen tarpeiden turvaamiseen. Huhtikuun lopussa vahvistet-
tiin laki nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden varastoimisvelvollisuudesta. Se 
velvoitti poltto- ja voiteluaineiden maahantuojia, jalostajia sekä valmistajia pitä-
mään sellaisia varastoja kuin puolustusministeriö katsoi tarpeelliseksi. Yleiseen 
siviilikulutukseen saatiin jakaa vain ne poltto- ja voiteluainemäärät, jotka ylittivät 
yhtiöille määrätyt varastoimisvelvoitteet. Lakiin liittyvä asetus annettiin 1.9.1939. 
Tuolloin ei puolustusministeriön asettamia varastoimisvelvoitteita ollut vielä täysin 
saavutettu, koska säiliötilojen puute oli estänyt käskettyjen polttoainevarastojen 
muodostamista 71 • 

Polttoainealan säädöksiä täydennettiin syyskuun alussa antamalla puolustusmi-
nisteriön valmistelema asetus ja siihen liittyvä valtioneuvoston päätös nestemäis-
ten polttoaineiden kaupan säännöstelystä. Päätöksen perusteella polttoaineen 
säännöstelyn johto ja valvonta määrättiin moottoriajoneuvoliikennettä johtavalle 
kulkulaitosministeriölle 72 . Järjestely osoittaa, että kulkulaitosministeriö ja puo-
lustusministeriö tarkastelivat nyt maan poltto- ja voiteluainetilannetta kokonaisuu-
tena. Kulkulaitosministeriötä tarvittiin johtamaan siviilien käyttöön jäävän polttoai-
neen säännöstelyä, joka kuitenkin aluksi koski vain yksityistä ja ammattimaista 
autoliikennettä. Valtio, kunnat ja suojeluskunnat, teollisuuslaitosten teknilliset tar-
peet, lentoliikenne, lääkintäviranomaiset ja diplomaattikunta jäivät tuolloin sään-
nöstelyn ulkopuolelle. 

Kulkulaitosministeriö hoiti säännöstelyn valvonnan omien tarkastajien ja poliisin 
avulla 73 • Säännöstely toteutettiin aluksi siten, että ministeriö määritti säännöstellyl-
le liikenteelle viikkoannosten suuruuden ja antoi yleiset ohjeet polttoaineen sään-
nöstelystä. Ohjeiden perusteella poliisilaitokset ja nimismiehet jakoivat autoilijoille 
ostokortteja. Pian ilmeni, ettei moottoriajoneuvoliikenteen hoito ollut mahdollista 
kiinteiden viikkoannosten puitteissa. Tällöin kulkulaitosministeriö pienensi antami-
aan viikoittaisia perusannoksia ja myönsi lisäannoksia niille autoilijoille, jotka olivat 

70 Vaunuarvo on 2-akselinen tavaravaunu; neliakseliset vaunut muutetaan vaunuarvoiksi kertomalla 
kahdella. 

71 Viitaniemi - Mäkelä, s. 205. 
72 Osara, s. 165. 
73 Seppinen (2), s. 109. 
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yhteiskunnan kannalta tärkeissä ajoissa 74 • Kun polttoainevarastot vuoden 1939 
lopulla laskivat alle varastoimisvelvollisuuden edellyttämän määrän, siirtyi polttoai-
neiden säännöstelyn johto asetuksen perusteella automaattisesti puolustusmi-
nisteriölle. Tämän jälkeen puolustusministeriö määräsi viikkokiintiöt ostokorteille 
toisen maailmansodan loppuun asti. 

Polttoaineiden varastoinnilla 75 ja nopeasti aloitetulla säännöstelyllä oli merkitys-
tä syksyllä 1939 sikälikin , että tyydyttävän varastointitilanteen vuoksi poliittinen 
johto ei ollut kovin alt is Saksan tai Ison-Britannian Suomen merenkulkuun ja 
kauppaan kohdistamille välittömille toimenpiteille vielä syksyllä 1939 76 . Maan 
polttoainevarastot vahvistivat olemassaolollaan myös Suomen poliittisen johdon 
asemaa syksyllä 1939 neuvoteltaessa Neuvostoliiton kanssa sen vaatimista alue-
vaihdoista ja rajajärjestelyistä. Tilanne olisi luonnollisesti ollut vieläkin parempi, jos 
kulkulaitosministeriö olisi huolehtinut poikkeusolojen varmuusvarastojen muodos-
tamisesta jo rauhan vuosina. 

Kotiseudun liikenteen ohjaaminen 

Puolustussuunnittelun edistyessä 1930-luvun lopulla yleisesikunnan operatiivinen 
osasto paneutui yhä enemmän siviiliyhteiskunnan toimintaedellytyksiin ja niiden 
turvaamiseen sodan aikana. Tämän takia huolto- ja kulkulaitostoimiston tehtäviin 
lisättiin vuoden 1939 alussa velvoite laatia suunnitelmia siviiliyhteiskunnan kulje-
tusjärjestelmän sodan aikaisen toiminnan turvaamiseksi 77 • Sotilasviranomaisilla ei 
ollut kuitenkaan mitään tarkoitusta puuttua siviilikuljetusten johtamiseen. Ennak-
kosuunnittelulla haluttiin vain varmistaa, etteivät liian suuret ajoneuvojen otot vaa-
rantaisi kotiseudun kuljetuksia. Keväällä 1939 suoritetussa sodan ajan armeijan 
perustamisvalmistelujen tarkistuksen yhteydessä yleisesikunnassa laskettiin sivii -
liyhteiskunnan tarvitsevan välttämättä käyttöönsä 60% maan autokannasta 78 . 

Näyttää kuitenkin siltä, etteivät yleisesikunta ja siviiliviranomaiset keskustelleet 
tarkemmin ajoneuvojen otoista ja niiden vaikutuksista ennen talvisotaa. 

Syyskuussa alussa kulkulaitosministeriö ei ryhtynyt, polttoainesäännöstelyn 
johtamisen lisäksi, mihinkään toimenpiteisiin moottoriajoneuvoliikenteen ohjaami -
seksi. Syytä olisi ollut, vaikka armeijan ajoneuvojen otot eivät olleet vielä suuressa 
mitassa alkaneet. Akuuttia ohjaustarvetta osoittaa, että polttoainesäännöstelyn 
seurauksena Linja-autoliikennöitsijäin Liitto (LAL) katsoi tarpeelliseksi kehottaa 
13.9. jäseniään omatoimisesti supistamaan liikennettä 50% 79 . 

Syyskuun lopulla kulkulaitosministeriö hyväksyi helposti sen, että juuri peruste-
tun kansanhuoltoministeriön tehtäviin kuului myös moottoriajoneuvoliikenteen 
säännöstely. Asia ei aiheuttanut mitään ministeriöiden välisiä kiistoja talvisodan 

74 Osara, s. 166. 
75 Pihkala, s. 317-318. 
76 Seppinen , s. 35. 
77 Elfvengren, s. 159. 
78 Tynkkynen, s. 226 - Arvion tekeminen on todennäköisesti edellyttänyt yhteistyötä siviiliviranomais-

ten kanssa. 
79 Viitaniemi - Mäkelä, s. 206-207 . 
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aikana. Tämä johtui todennäköisesti siitä, ettei kulkulaitosministeriö ollut rauhan 
aikana tottunut hoitamaan kyseisiä kansanhuoltoministeriön vastuulleen ottamia 
moottoriajoneuvoliikennesioista, eikä halunnut paneutua niihin sodankaan aikana. 

Aluksi kuljetuksiin liittyvät asiat kuuluivat kansanhuoltoministeriön yleisen osas-
ton toimialaan 80 , mutta pian ministeriöön perustettiin erityinen kuljetustoimisto. 
Se antoi ohjeita kansanhuoltolautakunnille autojen tehokkaasta käytöstä, korosti 
tarvetta ajaa täysiä kuormia tulo- ja menosuuntiin sekä kehotti viranomaisia asetta-
maan autoliikenteen tarkkailijoita maanteille. Tarpeettomiin ajoihin syyllistyneiltä 
suositeltiin otettavaksi ajokortti pois. Järjestelyn heikkoutena oli , ettei toimistolla 
ollut johdossaan mitään organisaatiota, joka olisi valvonut annettujen ohjeiden ja 
neuvojen noudattamista puhumattakaan siitä, että se olisi kyennyt johtamaan 
valtakunnallisesti kansanhuollon kuljetuksia. 

Lokakuussa kotiseudun maantiekuljetuksissa alkoi esiintyä polttoaineen sään-
nöstelyn sekä puolustuslaitoksen ajoneuvojen ottojen seurauksena yhä pahempia 
ongelmia. Päämajan huolto-osasto puuttui ajoneuvojen ottoon todettuaan, että 
puolustuslaitoksen käyttöön oli jo otettu yli 40% maan sotakelpoisesta autokan-
nasta 81 . Tässä mielessä huolto-osasto ilmoitti 15.10. joukoilla olevan liikaa moot-
toriajoneuvoja 82 • Armeijan autotarvetta pidettiin kuitenkin tuolloisessa tilanteessa 
etuoikeutettuna ja päämaja antoi ajoneuvojen ottojen jatkua. Sodan alkaessa 
puolustusvoimien käytössä oli 6 400 moottoriajoneuvoa. Näistä oli kuorma-autoja 
noin 4 400. Joulukuussa 1939 peräti 2/3 maan sotakelpoisesta autokannasta oli 
puolustuslaitoksen käytössä 83 • 

Kotiseudulla liikennöitsijät ja ajoneuvojen omistajat eivät talvisodan aikana kyen-
neet käyttöön jääneillä vähillä autoilla tyydyttämään siviilien sekä talous- ja liike-
elämän kuljetustarpeita. Tilannetta pahensi se, että ajoneuvojen otot olivat verotta-
neet maan autokantaa varsin sattumanvaraisesti; joiltakin alueilta oli otettu puolus-
tuslaitokselle miltei kaikki ajoneuvot. Näissä olosuhteissa olisi kaivattu valtiovallan 
tukea ja tiukkaa ohjausta, jotta edes kansanhuollon kannalta tärkeät kuljetukset 
olisi saatu suoritettua. Ainoa viranomaisten tuki siviilikuljetuksille saatiin puolustus-
laitokselta. Eräät suojeluskuntapiirit suorittivat talvisodan aikana oma-aloitteisesti 
käytössään olevalla kalustolla tärkeitä kansanhuollon ajoja. Lisäksi päämajan huol-
to-osasto antoi kotiseudulla toimineille kuljetusesikunnille ohjeen järjestää varsin-
kin niitä siviilikuljetuksia, joihin kuului puolustusvoimille luovutettavia tavaroita. 84 

Kulkulaitosministeriö, jolle kotiseudun moottoriajoneuvoliikenteen johtaminen ja 
liikennöitsijöiden tukeminen olisi tehtävien mukaan kuulunut, paneutui talvisodan 

80 Salovaara, s.16-17. 
81 Puolustuslaitoksella oli syksyllä 1939 omistuksessaan 95 ha, 134 ka ja 84 ea (Ruusukallio, s. 40). 
82 Tirronen, s. 337 - Huolto-osasto tarkoitti liioilla ajoneuvoilla sitä, että keväällä laskettu kriittinen 

raja oli ylitetty. Tirronen tulkitsee väärin huolto-osaston tarkoittaneen, etteivät joukot olisi tarvin-
neet niin suurta ajoneuvomäärää. 

83 Tynkkynen, s. 226 - Ottolautakunnat ottivat armeijalle talvisodan aikana 376 henkilö- ja pakettiau-
toa, 7 516 kuorma-autoa, 1 185 linja-autoa ja 180 traktoria. 

84 KotijE, majuri Ilmarisen alustus keskitetyn liikenteen järjestelystä kotiseudulla, 16.2.1944, SArk, Sk 
1995 - liikennepäivien pöytäkirjat 1942-1944. 
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aikana lähinnä linja-autoliikenteen lupakysymysten käsittelyyn. Vaikka kansan-
huoltoministeriö kansanhuollollisten näkökohtien vuoksi otti vastuuta maantiekul-
jetusten ohjeistamisesta, ei sekään puuttunut kuljetusten varsinaiseen suorituk-
seen. Kummallakaan ministeriöllä ei edes ollut johdossaan mitään organisaatiota, 
jolle ne olivat voineet antaa tehtäväksi kuljetusten tarkoituksenmukaisen ohjaami-
sen. Ministeriöiden virheenä voidaan pitää sitä, etteivät ne syksyllä 1939 tai talvi-
sodan aikana ryhtyneen mihinkään toimenpiteisiin maantiekuljetusten johto-orga-
nisaation muodostamiseksi , vaikka ne totesivat sellaista tarvittavan. 

1.3 Idea kuljetusmuotojen keskitetystä johtamisesta 

Saastamoinen Limitedin metsänhoitajan reservin vänrikki Eino J. Aron 85 2.1.1940 
tekemä esitys kuljetusten valtakunnallisen tason järjestelyistä avasi aivan uuden 
tarkastelukulman maan kuljetusongelmien ratkaisulle. Aro näki kaikkien kuljetus-
muotojen toiminnan muodostavan kokonaisuuden , josta syystä niiden johtaminen 
tulisi keskittää yhdelle elimelle. Perustettavan johtoelimen pitäisi ottaa valtakunnan 
kuljetuskysymys koko laajuudessaan hoidettavakseen. Erityisen tärkeää olisi ai-
kaansaada tehokas yhteistoiminta puolustuslaitoksen, eri järjestöjen sekä kaupan 
ja teollisuuden kesken . 86 

Mistään ei ilmene, kenelle Aro on muistionsa laatinut ja lähettänyt sekä missä 
tarkoituksessa se on kirjoitettu. Sen taustalla on kuitenkin selvästi huoli yhteiskun-
nalle monella tavalla tärkeiden puunkuljetusten turvaamisesta. Joka tapauksessa 
muistio annettiin tammi kuun lopulla huolto-osaston päällikölle. Eversti Roos näyt-
tää perehtyneen Aron muistioon erittäin huolellisesti; muistion reunuksessa on 
monia Roosin 24.1. ki rjoittamia hyväksyviä kommentteja. Hän totesi muistion 
olevan varteenotettava esitys, jonka suositukset tulisi ottaa huomioon kotiseudul -
la, mutta niiden soveltaminen sotatoimialueella olisi varsin vaikeaa. Roosista kan -
sanhuoltoministeriö oli oikea elin toteuttamaan esitykset yhteistoiminnassa mui-
den virastojen kanssa. 87 

Tammikuun lopulla Roos pyysi Aron muistiosta lausunnot rautatietoimistonsa 
päälliköltä eversti C.-G. v. Kraemeriltä, kansanhuoltoministeriön edustajalta reser-
vin luutnantti N. Osaralta ja päämajassa toimivalta kulkulaitosministeriön edusta-
jalta esittelijäneuvos E. Kahralta. Puolustusministeriö sai Aron muistion tiedoksian -
tona. Kaikki kolme lausunnonantajaa suhtautuivat Aron esitykseen periaatteessa 

85 Eino J. Aro toimi Saastamoinen Oy:n metsäpäällikkönä (1936-1942) ja apulaisjohtajana (1942-
1944). Syksystä 1941 läht ien hän palveli marraskuun 1944 loppuun asti PMHE:ssa keskeisenä 
suunnittelijana ja johtajana. Kenraalimajuri Roosin luutnantti Arosta tekemässä ylennysesityksessä 
todetaan: "Hoitanut vaativia, maan viennille ja sotataloudelle tärkeiden kuljetusten johtotehtäviä 
erinomaisen ansiokkaalla tavalla. Puutavaran auto- ja hevoskuljetuksien sekä uittojen suoritukses-
sa sodan aikana monista vaikeuksista huolimatta saavutetut hyvät tulokset johtuvat suureksi 
osaksi luutnantti Aron määrätietoisesta ja taitavasta suunnittelutyöstä ja johtajatoiminnasta." 
(PMHE:n kirj no1663/1/1 0/1.4.1944, SArk, T 7368/27). Sodan jälkeen Aro toimi Rauma-Repola 
Oy: n Saimaan alueen johtajana ja yhtiön johtajiston jäsenenä (1945-1951 ). Arosta tuli kauppaneu-
vos vuonna 1963. 

86 Eino J . Aron PM 'Kuljetuskysymyksistä maassamme sota-aikana, 2.1.1040, SArk, T 11156/6. 
87 lbid. 
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myönteisesti. Kuljetusmuotojen keskitetty johtaminen todettiin erittäin tarpeelli-
seksi. Von Kraemer, Osara ja Kahra olivat kuitenkin erimielisiä keskityksen toteut-
tamistavasta. Von Kraemer piti suotavana jonkinlaisen neuvottelukunnan muodos-
tamista, johon puolustuslaitoksen lisäksi osallistuisivat kansanhuoltoministeriö, 
rautatiehallitus, Teollisuusliitto, Puunjalostusliitto sekä muut tarpeellisina pidetyt 
jäsenet 88 . Osara puolestaan epäili kykenisikö rauhan aikainen virastojärjestelmä 
takaamaan kuljetuskysymyksen joustavan käsittelyn. Hän kehotti harkitsemaan 
erityisesti sotilaskuljetusten suuren merkityksen takia, eikö maan kuljetuskysymyk-
sien ratkaiseva käsittely olisi keskitettävä sotilasviranomaisille. 89 Kahra suositti 
rautatieliikenteen pysyttämistä ennallaan. Hänen mielestään kansanhuoltoministe-
riön uudelleen organisoitavalle kuljetustoimistolle tulisi antaa tehtävä valvoa ja 
järjestää auto-, laiva- ja hevoskuljetuksia sekä työskennellä yhteistoiminnassa 
sotilasviranomaisten kanssa. Asia näytti tuossa vaiheessa etenevän valtionhallin-
nossa suotuisasti. Kahra jopa kertoi tammikuun lopussa Roosille asian saavan 
Helsingissä myönteisen ratkaisun 90 . 

Asia ei ratkennut Helsingissä talvisodan aikana, vaikka kulkulaitosministeriö ja 
kansanhuoltoministeriö keskustelivat asiasta hyvässä hengessä talvella 1940. Tal-
visodan päätyttyä kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriön yhteisymmärrys kulje-
tusten johtamisasiassa alkoi rakoilla. Jo Kahran lausunnosta käy ilmi, ettei kulkulai-
tosministeriö ollut halukas antamaan rautatiekuljetuksia kansanhuoltoministeriön 
johtoon. Kansanhuoltoministeriö ei puolestaan ollut järin innostunut ottamaan 
kuljetuksia johtoonsa. Luonnollisesti päämaja katsoi, ettei johtoelimen perustami-
nen kuulunut ainakaan sille. 

Todennäköisesti ministeriöt lopettivat kuljetusten johtoelimen suunnittelun pian 
rauhan tulon jälkeen. Ministeriöiden välisten näkemyserojen lisäksi suunnittelu 
saattoi pysähtyä siihen, ettei valtionhallinnossa rauhan tultua katsottu enää keski-
tystä välttämättömäksi. Aron suunnitelman hautaamiseen vaikutti varmasti sekin, 
että ajatus keskitetystä kuljetusten johdosta oli aikaansa edellä sekä täysin uusi 
niin sotilas- kuin siviiliviranomaisille. Lisäksi sen käyttöön otto olisi edellyttänyt 
huomattavia järjestelyjä valtionhallinnossa. Idea kuljetusten keskitetystä johdosta 
jäi kuitenkin elämään saavuttaen vähitellen jalansijaa eri puolilla. Aron innovatiivi-
nen esitys on merkittävin aloite, joka talvisodan aikana maakuljetusten johtamises-
ta tehtiin. 

1.4 Talvisodan kokemukset kuljetusten järjestelyistä 

Talvisota osoitti monella tavalla kuljetusjärjestelmän haavoittuvuuden. Suurena 
ongelmana oli, ettei viranomaisilla ollut ennen sotaa oikeaa kuvaa siitä, millaisia 
vaatimuksia poikkeusolot ja sota kuljetusjärjestelmälle asettavat. Sotilasviran-
omaisetkin syventyivät 1930-luvulla lähinnä liikekannallepano- ja keskityskuljetuk-

88 PM rautatietoimisto no 134/Huolto 2, 27.1 .1940 - PM, SArk, T 11156/6. 
89 PM metsänhoitaja Aron kirjoituksen johdosta, N. Osara, ei päiväystä, SArk, T 11156/6. 
9° Kahran lausunnossa on Roosin 31 .1.1940 kirjaama kommentti : 'Asia esitetty Helsingissä 

29.1 .1940, Saa myönteisen ratkaisun ' . SArk, T 11156/6. 
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siin , sotatoimien aikaisten kuljetusjärjestelyjen jäädessä varsin vähälle pohdinnalle. 
Talvisodan alkaessa päämajassa ei Roosin mukaan kenelläkään ollut selvää käsi -
tystä, kuinka paljon kuljetuksia taisteleva armeija tarvitsee sekä miten suuria pon-
nistuksia tarvitaan tuon tarpeen tyydyttämiseen. Onneksi operatiivisten joukkojen 
kuljetusorganisaatio oli kohtuullisessa valmiudessa lukuun ottamatta korjausmuo-
dostelmia. Moottoriajoneuvo- ja kuormastopuolen valmistelut olivat monelta osin 
kokonaan tekemättä. 91 Sota myös osoitti, että hevonen tulisi korvata monessa 
tapauksessa kuorma-autolla. Kartassa 1 on esitetty talvisodan aikaisten kuljetus-
ten painopistealueet ja -suunnat. Sotilaskuljetukset olivat lokakuusta 1939 alkaen 
etuoikeutettuja. Niiden lisäksi valtiovalta panosti erityisesti tuonti - ja vientikuljetus-
ten turvaamiseen. 

Valtioneuvoston tasolla kuljetusalan valmistautumattomuus sotaan ilmeni erityi -
sesti siinä, että syksyllä 1939 jouduttiin tarkistamaan ministeriöiden välisiä vastuu-
alueita ja tehtäviä ulkomaankauppaan kiinteästi kuuluvan merenkulun saamiseksi 
valtiovallan ohjaukseen. Nämä muutokset johtuivat lähinnä kansanhuoltoministeri -
ön perustamisesta. Kulkulaitosministeriön johdossa olleen rautatieliikenteen so-
dan ajan järjestelyt jouduttiin myös uusimaan kaikessa kiireessä. 

Kulkulaitosministeriö jäi talvisodan aikana tavallaan syrjään kuljetusasioissa sen 
johtaman kulkulaitoksen siirtyessä huomattavalta osin junina, autoina ja lentoko-
neinakin puolustusvoimien käyttöön , ja väliin johtoonkin. Lisäksi kulkuvälineet 
siirtyivät taloudellisina yksikköinä kansanhuoltoministeriön hallintaan. Kulkulaitos-
ministeriön hoitoon jäivät lähinnä hallinnolliset ja oikeudelliset tehtävät. 92 Edellä 
mainitusta kehityksestä huolimatta kulkulaitosministeri V. Salovaara onnistui yllät-
tävän hyvin säilyttämään ministeriönsä arvovallan. Ylipäällikkö kääntyi mielellään 
talvisodan loppupuolesta lähtien suoraan Salovaaran puoleen kulkulaitoksia kos-
kevissa kysymyksissä. 

Sotilasviranomaisten lisäksi talous- ja liike-elämän edustajat arvostelivat sodan 
aikana rautatiehallitusta ankarasti vaunupulasta. Päämaja halusi rauhan jälkeen 
muuttaa sodan ajan rautatieliikenteen järjestelyt sellaisiksi , että se voisi antaa 
käskyjä sekä Valtionrautateiden että rautatieupseerien toteutettaviksi. Sotilasviran-
omaiset olivat myös todenneet , että rautatiekuljetusten johtoelin tuli sijoittaa pää-
majan yhteyteen. Vain siten voitaisiin taata, että kuljetusten järjestelyt tukisivat 
tehokkaasti operatiivisen johdon toimintaa. Kulkulaitosministeriö oli päämajan 
kanssa samaa mieltä sodan ajan rautat ieliikenteessä tarvittavasta uudistuksesta. 

Rautatiehallitus epäonnistui johtamisessa ennen kaikkea siksi , ettei se kyennyt 
muuttamaan johtamistoimintaansa sodan ajan vaatimusten mukaiseksi . Sen kolle-
ginen johtamistapa ei soveltunut nopeita päätöksiä edellyttävään toimintaan. Pe-
russyy rautatiehallituksen johtamistoiminnan puutteisiin oli kuitenkin se, ettei se 
kyennyt sodan aikana pysymään tilannekehityksen tasalla. Syksyllä 1939 käyttöön 
otettua rautatieliikenteen johtamisjärjestelyä ei voi kuitenkaan väittää kokonaisuu-
dessaan huonoksi. Rataverkon säilyttäminen yhtenä kokonaisuutena oli kaikkien 
mielestä hyvä ratkaisu . Päätös siitä, että rautatiehallitus vastaa toiminnasta sodan-
kin aikana, oli ollut sinänsä oikea. 

91 Roos, s. 12. 
92 Seppinen (2), s. 11 2. 
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Todennäköisesti päämajan rautatiehallitukseen kohdistamassa voimakkaassa 
arvostelussa oli osittain kyse kahden eri toimintakulttuurin törmäyksestä. Valtion-
rautateiden virkamiesmäinen sekä sotilaiden mielestä liian verkkainen ja ennalta 
laadittuihin ohjeisiin tiukasti nojaava toimintatapa törmäsi upseerien edustamaan 
dynaamiseen, toiminnan nopeutta korostavaan ja improvisointiin taipuvaiseen tyy-
liin. Voidaankin olettaa, että johtosuhteiden muutoksella sotilasviranomaiset halu-
sivat ennen kaikkea vaikuttaa Valtionrautateiden johtamistapaan sen toiminnan 
terävöittämiseksi. Tähän viittaisi sekin, etteivät sotilasviranomaiset syyttäneen so-
dan aikana tai sen jälkeen kuljetuksia käytännössä johtanutta rautatiehallituksen 
sotilastoimistoa epäonnistumisesta sodan ajan rautatieliikenteen johtamisessa. 

Kulkulaitosministeriön johtama lentoliikenne ei pienenä ja yhteiskunnan koko-
naiskuljetustarpeiden kannalta vähämerkityksellisenä kuljetusmuotona saanut suur-
ta huomiota osakseen sodan aikana eikä sen jälkeen. Lentoliikenteen järjestelyihin 
ei haluttu valtion taholta puuttua. Sodan jälkeenkin siviili-ilmailu sai tulla omin 
voimin toimeen. 

Kansanhuoltoministeriön johtamistoimintaan ulkomaankaupan ja merenkulun 
ohjaamisessa oltiin varsin tyytyväisiä. Syksyllä 1939 luotuihin tonniston käytön 
ohjaamisen perusjärjestelyihin ei talvisodan jälkeen ollut tarvetta tehdä mitään 
olennaisia muutoksia. Sen sijaan kauppamerenkulun suojaamistoiminnan johtami-
sessa todettiin olleen suuria puutteita huolimatta siitä, että suojaus oli onnistunut 
hyvin. Meriliikenteen suojaamiseen parhaiten kykenevät alukset olivat jaetut meri-
voimien komentajan ja rannikkolaivaston komentajan kesken. Tämä johti siihen, 
että merivoimien ja rannikkolaivaston esikunnat kiistelivät talvisodan aikana varsin-
kin sukellusveneiden käytöstä 93 . Lounais-Suomen meripuolustuksen ja rannikko-
laivaston yhteistoiminta sujui kohtuullisen hyvin, mutta niiden toimiminen samalla 
maantieteellisellä alueella johti päällekkäisten organisaatioiden takia vähäisten re-
surssien tuhlaamiseen. Lisäksi merivoimien organisaatio oli alemmillakin tasoilla 
varsin laaja, sillä kaikilla meripuolustuksen lohkoilla oli omat vartio-, raivaus- ja 
yhteysalukset. Tämäkin heikensi entisestään mahdollisuuksia käyttää vähälukuista 
aluskalustoa tehokkaasti kauppa-alusten suojaamiseen. 94 

Kansanhuoltoministeriön voidaan sanoa epäonnistuneen kansanhuollon kulje-
tusten ohjaamisessa. Noissa oloissa oli virhe jättää kotiseudun kuljetukset yksityis-
ten liikennöitsijöiden hoidettavaksi rauhan aikaiseen tapaan. Liikennöitsijöillä ei 
ollut mitään mahdollisuuksia suoriutua tehtävästä heille käyttöön jääneillä vähillä 
autoilla polttoaineen säännöstelyn vielä rajoittaessa toimintaa. Talvisodan jälkeen 
viranomaiset olivat yksimielisiä siitä, että valtiovallan tulisi sodan aikana ohjata 
tiukasti kotiseudun ajoneuvokaluston käyttöä, jotta yhteiskunnan tarpeet tulisivat 
otetuiksi huomioon. Samaan tulokseen olivat talvisodan aikana tulleet myös monet 
talous- ja liike-elämän johtajat. Päämajakin totesi virheeksi sen , ettei sodan aikais-
ta kotiseudun moottoriajoneuvoliikennettä ollut suunniteltu ennalta. Päämaja oli 

93 Merivoimien komentaja pidätti itselleen oikeuden määrätä sukellusveneiden käytöstä ulkomerellä. 
Kauppamerenkulun suojaamisesta vastanneet esikunnat halusivat käyttää sukellusveneitä merilii-
kenteen suojaamistehtäviin . 

94 Kijanen, s. 115ja144. 
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talvisodan jälkeen kiinnostunut asiasta lähinnä siksi , etteivät mahdollisessa tule-
vassa sodassa kotiseudun maantiekuljetusvaikeudet haittaisi kenttäarmeijan toi-
mintaa. Myös ajoneuvojen otossa oli selviä puutteita, sillä se tapahtui epätasaises-
ti , eikä otoissa ollut otettu juuri huomioon yhteiskunnan kuljetustarpeita. 

Tavisodan jälkeen päämajan huolto-osasto oli eversti Roosin sekä hänen am-
mattitaitoisten alaistensa ansiosta noussut merkittäväksi yhteiskunnalliseksi kulje-
tusalan vaikuttajaksi. Seppisen mielestä huolto-osasto nousi talvisodan aikana 
valtakunnan kuljetuskysymyksiä hoidettaessa vähintäänkin kulkulaitos- ja kansan-
huoltoministeriön rinnalle, koska puolustusvoimien tarpeet olivat Suomen liikenne-
kysymyksissä ensisijaiset 95 . Joka tapauksessa siviiliviranomaiset antoivat sodan 
jälkeen sotilasviranomaisten kuljetuskysymysten järjestelyistä esittämille näkemyk-
sille erittäin suurta painoarvoa. Talvisodan jälkeisessä sotilaspoliittisessa tilantees-
sa tämä oli ymmärrettävää. Huolto-osaston toiminnan tuloksellisuus talvisodassa 
lujitti myös eversti Roosin asemaa päämajassa. Aina syksyyn 1944 jatkunut Airon 
ja Roosin yhteistyö alkoi talvisodassa suotuisasti . Tähän saattoi vaikuttaa sekin , 
että he olivat molemmat kotoisin Turusta eikä kumpikaan heistä ollut jääkäri - tai 
kadetti upseeri . 

95 Seppinen (2), s. 111 ja 11 3. 
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2. TALVISODAN JÄLKEISET TOIMET KULJETUSJÄRJESTELMÄN 
KEHITTÄMISEKSI 

2. 1 Valtiovallan toimenpiteet merenkulun turvaamiseksi 

2.1.1 Itämeren yhteyksien ylläpito ja Atlantin reitin avaaminen 

Itämeren kauppamerenkulun ongelmat 

Talvisodan jälkeen valtioneuvosto katsoi ulkomaankaupan lisäämisen olevan yksi 
tärkeimmistä tehtävistään. Tällöin se samalla asetti merenkulun edistämiseen liitty-
vien kysymysten hoitamisen etusijalle kaikkeen muuhun kuljetusalan toimintaan 
nähden. Tehtävä oli monesta syystä erittäin vaikea. 

Talvisodan vesitiekuljetuksia kohdanneista yksittäisistä menetyksistä raskaimpia 
olivat parhaan talvisataman Hangon, Viipurin vilkkaasti liikennöityjen satamien 
sekä huomattavana puutavaran vientisatamana toimineen Koiviston menetykset. 
Lisäksi Suomi menetti Laatokan koko vesialueen ja Saimaan kanavan eteläpään. 
Nuo yksittäiset menetykset olivat kuitenkin tietyssä määrin korvattavissa. Itäisellä 
Suomenlahdella Kotka sai talvisodan jälkeen suoritetussa meriliikenteen järjeste-
lyssä suuren osan entisestä Viipurin liikenteestä. Hangon entinen liikenne suunnat-
tiin pääasiassa Hangon länsipuolisiin satamiin. Laatokan ja Saimaan kanavan 
vesitieliikenne ohjattiin pääosin rautateille. 

Vesitieliikenteen kannalta huolestuttavinta oli, että Suomen meristrateginen asema 
Itämerellä heikkeni suuresti rauhan jälkeen. Meritie Etelä-Suomen rannikolta Itämerelle 
joutui Hangon vuokra-alueen kohdalla Neuvostoliiton valvontaan. Lisäksi Suomen 
kauppamerenkulku rajoittui keväällä 1940, Saksan vallattua Tanskan ja Norjan, vain 
Itämerelle sekä Saksan valvomalle Pohjamerelle. Tämä merkitsi, että Neuvostoliittoa 
talvisodassa myötäillyt Saksa käytännössä valvoi Suomen ulkomaankauppaa. Koska 
Saksan ja Neuvostoliiton yhteistoiminta näytti jatkuvan, oli tilanne kesällä 1940 Suo-
men kannalta erittäin vaarallinen. Suomi teki tässä ahdingossaan kuitenkin kaikkensa 
elvyttääkseen talvisodan aikana hiipuneet kauppasuhteet Saksaan sekä myös äskei-
seen viholliseen. Kesäkuussa 1940 Suomi onnistuikin solmimaan kauppasopimukset 
Saksan ja Neuvostoliiton kanssa. (Kartta 2). 

Kesällä 1940 Suomen sotilaspoliittinen asema heikkeni entisestään Neuvostolii -
ton liitettyä Baltian maat itseensä. Neuvostoliiton Itämeren laivaston painopisteen 
siirtäminen Baltian tukikohtiin osoitti , että Suomenlahden suu oli tarkoitus pitää 
suljettuna eikä pelkoa Baltian menettämisestä ollut. Neuvostolaivaston uusi ryhmi-
tys merkitsi myös sitä, että Suomen Ahvenanmaan suojassa Itämerelle kulkevat 
meriyhteydet joutuivat uhanalaisiksi. Tilannetta pahensi, että laivaston ryhmitys 
sopi hyvin hyökkäykseen 96 . Uhka muuttui kesäkuun 1940 lopulla akuutiksi, kun 
Neuvostoliitto yllättäen vaati joko Ahvenanmaan !innoittamista yhdessä venäläis-
ten kanssa tai saarten demilitarisointia. 

96 Vitikka, s. 239. 
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Vaikeiden neuvottelujen jälkeen Suomi joutui solmimaan 11.10.1940 uuden Ah-
venanmaan demilitarisointisopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Sopimus velvoitti 
hävittämään saarille rakennetut puolustusasemat ja raivaamaan merimiinoitteet. 
Lisäksi Neuvostoliitto sai oikeuden perustaa Ahvenanmaalle konsuliviraston valvo-
maan saarten demilitarisointia. Suomen kannalta Ahvenanmaan demilitarisointi oli 
Neuvostoliiton talvisodan jälkeen suorittamista monista uhkaavista ja painostavis-
ta 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 Neuvos-
toliitto voisi yllättäen miehittää saaret ja työntyä niiden kautta Pohjanlahdelle, 
jolloin Suomi olisi käytännössä täysin eristetty. 

Pohjois-Norjan satamahankkeet 

Valtioneuvosto ryhtyi pian talvisodan jälkeen etsimään kiireesti keinoja, joiden 
avulla Suomen ulkomaankaupan ja merenkulun riippuvuutta Saksan ja Neuvosto-
liiton valvonnasta saataisiin vähennettyä. Atlantin takaisten kauppayhteyksien 
avaaminen oli Suomelle muutenkin tärkeää sekä poliittisesti että välttämättömyys-
tarvikkeiden tuonnin takia. Erityisen tärkeää oli, että talvisodassa Yhdysvaltojen 
kanssa käynnistynyt ns. Fatcona-kauppa 97 (Finnish - American Trading Corporati-
on) jatkuisi 98 . Kansanhuoltoministeriö ja ulkoasiainministeriön kauppapoliittinen 
osasto saivat nyt Yhdysvaltojen kaupan hoitaakseen. 

Keväällä 1940 ryhdyttiin päättäväisesti panemaan toimeen Lönnrothin komitea 
syyskuussa 1939 tekemiä esityksiä Atlantin yhteyksien avaamiseksi Norjan Narvi -
kin ja Skibotnin satamista. Norjalaisia satamia tarvittiin, koska kalasatamasta kaup-
pasatamaksi muutettavan Liinahamarin ei yksin katsottu riittävän Yhdysvaltojen 
kaupan tarpeisiin . Norjalaisten satamien tarpeeseen vaikutti ilmeisesti myös se, 
että Liinahamarin meriyhteys oli Kalastajasaarennon menetyksen jälkeen täysin 
Neuvostoliiton valvonnassa. Atlantin meriyhteyksien järjestämisessä auttoi suures-
ti, että noin 40% suomalaisesta tonnistosta oli jäänyt Tanskan salmien lopullisesti 
sulkeuduttua Saksan valtapiirin ulkopuolelle. Nyt kyseiset alukset olivat käytettä-
vissä Atlantin ja Jäämeren kuljetuksiin. 

Pohjoisten meriyhteyksien avaaminen Norjassa oli erittäin vaativa ja suuria re-
sursseja 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 varsin hyvin Ison-
Britannian valvonnassa. 

Narvikin satamahanke näytti talvella 1940 etenevän hyvin, koska norjalaisten 
suhtautuminen asiaan oli positiivinen. Lisäksi jo tammikuussa 1940 Suomen Puun-

97 Fatcona-kauppa tapahtui pääasiassa talvisodan jälkeen ja muodosti miltei kaiken Yhdysvaltojen 
kanssa käytävän kaupan. Kaupan määrä rajoittui lähes täysin Yhdysvalloissa Suomelle myönnet-
tyjen lainojen mukaiseksi. 

98 Seppinen, s. 154. 
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jalostusteollisuuden Keskusliitto oli perustanut kansanhuoltoministeriön kanssa 
Laituri Oy:n Narvikissa käyttöön saadun satamatilan laajentamiseksi ja sen sata-
malaitteistojen kehittämiseksi. Päämaja piti kuitenkin talvisodan jälkeen parempa-
na vaihtoehtona Skibotnin yhteyden kehittämistä kiirehtien useaan otteeseen syk-
syllä 1939 käynnistyneen Palojoensuu - Kilpisjärvi maantien rakentamista. 99 Mah-
dollisesti päämaja arvioi Skibotnin meriyhteyden Atlantille olevan paremmin suo-
jassa Saksan sukellusveneiltä. 

Saksan yllätyshyökkäys 9.4.1940 Norjaan ja Narvikin valtaus monimutkaisti 
Suomen satamahankkeita. Liittoutuneiden Norjaan huhtikuussa suorittaman mai-
hinnousun jälkeen näytti kuitenkin mahdolliselta, että Pohjois-Norja jäisi liittoutu-
neiden haltuun. Suomen ulkoasiainministeriö tiedusteli keväällä 1940 Ison-Britan-
nian kantaa sataman rakentamiseen Markkinaan. Kun liittoutuneet kesäkuun 1940 
alussa vetäytyivät Pohjois-Norjasta, ei Suomi vielä ollut saanut selvää vastausta 
kysymykseensä. Suomen Isolle-Britannialle kesken taistelujen osittama pyyntö 
osoittaa, kuinka epätoivoisesti Suomi haki uutta Saksan valvonnan ulkopuolella 
olevaa meriyhteyttä Atlantille. Saksan miehitettyä kesäkuussa koko Norjan todet-
tiin Suomessa Norjan satamahankkeen epäonnistuneen. Silti Palojoensuun - Kil -
pisjärven tienrakennusta päätettiin tulevaisuutta ajatellen jatkaa. 

Heinäkuun puolivälissä toinen kulkulaitosministeri Karl-Erik Ekholm käski ilmei-
sesti ketään muita ministerejä tai päämajaa konsultoimatta lopettamaan Kilpisjär-
ven tien rakentamisen. Ekholm ajatteli kesällä 1940 Saksan 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 1940, puuttui 
voimakkaasti asiaan. Yleisesikunnan päällikkö E. Heinrichs pyysi 12.8. kulkulaitos-
ministeri 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 käytös-
tä. Ekholmin arvio Saksan kauppasopimuksen merkityksestä Suomen viennille oli 
varmasti oikea. Toisaalta hän ei ollut ymmärtänyt vaihtoehtoisten kauppareittien 
tarvetta nopeasti muuttuvissa sotilaspoliittisissa tilanteissa. Ekholmin virhearvio 
katkaisi hänen uransa toimivaltaisena ministerinä, vaikkakin hän pysyi ministerinä 
3.1.1941 tapahtuneeseen hallituksen vaihdokseen saakka. 100 

Kun Saksa yllättäen elokuun 1940 puolivälissä alkoi tukea Suomea, valtioneu-
vosto päätti ottaa Norjan satamahankkeen uudelleen esille, vaikka Atlantin yhtey-
den painopisteen nähtiin olevan selkeästi Petsamossa. Sitkeistä yrityksistä huoli-
matta Suomi ei onnistunut pääsemään Saksan kanssa sopimukseen Markkinan 
sataman käytöstä. Saksa ei ollut kiinnostunut edes Norjan ja Suomen tieverkkojen 
yhdistämisestä. 

Keväällä 1941 saksalaiset huomasivat, että he tarvitsisivat Skibotnin - Kilpisjär-
ven tietä kuljetuksiinsa pian alkavalla sotaretkellä. Saksalaisten ilmaistua kiinnos-
tuksensa tiehankkeeseen, ulkoasiainministeriö pyysi kulkulaitosministeriötä ryhty-
mään toimenpiteisiin sopimuksen aikaansaamiseksi Norjan viranomaisten kanssa 

99 Seppinen (2), s. 115. 
100 lbid ., (2), s. 115-117. 
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tien rakentamiseksi Kilpisjärveltä 40 kilometrin päässä olevaan Skibotniin 101• Suo-
malaisia tiehanke kiinnosti edelleen siksi , että tuolloin eläteltiin yhä toiveita Markki -
nan sataman saamisesta tulevaisuudessa käyttöön. 

Saksalaiset käyttivät selvästi suomalaisten satamatoivetta hyväkseen tieneuvot-
telujen yhteydessä. Saksan Helsingin lähetystö ilmoitti ulkoasiainministeriölle tou -
kokuun 1941 lopulla Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan tieverkon yhdistämisestä 
käytyjen keskustelujen yhteydessä, että periaatteessa Suomi voisi saada käytettä-
väkseen Markkinan satamasta tarpeellisen satama-alueen . Todellisuudessa Suo-
men ja Saksan tavoitteet satama-asiassa olivat täysin vastakkaiset. Saksalla ei 
ollut mitään halua sallia Suomen kaupankäyntiä Atlantin taakse. Se taas oli ollut 
suomalaisten tavoitteena koko ajan. Jatkosodan syttyminen hautasi Norjan sata-
mahankkeet lopullisesti 102 . 

Liinahamarin sataman käyttöönotto ja toiminta 

Samanaikaisesti Norjan satamahankkeiden kanssa valtioneuvosto työskenteli ke-
väällä 1940 meriyhteyden avaamiseksi Petsamon kautta Atlantille. Liinahamarin 
satamahankkeeseen liittyi monia riskejä, josta pienin ei ollut se, että meriyhteys oli 
Neuvostoliiton valvonnassa. Suomalaiset ilmeisesti luottivat pitkälti siihen , ettei 
Neuvostoliitto puuttuisi suhteellisen vaatimattomaan Jäämeren liikenteeseen, kos-
ka se saattaisi heikentää sen suhteita länsimaihin. Olihan Petsamon aluekin jäänyt 
talvisodan jälkeen Suomelle ilmeisesti juuri siitä syystä, että nikkelikaivos oli eng-
lantilais- kanadalaisen konsessionhaltijan omistuksessa 103 . Satamahankkeen käyn-
nistymistä 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 111 Armeijakunnan komenta-
ja, kenraalimajuri P. Talvela neuvottelivat meritien avaamisesta Yhdysvaltoihin Pet-
samosta. Waldenin ajatuksena oli Atlantin yhteyden avulla turvata sekä puolustus-
laitokselle tärkeä tuonti että puunjalostusteollisuuden vienti. Ulkomaankaupasta ja 
merenkulusta vastaavan kansanhuoltoministerin poissaolo johtui ilmeisesti minis-
terin esteestä. Todennäköisesti kauppa- ja teollisuusministeri osallistui neuvotte-
luun, koska KTM tulisi vastaamaan Liinahamarin sataman kunnostuksesta. Toinen 
kulkulaitosministeri oli paikalla, koska hän huolehti tienrakennuksista. Talvela edusti 
kokouksessa puunjalostusteollisuutta. Neuvottelussa päätettiin ennen muihin toi -
menpiteisiin ryhtymistä selvittää, missä kunnossa Jäämerentie ja Liinahamarin 
satama olivat. 104 

Pian neuvottelun jälkeen valtioneuvosto hyväksyi Waldenin esityksen Liinaha-
marin sataman käytöstä kauppamerenkulkuun ja lähetti reservin ratsumestari , 

101 UM:n kirj no 24255, 1.4.1941, KA, KYM , Ha 1. 
102 Markkinan satamahanke oli esillä vielä kesä-heinäkuun vaihteessa 1941 , jolloin TVH tutki UM:n 

pyynnöstä sataman rakentamismahdollisuuksia Markkinassa (UM:n kirj no 29406, 31 .7.1941 , KA, 
KYM , Ha 2). Norjan satamahanke hautautui lopullisesti heinäkuussa 1941 Saksan neuvotteluhalut-
tomuuteen. 

103 Vuorisjärvi, s. 50-51. 
104 Oy Pohjolan Liikenne Ab, Vuosikertomus 1940, Herranen, s. 18. 
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varatuomari Lauri Tukiaisen 105 Liinahamariin tutkimaan sataman käyttömahdolli-
suuksia. Tukiainen saapui Petsamoon huhtikuun puolivälissä heti sen jälkeen, kun 
alue oli jälleen vapaasti suomalaisten käytettävissä. Hän totesi tällöin sataman 
käyttökelpoiseksi, vaikka osa satamalaitteista olikin hävitetty. 

Tukiaisen raportin saatuaan valtioneuvosto ryhtyi laatimaan suunnitelmia sata-
man kunnostamiseksi sekä tuonti- ja vientitavaroiden jatkuvien kuljetusten järjes-
tämiseksi Jäämerentiellä. Kauppa- ja teollisuusministeriö otti vastuulleen sata-
marakenteiden kunnostamisen ja lisärakennuttamisen. Kulkulaitosministeriö sai 
tehtäväkseen 531 kilometriä pitkän Jäämerentien kunnostuksen sekä Pohjanmaan 
- Rovaniemen radan liikenne- ja kuljetuskyvyn 106 parantamisen. Kansanhuoltomi-
nisteriö ryhtyi suunnittelemaan merenkulun ja tiekuljetusten johtamista. Puolus-
tusministeriö tuki toimintaa komentamalla kuljetushenkilöstöä johtotehtäviin ja 
antamalla autoyksiköitä tiekuljetuksiin. 

Kansanhuoltoministeriön tiekuljetussuunnitelma perustui aluksi siihen, että sivii-
liautojen lisäksi armeijan ajoneuvot osallistuvat kuljetuksiin. Puolustusministeri 
Walden oli kuitenkin sitä mieltä, että autokomppaniat tuli saada mahdollisimman 
nopeasti joukkojen käyttöön. Toisaalta Walden ei halunnut jättää Suomelle elintär-
keitä maakuljetuksia pelkästään yksityisten autoilijoiden varaan . Siksi hän esitti, 
että valtioneuvosto asettaisi neuvottelukunnan tutkimaan Jäämerentien kuljetus-
ten järjestelymahdollisuuksia. Esitys hyväksyttiin ja kenraalimajuri P. Talvelan johta-
ma neuvottelukunta aloitti 25.4.1940 toimintansa. Neuvottelukunnan sihteeriksi 
valittiin varatuomari Lauri Tukiainen. 107 

Talvelan neuvottelukunta esitti toukokuun alussa valtioneuvostolle valtioenem-
mistöisen Oy Pohjolan Liikenne Ab:n perustamista Rovaniemen - Petsamon 
välisen tavaraliikenteen hoitamiseksi. Kuljetusten varmuuden takia yhtiölle tuli 
antaa yksinoikeus liikennöintiin Jäämerentiellä. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen 
ja oikeutti kansanhuoltoministeriön käyttämään osakkeiden merkitsemiseen Narvi -
kin satamalaitteiden laajentamiseen Oy Laituri Ab:lle varattua määrärahaa. Pohjo-
lan Liikenteen toimiala määritettiin mahdollisimman laajasti , jotta se kykenisi toimi-
maan myös muuttuvissa olosuhteissa. Siksi yhtiön ilmoitettiin harjoittavan kaiken-
laista liikennettä sekä vienti - ja tuontitavaroiden kuljetusta, rakentavan ja hankki-
van liikennettä varten tarpeellisia rakennuksia, laitteita ja kulkuväl ineitä kotimaassa 
ja ulkomailla sekä hoitavan Pohjois-Suomen kautta ulkomaille suuntautuvaa tava-
raliikennettä koskevia asioita. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti 8.5.1940 
perustetun osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen kolme päivää myöhemmin. 108 

105 Varatuomari L. Tukiainen työskenteli Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen palveluksessa (1935-
1942), Pohjolan Liikenteen toimitusjohtajana (1940-1944), Tukkukauppojen Oy:n toimitusjohtajana 
(1 942-) sekä A. Ahlström Oy:n johtajana (1954-). Lisäksi hän toimi lokakuusta 1941 marraskuun 
1944 loppuun PMHE:n osastopäällikkönä. 

106 Rautateiden liikennekyvyllä ymmärretään sitä suurinta junaparimäärää, joka jollakin radalla voi-
daan vuorokaudessa lähettää. Rautateiden kuljetuskyvyllä tarkoitetaan sitä suurinta tonnimää-
rää, joka yhdessä vuorokaudessa voidaan jollakin radalla kuljettaa. 

107 Oy Pohjolan Liikenne Ab, Vuosikertomus 1940, Herranen, s. 18 - Puolustusvoimien autot suoritti-
vat kuljetuksia huhtikuusta elokuuhun vuonna 1940 sekä jälleen talvesta 1941 aina sataman 
toiminnan päättymiseen asti . 

108 Oy Pohjolan Liikenne Ab, Vuosikertomus 1940. 
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Pohjolan Liikenteen perustavassa kokouksessa johtokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin kenraalimajuri P. Talvela ja varapuheenjohtajaksi vuorineuvos V. Viljanen . 
Päämajan huolto-osaston päälliköstä eversti H. Roosista tuli johtokunnan jäsen. 
Toimitusjohtajaksi valittiin varatuomari L. Tukiainen. Hänen lähimpänä apulaisena 
toimi varatuomari J. Rautanen 109 . Helsingissä toimiva Pohjolan Liikenteen pää-
konttori oli kiinteässä yhteistoiminnassa Liinahamarin merikuljetustoimikunnan 
sekä eri virastojen ja viranomaisten kanssa. 110 

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 kulje-
tukset saatiin toimimaan luotettavasti ja tehokkaasti. Yksityiset liikennöitsijät eivät 
olisi noissa olosuhteissa kyenneet mitenkään selviämään ilman valtiovallan tuntu-
vaa tukea liikenteen säännöllisestä ylläpitämisestä huonokuntoisella tiellä. Valtio-
valta 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 kulje-
tuksiin sekä yksityisten että yhtiön omia autoja. Omat autot lisäsivät kuljetusten 
varmuutta samalla, kun ne korvasivat muihin tehtäviin pääosin siirtyneet auto-
komppanioiden autot. Toteutettu järjestely sopi hyvin Pohjois-Suomen erikoisolo-
suhteisiin . Vastaavaa menettelyä ei voitu noissa olosuhteissa käyttää koko Suo-
men kansanhuollon sekä talous- ja liike-elämän kuljetusten hoitamisessa. 111 

Valtion omistaman pienen kalasataman hallinto ei luonnollisesti vastannut kaup-
pamerenkulun tarpeita. Lisäksi Jäämeren sotilaspoliittinen tilanne asetti omat vaa-
timuksensa satamaviranomaisten tehtäville. Tästä syystä valtioneuvosto asetti 
7.5.1940, kansanhuolto-, puolustus- sekä kauppa- ja teollisuusministeriön laati-
man suunnitelman perusteella, kenraalimajuri P. Talvelan johtaman Liinahamarin 
merikuljetustoimikunnan 11 2 johtamaan ja ohjaamaa kaikkia sataman toimintoja 
mukaan lukien alusten huolinta ja ahtaus. Toimikunnalla oli sotatilalakiin perustuvat 
oikeudet määrätä laivat purettavaksi ja lastattavaksi tarkoituksen mukaisella taval-
la välittämättä normaalista kansainvälisestä käytännöstä, jonka mukaan alukset oli 
purettava saapumisjärjestyksessä. Se sai päättää myös lähtevien laivojen lasteis-
ta. 

Käytännössä Atlantin kauppaa ohjattiin Helsingistä. Kansanhuoltoministeriö 
suunnitteli kaikkien Liinahamariin tulevien alusten lastit ja varasi puolustusministe-

109 Varatuomari J. Rautanen työskenteli Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen palveluksessa (1939-
1942) ja Suomen Selluloosayhdistyksen johtajana (1942-). Lisäksi hän toimi lokakuusta 1941 
marraskuun 1944 loppuun PMHE:n toimistopäällikkönä. 

110 Oy Pohjolan Liikenne Ab, Vuosikertomus 1940. 
111 Vuonna 1940 Jäämerentiellä liikennöi parhaalla viikolla 1 221 suomalaisia ja ruotsalaisia autoa. 

Vuoden 1941 kuljetushuippu saavutettiin maaliskuun 1941 lopussa, jolloin erään viikon ajoissa oli 
1 573 ajoneuvoa. Keskimäärin päivittäin kuljettiin noin 1 000 tonnia tavaraa Petsamon ja Rovanie-
men välillä. (Oy Pohjolan Liikenne Ab, Vuosikertomus 1940 ja Vuosikertomus 1941 ). 

11 2 Merikuljetustoimikunnan käytännön tehtävät hoiti Helsingissä KHM:ssä työskennel lyt johtaja R. 
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non käyttöön sotamateriaalin tuonnin tarvitseman lastitilan. Tämän jälkeen kan-
sanhuoltoministeriössä oleva yhteysupseeri, kapteeni V. Koivisto 113 ilmoitti puolus-
tusministeriölle tiedot tuontisuunnitelmista ja alusten aikatauluista. 114 Helsingissä 
hankittiin aluksi Ison-Britannian ja kesästä 1940 lähtien myös Saksan suurlähetys-
töstä liikennöintiluvat tuonnille ja viennille. Lisäksi Isolla-Britannialla, Saksalla ja 
myös Neuvostoliitolla oli satamassa omat yhteysupseerinsa valvomassa sataman 
toimintaa sekä tarkastamassa, että lastit todella vastasivat ilmoituksia 115• 

Syksyn 1940 jälkeen liikenneluvat oli helppo saada Saksalta, koska se katsoi 
Suomen kuuluvan sen valtapiiriin. Sen sijaan Iso-Britannia alkoi loppuvuodesta 
1940 alkaen suhtautua varauksellisemmin Petsamon liikenteeseen, koska se pel-
käsi varsinkin osan polttoaineista joutuvan saksalalaisille 11 6• Meriliikenne Liinaha-
mariin loppui kesällä 1941 pian sen jälkeen, kun Iso-Britannia lopetti 14.6.1941 
lupakirjojen myöntämisen. Syynä oli ilmeisesti se, että saksalaisten joukkojen 
keskityskuljetusten käynnistyttyä 7.6. Suomen läpi Lappiin, Iso-Britannia katsoi 
Suomen siirtyneen lopullisesti Saksan rinnalle. 

Ison-Britannian asenteen jyrkkeneminen Suomea kohtaan ilmenee siinä, että jo 
toukokuussa 1941 se pidätti muutamia Liinahamariin matkalla olleita suomalaisia 
laivoja. Kesäkuussa ennen jatkosodan syttymistä se otti haltuunsa yhdeksän suo-
malaisalusta. Suomen liityttyä sotaan Iso-Britannia takavarikoi vielä 11 laivaa. 
Lisäksi saksalaiset ja englantilaiset upottivat sukellusveneillä kolme Petsamon 
liikenteen suomalaisalusta. 

Ruotsi osoitti toukokuun 1940 lopusta 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 117• Vastapalveluksena Ruotsi möi Suomelle 100 Volvo-kuorma-autoa. 
118 Mahdollisesti Suomi suostui järjestelyyn jonkinlaisena korvauksena Ruotsilta 
talvisodassa saamastaan avusta. Käytännössä Ruotsi ei käyttänyt kokonaisuudes-
saan sille luvattua kauppaosuutta. 

Liinahamarin kautta kulkeneesta suomalaisesta tuonnista 85% oli kansanhuol-
toministeriön tilaamaa tavaraa ja loput puolustusvoimien hankintoja 119• Eri lähteis-
sä esitetään hyvin erilaisia lukuja Petsamon kaupan osuudesta Suomen ulkomaan-

11 3 Koivistosta tuli jatkosodan jälkeen Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja. 
11 4 Herranen, s. 18. 
11 5 Komulainen, s. 58 - Suomalaisten satamaviranomaisten aikaa tuhlaantui suuresti , koska eri 

kansallisuuksia edustavat valvontaupseerit suorittivat tarkastuksensa aluksissa ja varastoissa 
erikseen. 

11 6 Ison-Britannian taloudellisen sodankäynnin viranomaiset antoivat navycert-järjestelmän käyttöön-
oton jälkeen erikoisluvat Jäämerentien liikenteessä tarvittavien poltto- ja voiteluaineiden maahan-
tuontiin suomalasisille ja ruotsalaisille autoille. Englantilaiset valvoivat tarkasti , ettei yhtään poltto-
ainetta mennyt Saksalle. 

117 Ruotsalaiset perustivat Ab Transitotrafik-yhtiön hoitamaan omaa Petsamon liikennettään. Vuosien 
1940 ja 1941 viikkotilastojen mukaan ruotsalaisia autoja oli ajoissa keskimäärin alle kaksisataa. 
Enimmillään heinä - elokuun 1940 vaihteessa ja maaliskuussa 1941 ruotsalaisia autoja oli kulussa 
nelisensataa. Ruotsalaiset autot kuljettivat myös suomalaista tuontia ja vientiä. Ruotsalaistenkin 
autojen liikennöinti tapahtui Pohjolan Liikenteen ohjeiden mukaisesti . 

118 Tirronen (2), s. 150. 
119 Seppinen, s. 163. 
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kaupasta. Alimpien arvioiden mukaan Liinahamarin sataman osuus Suomen sata-
mien liikenteestä ol i vuonna 1940 noin 4,5% % ja vuonna 1941 enää 3,4% 120 . 

Eräiden laskelmien mukaan Petsamon liikenteen osuus oli runsaat 10% ulkomaan-
kaupasta. Todennäköisesti totuus on näiden ääriarvojen välillä 121 . Petsamon liiken-
teen merkitys Suomelle oli kuitenkin paljon prosenttiosuutta suurempi , sillä Yhdys-
valloista saatiin tarvikkeita, joita Suomi ei voinut Itämeren satamista hankkia 122 . 

Kesään 1941 mennessä Suomeen saapui Yhdysvalloista esimerkiksi 3 850 kuor-
ma-autoa. Vuosina 1940 ja 1941 Petsamon liikenteen käynnistämiseksi ja ylläpitä-
miseksi suunnatut suuret taloudelliset panostukset olivat yhteiskunnan kannalta 
kaiken vaivan arvoisia. (Kartta 2). 

On kuitenkin huomattava, että Suomen ulkomaankauppa oli talvisodan jälkeen 
täysin Saksan valvonnassa, koska myös Jäämeren liikenne oli mahdollista vain 
Saksan suostumuksella. Tältä kannalta Suomi epäonnistui talvisodan jälkeen pe-
rustavoitteessaan lisätä liikkumavaraa suhteessa Saksaan. Toisaalta valtioneuvos-
ton voidaan todeta tehneen kaiken sen , mitä oli tehtävissä Suomelle elintärkeän 
Atlantin yhteyden turvaamiseksi. 

Valtioneuvoston päätökset ottaa Liinahamarin sataman toiminta ja Jäämerentien 
liikenne tiukasti johtoonsa olivat merkittäviä ratkaisuja. Ne varmistivat, että kaikki 
mahdollinen tehtiin Suomelle elintärkeän tuonnin ja viennin hoitamiseksi. Atlantin 
meriyhteyden ylläpitäminen sai kansanhuolto-, puolustus-, kulkulaitos- sekä kaup-
pa- ja teollisuusministeriön ennen näkemättömän kiinteään yhteistyöhön keske-
nään. Valtion tiukka ote Pohjois-Suomen kuljetuksista mahdollisti kuljetusmuoto-
jen saumattoman yhteistoiminnan koko kuljetusketjun pituudelta. Nyt valtionhallin-
nossa alettiin ensimmäisen kerran todella oivaltaa, mitä etuja voitiin saavuttaa eri 
kuljetusmuotojen keskitetyllä johtamisella. Vaikka satamatoimintoja ohjanneella 
merikuljetustoimituskunnalla ja tiekuljetuksia hoitaneella Pohjolan Liikenteellä ei 
ollut yhteistä johtoelintä, oli niiden yhteistoiminta varmistettu määräämällä sama 
henkilö johtamaan molempia toimintoja. Myös Valtionrautatiet osallistui tiiviisti 
Jäämerentien kuljetusten keskitettyyn johtamiseen hoitaessaan tuonti- ja vientitar-
vikkeiden kuljetukset rautateillä. Pohjois-Suomen kuljetusjärjestelyjä voidaankin 
pitää ensimmäisenä askeleena koht i jatkosodassa toteutettua todellista kaikkien 
kuljetusmuotojen keskitettyä johtamista. 

2.1.2 Kauppamerenkulun valvonnan tehostaminen 

Talvisodan jälkeisessä t iukasti säännöstellyssä yhteiskunnassa ulkomaankauppa 
ja merenkulku pysyivät valtiovallan ohjauksessa. Solmituissa kauppasopimuksissa 
päätettiin , mitä maahan tuodaan ja mitä viedään. Järjestelyn tukena oleva lisenssi-
pakko mahdollisti ja oli myös edellytys sopimuskiintiöiden käytön tehokkaalle 
valvonnalle. Talvisodan jälkeen Suomi solmi clearing-sopimukset Tanskan , Sveit-
sin , Turkin , Romanian , Slovakian , Ranskan , Portugalin ja Espanjan kanssa. Aivan 

120 Heltimoinen, liite 3, taulukko 2. 
121 Komulainen , s. 58 - Petsamossa käynyt tonnisto oli (redusoituna) 6,8% satamissa käyneestä 

tonnistosta. 
122 Seppinen , s. 155. 
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jatkosodan alussa solmittiin clearingsopimus myös Saksan kanssa. Myöhemmin 
jatkosodan aikana Suomella oli Ruotsia lukuun ottamatta clearingsopimukset kaik-
kien Saksan valvonnassa olleiden Euroopan maiden kanssa. 123 

Ulkomaankaupan ja merenkulun valvonnan tehostamiseksi valtioneuvosto siirsi 
5.9.1940 lisenssitoimikunnan kansanhuoltoministeriön alaisuuteen. Samalla toi -
mikunnan avuksi perustettiin ulkomaankaupan valtuuskunta 124 , jota voidaan 
luonnehtia yritystason keskusvirastoksi. Kansanhuoltoministeriö saattoi kuitenkin 
halutessaan rajoittaa valtuuskunnan toimintaa ilmoittamalla, ettei se saanut käsi-
tellä tietyn tarvikkeen tuontia. Käytännössä valtuuskunta toimi ulkomaankaupan 
koordinaattorina niillä aloilla, jotka eivät kuuluneet kansanhuolto- tai puolustusmi-
nisteriön toimialueisiin . 125 

Meriliikenteen järjestelyt noudattivat syksyllä 1939 luotua menettelytapaa, jossa 
kansanhuolto- ja puolustusministeriö määräsivät rahtitilan käytön, mutta muuten 
varustamot hoitivat meriliikenteen itsenäisesti. Kansanhuoltoministeriö vahvisti 
myös kuljetustariffit yhteisymmärryksessä Laivanvarustajain Yhdistyksen kanssa. 
Puolustusministeriö, jatkosodan aikana yhdessä päämajan sotatalousesikunnan 
kanssa, vastasi sotatarvikkeiden tuonnista. Jatkosodan aikana sotatalousesikun-
nan kaupallisen osaston kaupallinen sekä rahtaus- ja huolintatoimisto vastasivat 
puolustuslaitoksen ulkomaankaupan käytännön järjestelyistä apunaan koti- ja ul-
komaisissa satamissa olevat satamakuljetuspäälliköt. Rahtaus- ja huolintatoimisto 
antoi varustamoille käskyt tonniston käytöstä sotatarvikkeiden kuljetuksissa. Sata-
maviranomaiset sekä huolinta- ja ahtausliikkeet huolehtivat rauhan aikaiseen ta-
paan satamissa tapahtuvasta toiminnasta. Liinahamarin meritoimituskunnan suo-
rittama satamatoimintojen ohjaus oli poikkeuksellisista olosuhteista johtuva eri-
koisratkaisu. 

Merivoimien osuus talvisodan jälkeisessä meriliikenteen johtamisessa liittyi so-
dan aikaiseen tapaan turvallisten väylien määräämiseen sekä kauppa-alusten saat-
tamiseen ja suojaamiseen. Merivoimien yhtymien kuljetuspäälliköt toimivat sata-
missa yhteistoiminnassa merivoimien esikunnan asettamien satamakuljetuspäälli -
köiden kanssa. Satamakuljetuspäälliköt puolestaan hoitivat merivoimien esikun-
nan ja kaupallisen osaston ohjeistamana yhteydenpidon varustamojen, satamavi-
ranomaisten ja huolintaliikkeiden kanssa. Syksystä 1940 lähtien merivoimien esi-
kunnan satamiin määräämät satamakomendantit olivat saksalaiskuljetuksiin liitty-

' 23 Lehtinen, s. 177-178 ja 182. 
124 Valtuuskunnan jäseniksi nimettiin 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 koske-
via asioita käsiteltäessä. Ulkomaankaupan valtuuskunta laati suunnitelmia rajoitettujen vienti - ja 
tuontierien jakamisesta eri vienti- ja tuontiliikkeiden tai niitä edustavien keskusliikkeiden kesken. 
Järjestöihin kuulumattomille tuonti- ja vientiliikkeille varattiin kiintiöitä niiden aikaisemman toimin-
nan perusteella. Lisenssitoimikunnan ja ulkomaankaupan valtuuskunnan välisestä suhteesta sää-
dettiin, että lisenssitoimikunnan ei tullut ilman pätevää syytä poiketa valtuuskunnan laatimasta 
vienti- ja tuontierien jakoa koskevasta suunnitelmasta (Lehtinen, s. 178-180). 

125 Seppinen , s. 139 ja 151-152. 
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viä yhteysupseereita. Meriliikenteen johtaminen oli järjestetty syksystä 1940 alkaen 
seuraavasti : 

(KTM) 
1 
1 

(MKH) 
Satama-
rakenta-
minen 

KHM ------ --- PLM ---- Pääesikunta / Päämaja 
1 Sotatalousesikunta Merivoimien esikunta (+MKH) 
1 (kaupallinen osasto) 1 1 1 
1 1 1 Yhtymät 1 
1 1 1 1 1 
1 Satamakuljetuspäälliköt ---- Kuljetuspäälliköt 1 
Varustamot ______ I Satamakomendantit 

(saksalaiskuljetukset) 
Selite: Johtosuhde 1 

Yhteistoiminta ----

2.2 Muutokset rautatieliikenteen järjestelyissä 

2.2.1 Rataverkon rakennus- ja muutostyöt 

Valtionrautateiden historioissa talvisodan ja sen jälkiselvittelyjen aikaisia ratatöitä 
pidetään suurempina voimanponnistuksina kuin jatkosodan aikaisia 126 . Talvisodan 
jälkeen Itä-Suomen rataverkko 127 oli pahoin pirstoutunut Laatokan Karjalan ja 
Kannaksen menettämisen vuoksi . Varsinkin Kaakkois-Suomen rataverkon korjaa-
misella ja uudisrakentamisella oli kiire, jotta alueen tärkeiden asutuskeskusten ja 
teollisuusalueiden suorat yhteydet Etelä-Suomeen saataisiin jälleen kuntoon. Li -
säksi rautatiehallituksen tuli rakentaa nopeasti puolustusvoimien tarvitsemat uudet 
kuormauslaiturit sekä veturien vedenottolaitteet. Myös Pohjois-Suomen ratoja jou-
duttiin parantamaan Altantin kautta suoritettavan kaupan jatkokuljetusten hoitami-
seksi . Edellä mainittujen, Suomelle tärkeiden radanrakennusten ja -korjausten 
kannalta oli ongelmallista, että rauhansopimus velvoitti rakentamaan Kemijärven -
Sallan välille Suomelle täysin tarpeettoman ratayhteyden . Tilannetta pahensi se, 
että Sallan radan rakentaminen sitoi huomattavan suuren rakennuskapasiteetin , 
koska se tuli rakentaa vuoden 1940 aikana. Vaatimus Sallan radan rakentamisesta 
sekä sen kiireellinen rakennusaikataulu herättivät Suomen poliittisessa ja sotilaalli -
sessa johdossa epäilyjä, että rataa saatettaisiin käyttää hyväksi uudessa hyökkä-
yksessä Suomea vastaan . (Kartta 2). 

Päämaja piti Sallan radan rakentamiseen liittyvää sotilaallista uhkaan niin suure-
na, että ylipäällikkö antoi 23 .3.1940 päämajan pioneerikomentajalle kenraalimajuri 
Unio Sarlinille tehtävän miettiä, miten Kemijärven - Sallan radan rakentamisessa 
voitaisiin ottaa sotilaalliset näkökohdat huomioon. Kolme päivää myöhemmin val-
mistuneessa suunnitelmassa Sarlin suositteli radan linjaamista siten , että se olisi 

126 Elomaa, s. 41 ja Alanen, s. 39. 
127 Talvi sodan jälkeen rautat iehallitus esitti kulkulaitosministeriölle 10.5. 1940 uutta jaksojakoa, koska 

eräät jaksot olivat typistyneet varsin pieniksi ja muutamat olivat hävinneet kokonaan. Kulkulaitos-
ministeriön hyväksymä uusi jaksojako astui voimaan 1.7.1 940. Tällöin ratajaksojen määräksi tuli 
13, liikennejaksojen yhdeksän ja varastojaksojen viisi. Talous- ja varikkojaksoja ol i kumpiakin neljä. 
(Auvinen, s. 708) . 
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tarvittaessa helppo hävittää ja toisaalta vaurioita olisi vaikea korjata. 128 Manner-
heim hyväksyi esitykset ja määräsi päämajan huolto-osaston neuvottelemaan 
niiden toteuttamisesta rautatiehallituksen kanssa 129 . Oletettavasti rautatiehallitus 
pyrki kasvavista rakennuskustannuksista huolimatta toteuttamaan radanraken-
nuksessa päämajan tekemät esitykset, olihan asia yhteinen. 

Valtioneuvosto antoi 17.4.1940 rautatiehallitukselle määräyksen suorittaa kiireel-
lisesti Sallan radan koneellinen tutkimus. Ratatutkimukset olivat toukokuun lopus-
sa vielä kesken, kun valtioneuvosto käski poliittisista syistä rautatiehallituksen 
ryhtyä rakennustöihin. Suomen puoleisen radan rakentaminen vuoden 1940 kulu-
essa ei ollut mitenkään mahdollista, vaikka töitä pyrittiin Neuvostoliiton vaatimuk-
sesta nopeuttamaan 130 . Talvella 1941 jopa rakennettiin rata jäätyneen Kemijoen yli, 
jotta töitä voitiin jatkaa Sallan suunnassa. Tammikuusta huhtikuun loppuun käytös-
sä olleen jääradan ansiosta kiskotus ulottui 15.5.1941 rajalle saakka. Ei ole tosin 
varmuutta siitä, johtuiko talven 1941 kiireinen radanrakennus Neuvostoliiton ho-
puttamisesta vai mahdollisesti saksalaisten pyynnöstä. Kuitenkin kesän alkaessa 
rata oli vielä keskeneräinen. Väliaikainen puinen rautatiesilta Kemijoen yli valmistui 
vasta 3.7.1941 saksalaisten autettua sen rakennustöissä. 

Suomen kannalta täysin turhan Sallan radan rakentaminen sitoi niitä radanra-
kennusresursseja, joita olisi kipeästi tarvittu tärkeimpien rataosien kunnostukseen. 
Tuolloisessa uhanalaisessa tilanteessa olisi ollut välttämätöntä, että rautatiehallitus 
olisi voinut radanrakennuksin sekä -parannuksin tukea enemmän Suomenlahden -
Saimaan - Joensuun väliselle alueelle uudessa puolustussuunnitelmassa ryhmitty-
vien armeijakuntien huollon järjestämistä. Suunnitelma tarvittavista ratatöistäkin oli 
valmiina, sillä päämajan huolto-osasto oli laatinut sen heti talvisodan jälkeen osana 
uutta puolustussuunnittelua. Radanrakennussuunnitelman tavoitteena oli lisätä 
Kaakkois-Suomen ratojen liikenne- ja kuljetuskykyä kaksoisraiteilla sekä luoda 
uusilla radoilla kiertomahdollisuuksia. Mannerheim korosti 7.4.1940 kulkulaitosmi-
nisteri Salovaaralle päämajan esittämiä rataverkon muutoksia tarvittavan, jotta 
armeijan liikekannallepano, keskitys ja jatkuva huoltaminen voitaisiin suorittaa 
menestyksellisesti muuttuneissa olosuhteissa 131 . 

Töitä niin sanotun Mannerheimin radanrakennussuunnitelman toteuttami-
seksi ei ehditty ennen jatkosodan syttymistä käynnistää, vaikka kulkulaitosministe-
riö ja rautatiehallitus pitivätkin suunnitelman toteuttamista tärkeänä. Sallan rata, 
ulkomaankaupan yhteyksien parantaminen ja rataverkon menetysten jälkeen vält-
tämättömät rataverkon muutostyöt olivat sitoneet sekä rakentajavoiman että käy-
tettävissä olleen rakennusmateriaalin. Päämajan suunnitelmassa esitetyistä kaksi-

128 PM Pioneeri komentajan kirj no 3065/Pionkom 3 sai, 26.3.40, SArk, T 224 70/1 . 
129 PMhos:n kirj no 511/Huolto 2 sai , 16.4.1940, SArk, T 22470/1 . 
130 Neuvostoliiton puoleinen rata Kantalahdesta rajalle valmistui 25.2 .1941 . 
131 PM:n kirj no 520/Huolto 2/ 40 sai , 17.4.1940, SArk, T 22471/1 - Päämaja esitti , että RH saattaisi 

loppuun seuraavat ratatyöt: 1) Varkaus - Viinijärvi, 2) Koria - Harju - Veikkaa ja 3) Kontiomäki -
Pesiökylä - Kianta. Lisäksi VR:n tulisi rakentaa seuraavat uudet radat ja muuttaa yksiraiteiset 
kiskotukset kaksiraiteisiksi: 1) Riihimäki - Kouvola (kaksoisraide), 2) Siilinjärvi - Sysmäjärvi, 3) 
Hämeenlinna (tai jokin lähellä olevaasema) - Heinola - Mäntyharju (vaihtoehto Hämeenlinna - Lahti 
- Heinola - Mäntyharju), 4) Toijala - Hämeenlinna (kaksoisraide), 5) Pieksämäki - Huutokoski 
{kaksoisraide), 8) Porvoo - Loviisa - Kymi - Hamina, 9) Mäntyharju - Savitaipale. 
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raiteisista radoista saatiin rakennettua vain neljän kilometrin osuus Pieksämäen ja 
Nikkarilan välillä 132 . Osuus oli siviililiikenteenkin kannalta pakko rakentaa, jotta 
Pieksämäen ratapiha suoriutui talvisodan jälkeen kasvaneesta liikenteestään. 

2.2.2 Rautatieliikenneneuvottelukunnan perustaminen 

Talouselämän edustajat arvostelivat talvisodan jälkeen jatkuvasti rautatiehallitusta 
siitä, että teollisuus ja kauppa kärsivät vaunupulasta. He eivät uskoneet rautatie-
hallituksen selityksiä, että vaunu pula johtui ennen kaikkea puolustuslaitoksen suu-
rista kuljetuksista sekä sodan kalustomenetyksistä. Voimakkaasta arvostelusta 
huolimatta rautatiehallitus ei suostunut muuttamaan vaunuston jaossa noudatta-
miaan periaatteita. 

Vuodenvaihteessa 1940/1941 rautateiden kuljetusongelmat olivat epäsuorasti 
esillä myös eduskunnassa keskusteltaessa talousministeriön tai kansantalousmi -
nisteriön 133 perustamistarpeesta ja kansantalouden tilasta. Uutta ministeriötä ei 
muodostettu, mutta keskustelu johti tammikuussa 1941 valtiovarainministeriön 
kansantalousosaston sekä ministeriön alaisen tuotantokomitean 134 perustami -
seen. Professori Bruno Suviranta määrättiin sekä kansantalousosaston päälliköksi 
että komitean puheenjohtajaksi. 

Koska tuotantokomitean tehtävänä oli pohtia laajasti kansantalouden ja talous-
elämän kysymyksiä, paneutui komitea myös kaikkeen taloudelliseen toimintaan 
liittyvän liikenteen ja kuljetusten järjestelyihin. Kuljetusasioiden esille ottaminen 
komiteassa johtui ilmeisesti siitä, että siihen kuuluvat talouselämän edustajat olivat 
jo kauan arvostelleet kulkulaitosministeriötä heikosta rautateiden johtamisesta 135 . 

Onkin totta, että kulkulaitosministeriö oli talvisodan jälkeen yllättävän passiivinen 
monien rautatieliikenteessä esiintyneiden puutteiden poistamisessa ja kuljetusolo-
jen kehittämisessä. Kulkulaitosministeriötä ja rautatiehallitusta ei voinut kuitenkaan 
moittia vitkastelusta rataverkon kunnostustöissä. Vuoden 1940 aikana ei radanpa-
rannuksen työtehoa olisi kyetty lisäämään edes lisärahoituksella, koska rakentaja-
voimasta ja rakennusmateriaalista oli pulaa. 

Professori Hugo Pippingin johtama tuotantokomitean liikennejaosto kiinnitti 
20.1.1941 136 kulkulaitosministeriön huomiota rautatiekuljetuksissa vallitsevaan va-

132 Hytönen, s. 132-133 - Vuonna 1938 vain radat Helsinki - Riihimäki , Uusikylä - Kouvola, Kaipainen 
- Taavetti, Viipuri - Perkjärvi , Tampere - Sääksjärvi ja Pasila - Espoo olivat kaksiraiteisia. Niiden 
pituus oli 205,5 kilometriä. 

133 Kokoomus esitti aluksi talousministeriön perustamista. Eduskunnassa käydyn keskustelun aikana 
eräät sosiaalidemokraattiset kansanedustajat jättivät toivomusaloitteen kansantalousministeriön 
perustamisesta. Aloite ei toteutunut , mutta sen seurauksena 23.1.1942 annettiin asetus, jolla 
perustettiin valtiovarainministeriöön kansantalousosasto. Valtiovarainministeriön alainen tuotanto-
komitea oli perustettu ilmeisesti tammikuun 1941 alussa. 

134 v. Fieandt, s. 189 - Tuotantokomitean arkistoa ei löydy KA:sta. 
135 Seppinen (2), s. 121 . 
136 KYM:n tulodiaari no 482/720 - 1941 , 20.1.41 , KA, KYM , Da 140 - Kirjelmässä puututtiin myös 

laajasti rautateiden liikkuvan kaluston hankkimiseen ulkomailta ja kotimaasta. Näyttää siltä, että 
ku lkulaitosministeriö ja rautatiehallitus aktivoituivat kalustohankintojen osalta vasta liikennejaos-
ton tekemien esitysten jälkeen . Jatkosodan aikana Saksasta onnistuttiin ostamaan neljä uutta 
veturia ja Ruotsista 20 vanhaa järjestelyveturia. Kotimainen veturintuotantokin käynnistetti in, 
mutta se kärsi koko jatkosodan ajan rakennusmateriaalin puutteesta. 
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kavaan tilanteeseen. Jaosto moitti jälleen ministeriötä sitä, etteivät teollisuuden ja 
kaupan toimijat olleet saaneet riittävästi vanuja edes tärkeiden tavaroiden kuljetuk-
siin. Vaikka perussyy rautatieliikenteen suuriin vaikeuksiin oli liikennejaostonkin 
mielestä tavaravaunu- ja veturikannan huomattava supistuminen sodan vuoksi , oli 
osasyynä se, ettei vaunuja jaettu tarkoituksenmukaisesti tärkeille tilaajaryhmille. 
Vaunuston jakoon liittyvien puutteiden poistamiseksi liikennejaosto esitti kulkulai-
tosministeriölle erityisen kansanhuoltoministeriöpainotteinen neuvottelukunnan 137 

asettamista. Neuvottelukunta vahvistaisi yleiset suuntaviivat, joita rautatiehallituk-
sen kuljetustoimiston tulisi noudattaa vaunuja jakaessaan. Lisäksi neuvottelukunta 
valvoisi rautatiehallituksen kuljetustoimiston toimintaa. 

Liikennejaoston esitys osoitti , että vaikutusvaltainen talouselämää edustava ko-
mitea ei katsonut kulkulaitosministeriön tai rautatiehallituksen olevan lainkaan 
tehtäviensä tasalla yhteiskunnalle näin tärkeässä asiassa. Neuvottelukunnan aset-
taminen esitetyllä tavalla olisi murentanut entisestään sekä ministeriön että rauta-
tiehallituksen arvovaltaa. Saadakseen tilanteen jälleen hallintaansa kulkulaitosmi-
nisteriö pyysi liikennejaoston esityksestä lausunnot kansanhuoltoministeriöltä ja 
rautatiehallitukselta. 

Kansanhuoltoministeri V. Kotilainen ja ministeriön osastopäällikkö N. Osara tote-
sivat liikennejaoston esittämän neuvottelukunnan perustamisen johtavan moni-
mutkaiseen järjestelyyn. Ministeri Kotilainen tyrmäsi kokonaan liikennejaoston aja-
tuksen kuljetuspäällikön asettamisesta kansanhuoltoministeriöön . Hänen mieles-
tään esitetty neuvottelukuntakin tulisi toteuttaa siten , että sen jäseninä olisi kolme 
virkamiestä: rautatiehall ituksen kuljetustoimiston päällikkö, pääesikunnan edustaja 
ja kansanhuoltoministeriön kotimaisten kuljetusten toimistopäällikkö. Viimeksi mai-
nitulle voitaisiin esittää kansanhuoltoministeriön sisältä tulevia vaatimuksia vaunu-
jaon suhteen. Jos tuotantokomitean esittämä laajempi neuvottelukunta toteutettai -
si in, tulisi si ihen Kotilaisen mielestä määrätä kansanhuoltoministeriön polttoaine-
ja kuljetusosastojen sekä metsätalouden edustaja. Jälkimmäinen oli tarpeen , kos-
ka puutavarat eri muodoissa olivat rautateitse kuljetettavista tavaroista tärkeim-
mät. 138 Kansanhuoltoministeriön maltillinen vastaus osoittaa, että ministeriö ei 
halunnut synnyttää asiasta riitaa kulkulaitosministeriön kanssa. 

Rautatiehallituksessa ilmeisesti arvioitiin , että neuvottelukunnan perustamisen 
vastustaminen ei kannattaisi , koska se saatettaisiin perustaa joka tapauksessa. 
Siksi rautatiehallituksen lausunnossa myönnettiin , että rautatiehallitusta avustavan 
elimen muodostaminen olisi paikallaan. Toisaalta rautatiehallituksesta oli välttämä-
töntä, että neuvottelukunnan osuus rautatiekuljetusten käyttöä koskevissa asiois-
sa rajoittuisi ohjeiden ja suuntaviivojen antoon sekä valvontaan. Tällöin neuvottelu-
kunnan jäseniksi voitaisiin määrätä kansanhuoltoministeriön elintarvikeosaston, 
maatalousministeriön, puunjalostusteollisuuden ja ulkomaankaupan valtuuskun-
nan edustaja sekä pääesikunnasta rautatiehallituksen sotilastoimiston päällikkö. 
Rautatiehallitus lupasi palkata sihteerin neuvottelukunnalle. Vaunujen käytön yksi-

137 Neuvottelukunnassa olisivat olleet edustettuina kansanhuoltoministeriön teollisuusosasto ja elin-
tarvikeosasto, ulkomaankaupan valtuuskunta, pääesikunta sekä yksi teollisuuden ja maatalouden 
edustaja. RH:n kuljetustoimiston päällikkö olisi toiminut neuvottelukunnan sihteerinä. 

138 KHM:n kirj no 15007, 15.2.41, KA, KYM , Da 141 . 
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tyiskohdista määräämisen ja vaunuston jaon tulisi jäädä kuitenkin rautatiehallituk-
sen kuljetustoimiston tehtäväksi. 139 

Kulkulaitosministeriö esitteli 20.2 .1941 valtioneuvostolle sellaisen neuvottelu-
kunnan 140 asettamista, jolla olisi rautatiehallituksen kannan mukaisesti vain neu-
voa antava rooli . Rautatiehallituksen kutsusta kokoontuva neuvottelukunta kes-
kustelisi sen kanssa laajakantoisemmista kuljetusten järjestämistä koskevista ky-
symyksistä ja kuljetusten tärkeysjärjestyksestä. Valtioneuvosto hyväksyi kulkulai -
tosministeriön esityksen ja määräsi neuvottelukunnan jäseniksi kansanhuoltomi-
nisteriön teollisuusosaston päällikön S. Sandellin ja maataloudellisen tuotanto-
suunnan johtajan E. Korpelan , eversti V. Karikosken puunjalostusteollisuuden edus-
tajana, rautatiehallituksen sotilastoimiston päällikön everstiluutnantti V. Hovisen ja 
Valtionrautateiden ensiluokan tarkkaajan (tarkastajan) T. Launian kansanhuoltomi-
nisteriön alaisen rautatiehallituksen puutavaratoimiston (RP) edustajana. Rautatie-
hallituksen kuljetustoimiston päällikkö , apulaisjohtaja Väinö Tuunanen määrättiin 
sihteeriksi . Kulkulaitosministeriön kannalta oli selvä voitto , että valtioneuvosto 
totesi vaunuston käytön yksityiskohdista määräämisen ja vaunuston jaon olevan 
rautatiehallituksen kuljetustoimiston tehtävä. Tosin kuljetustoimiston tuli noudattaa 
toiminnassaan niitä ohjeita, jotka rautatiehallitus neuvottelukunnassa tapahtuneen 
käsittelyn jälkeen sille antaisi. 141 

Kulkulaitosministeriö onnistui ehkä hieman palauttamaan rapistunutta arvoval -
taansa kulkulaitoksen johdossa neuvottelukunta-asian ripeällä hoitamisella. Minis-
teriön kannalta asia oli ratkennut positiivisesti , koska se oli tosiasiassa onnistunut 
tavoitteensa mukaisesti säilyttämään rautatiehallituksen päätösvallan koskematto-
mana. Kulkulaitosministeriössä ja rautatiehallituksessa ehkä myös toivottiin neu-
vottelukunnan perustamisen vähentävän niitä kohtaan esitettyä kritiikkiä. Lisäksi 
ne mahdollisesti uskoivat neuvottelukunnasta olevan hyötyä jaettaessa tarpee-
seen nähden riittämätöntä vaunustoa monien eri tarvitsijoiden kesken yhteiskun-
nan kokonaisedun mukaisesti . Toisaalta talouselämäkin sai haluamansa, sillä sen 
vaatimuksesta käynnistetty prosessi pakotti rautatieviranomaiset ottamaan tar-
kemmin huomioon yhteiskunnalliset tarpeet sotilaskuljetuksista yli jäänyttä vau-
nustoa jaettaessa. 

Neuvottelukunta ei kyennyt antamaan rautatiehallituksen kuljetustoimistolle mi-
tään käytännöllisiä ohjeita tai parannusesityksiä kuljetusten järjestelyistä tai johta-
misesta. Sen toiminta ei näytä vaikuttaneen muutenkaan rautatiehallituksen kulje-
tustoimiston toimintatapaan. Paremminkin kävi niin , että rautatiehallitus onnistui 
sitouttamaan neuvottelukunnan jäsenet toimintaansa. Tätä osoittanee se, että 
neuvottelukunnan jäsenet hyväksyivät 20.3.1941 sihteerinsä apulaisjohtaja Tuuna-
sen esityksen vaunujen jaon tärkeysjärjestyksestä 142 ja vaunujenjakomenette-

139 RH:n kirj no 312/978, 7 .2.41, KA, KYM , Da 141. 
1•° KYM:n esittelijäneuvos Majanpää laat i 18.2. 1941 muistion neuvottelukunnan peru stamisesta. 
1•11 KYM:n kirj RH :lle 20.2.1941 - 482/720 - 1941, 20.1 .41, KA, KYM , Da 140 / Da 141 . 
142 RH :n kuljetustoimiston päällikkönä Tuunanen oli määrännyt lokakuun 1939 lopulla vaunujen jaolle 

seuraavan tärkeysjärjestyksen: 1) sotil askuljetukset, 2) kappaletavara, 3) elintarvikkeet ja rehut 
sekä 4) vienti - ja tuontitavara. 

72 



lystä 143 . Ohjeessa veturihalot ja puolustuslaitoksen erikoiskuljetukset olivat vau-
nujen jaossa ensimmäisellä sijalla. Toisella sijalla olivat kappaletavaran (ruoka- ja 
muu), elintarvikkeiden, rehun , autojen polttoaineiden sekä vienti- ja tuontitavaroi-
den kuljetukset. Edellä mainittujen yhteiskunnallisesti tärkeiden tavararyhmien kul-
jetuksiin vaunuja tavallisesti riitti tilausten mukaisesti , joskin viivästymisiä saattoi 
sattua. Vaunujen jaon tehostamiseksi määrättiin , että suurimpien rautatiekuljetus-
ten tarvitsijoiden tuli lähettää kuljetustilauksensa määräajoin rautatiehallituksen 
kuljetustoimistolle 144 . Tilausjärjestely oli käytössä syksyyn 1941. 

2.2.3 Uusi sodan ajan rautatieliikenteen johtamisjärjestelmä 

Talvella 1940 päämajassa oli todettu, että sotilaiden syksyllä 1939 innokkaasti 
ajama sodan ajan rautatieliikenteen järjestelyjen uusiminen oli epäonnistunut sikäli , 
ettei päämajalla ollut riittäviä valtuuksia puuttua tarvittaessa voimakkaasti rautatie-
liikenteeseen. Rauhan tultua uuden, päämajan sotakokemukset huomioon ottavan 
rautatieliikenteen järjestelyn suunnittelu oli yksi huolto-osaston tärkeimmistä teh-
tävistä. Asian etenemisen varmisti, että kulkulaitosministeriö oli päämajan kanssa 
samaa mieltä järjestelyjen muutostarpeesta. 

Huhtikuun 1940 alussa huolto-osastossa valmistuneessa 145 sotilaskuljetusohje-
säännön (SKO 1) luonnoksessa todettiin sotilaskuljetusten ylimmän johdon kuulu-
van ylipäällikölle . Sodan ajan rautatieliikenteen käytännön johtaminen oli yleisesi-
kunnan päällikön alaisena toimivan rautatieosaston (PMrautos) vastuulla. Rauta-
tieosaston päällikkö, joka oli samalla sotavoimien kuljetuspäällikkö, johti suoraan 
kaikkia rautatieupseereita heidän sijoituksestaan riippumatta. Edellä mainittujen 
järjestelyjen ansiosta päämajalla oli ehdoton määräysvalta rautatiekuljetuksiin näh-
den. Erityistä huomiota ohjesäännössä oli kiinnitetty rautateiden väestönsuojelun 
määräysten uusimiseen, sillä rautatiehallituksen antamat ohjeet olivat haitanneet 
sodan aikana liikenteen suoritusta. 

Huolimatta SKO l:n luonnoksen nopeasta valmistumisesta, asian käsittely näyt-
tää pitkittyneen päämajassa pitkälle kesään 1940. Tämä johtui mahdollisesti siitä, 
että esityksen tekemistä kulkulaitosministeriölle haluttiin harkinnan osoittamiseksi 
hieman lykätä, koska sotilasviranomaiset olivat muuttaneet syksystä 1939 täysin 
kantaansa rautateillä sodan aikana tarvittavan järjestelyn suhteen. Saattaa myös 
olla, että sotakokemuksista huolimatta yleisesikunnan päällikön ja päämajoitus-
mestarin taivuttaminen esityksen taakse kesti pitkään. Merkitsihän esityksen tuke-
minen sitä, että he tunnustivat tehneensä pahan virheen syksyllä 1939 vaatiessaan 
rautatieliikenteen antamista rautatiehallituksen johtoon. Päämajan sisäiseen kiiste-
lyyn viittaa myös se, että SKO l:n luonnoksen laatijaa eversti v. Kraemeriä ei valittu 
jäseneksi elokuussa asetettuun komiteaan. Tämä saattoi olla se pieni myönnytys, 

143 V. Tuunasen muistio 20.3.1941 , SArk, T 224 71 /20 - Nelisivuinen muistio 'Valtionrautateiden liikku-
van kaluston kuljetuskyvystä sekä käytössä olevasta vaunujenjakomenettelystä'. 

144 Komiteamietintö Mon. 1945:1 0, 13.4.1945, EA. 
145 Esityksen olivat laatineet eversti C. von Kraemer ja majuri M. Minkkinen - Esityksen liitteenä oli 13 

sivuinen luonnos uudeksi SKO I:ksi . 
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jota yleisesikunnan päällikkö ja päämajoitusmestari halusivat voidakseen antaa 
tukensa muutokselle. 

Kulkulaitosministeriöllä ei näytä olleen mitään ongelmia asettuessaan SKO l:n 
luonnoksessa esitettyjen järjestelyjen taakse. Ministeriön esityksen mukaisesti val -
tioneuvosto asetti 14.8.1940 eversti H. Roosin johdolla toimivan komitean uusi-
maan sotilaskuljetusohjesääntöä sodan antamien kokemusten perusteella 146 • Roo-
sin määrääminen komitean puheenjohtajaksi osoittaa, että kulkulaitosministeriö 
hyväksyi Valtionrautateiden alistamisen tietyiltä osin sotatilanteessa päämajalle. 
Kulkulaitosministeriön edustajan puuttuminen komiteasta merkinnee sitä, ettei 
ministeriö halunnut osallistua rautatiehallitukselle kiusallisen asian käsittelyyn . Ehkä 
ministeriö myös katsoi sille jäävän vapaammat kädet valmiin komiteamietinnön 
suhteen , jos se ei osall istu komitean työhön . Toisaalta kulkulaitosministeriö myö-
täili komitean työn aikana lähinnä Roosin ja sotilasviranomaisten näkökantoja 147 . 

Puolustusvoimain pääesikunta (PvPE) ja rautatiehallitus saivat vuoden 1940 
lopulla tilaisuuden antaa lausuntonsa komitean suunnitelmista. Yleisesikunnan 
joulukuisessa lausunnossa todettiin komitean ehdotuksen ottavan varsin hyvin 
huomioon sodan kokemukset, joskin monen yksityiskohdan osalla oli edelleen 
hiomista. Komitea ottikin lopullisessa esityksessään tarkasti huomioon pääesikun-
nan kommentit lukuun ottamatta ehdotusta, jossa haluttiin tavallaan 1930- luvun 
järjestelyn mukaisesti määrätyissä tapauksissa alistaa rataosia kokonaisuudes-
saan sotatoimiyhtymille. Komitea totesi , ettei sotatoimiyhtymillä ollut riittävää asi -
antuntemusta rautatieliikenteen johtamiseen, eikä toisaalta rataverkossa ollut sel -
viä sotatoimiyhtymän alueita. 148 Tärkein syy esityksen hylkäämiseen oli, ettei 
komitea halunnut mistään syystä suostua rataverkon jakamiseen . 

Rautatiehallitus asettui joulukuussa antamassaan lausunnossa vastustamaan 
sekä rautatieosaston alistamista päämajalle että rautatieosaston päällikölle asetet-
tavia pätevyysvaatimuksia ja hänen asemaansa päämajassa. Komitea ei katsonut 
voivansa luopua kannastaan rautateiden alistamisasiassa. Sen sijaan komitea 
suostui siihen , että rautatieosaston päällikkö olisi arvovaltasyistä yleisesikunnan 
päällikön eikä päämajoitusmestarin alainen. Komitean sotilasedustajat ilmeisesti 
ajattelivat , että asia voitaisiin helposti hoitaa päämajan sisäisin järjestelyin siten , 
että kuljetuksista vastaava päämajoitusmestari ohjaisi käytännössä rautatieosas-
ton toimintaa. Toisena pienenä myönnytyksenä rautatiehallitukselle komitea hy-
väksyi, että valtioneuvosto määräisi rautatieosaston päällikön rautatiehallituksen 
esityksestä. Tämä merkitsi, että osastopäällikkö tulisi olemaan rautatiehallituksen 
virkamies, eikä rautatieasioita ja talouselämää tunteva yleisesikuntaupseeri, kuten 
komitea oli ajatellut. Edellä mainittujen muutosten tekemisen jälkeen rautatiehalli -
tus hyväksyi 17.1.1941 komitean raportin . 149 

146 Komitean jäseniksi määrättiin RH: sta yli - insinööri F. Lehtinen ja liikennetarkastaja J. Kannas. 
Pääesikunnan edustajiksi valittiin everstiluutnantti V. Hov inen ja majuri M. Minkkinen. 

147 Seppinen (2), s. 119. 
148 Salainen komiteamietintö SKO:n uusimista varten - ei diaaria, jätetty 8.2.41 KYM:ll e, KA, KYM , Ha 

2, salaisina pidetyt as iakirjat 1941. 
149 lbid. 

74 



Roosin komitea jätti 8.2 .1941 kulkulaitosministeriölle ehdotuksen sodan ajan 
rautatieliikenneohjesäännöstä 150 sekä järjestelyyn liittyvän asetusluonnoksen. Val-
tioneuvosto vahvisti järjestelyt sellaisenaan helmikuun lopussa 151. Komitean ryhtyi 
tämän jälkeen laatimaan asetuksessa mainittujen sotarautatiemuodostelmien oh-
jesääntöä, muuttamaan rautatiesuojelujärjestystä ja tarkistamaan sotilaskuljetus-
ohjesäännön rautateitä koskeva osaa (SKO 1) hyväksyttyjen järjestelyjen mukaisek-
si. 152 Komitean työ päättyi näiltä osin toukokuun 1941 alussa, kun valtioneuvosto 
vahvisti sotarautatiemuodostelmien ohjesäännön 153 . Sodan ajan valmistelujen 
kannalta tärkeitä tapahtumia olivat myös rautatiehallituksen ylijohtaja Gustaf Jans-
sonin nimittäminen päämajan rautatieosaston päälliköksi ja everstiluutnantti Viljo 
Hovisen määrääminen jälleen kolmen vuoden ajaksi rautatiehallituksen sotilastoi -
miston päälliköksi 154 . 

Uudessa rautatieliikenteen järjestelyssä päämajan rautatieosasto valtuutettiin 
sodan sytyttyä ottamaan rautatiehallitukselta vastuulleen sodan aikaisen liiken-
teen, radan ja viestiyhteyksien kunnossapidon sekä rautatiesuojelun johdon ja 
hoidon koko rataverkolla . Liikekannallepanosta alkaen Valtionrautateiden linjahal-
linnon viran- ja toimenhaltijat olivat liikenteen järjestelyissä ja vaunujen jaossa, 
ratavaurioiden korjauksissa, viestiyhteyksien kunnossapidossa sekä veturien sijoi-
tuksen ja käytön suunnittelussa välittömästi rautatieosaston alaisia. Rautatieosas-
to johti myös asemilla ja liikennejaksojen yhteysupseereina toimivia rautatieupsee-
reita. Rautatieosaston lisäksi muilla sotilasviranomaisilla ei ollut oikeutta antaa 
käskyjä tai puuttua alueellaan toimivien rautatieviranomaisten toimintaan. 155 

Rauhan aikana rautatiehallituksen tuli sotilasviranomaisten ohjaamana suorittaa 
tarvittavat sodan ajan rautatieliikennettä tukevat valmistelut ja valmistautua toteut-
tamaan sodan aikaiset kuljetukset. Rautatiehallitus velvoitettiin myös koulutta-
maan oma henkilöstönsä sodan ajan tehtäviin. Sodan aikana rautatiehallituksen 
tuli jatkaa toimintaansa Valtionrautateiden hallinnosta annettujen määräyksien mu-
kaisesti sekä tukea sotilasviranomaisia kaikin tavoin . 

Päämajassa yleisesikunnan päällikön alaisena toimivan rautatieosaston päällik-
kö vastasi sodan aikaisen rautatieliikenteen järjestelystä. Hänen tärkein tehtävänsä 
oli valvoa rautateitse tapahtuvien sotilaskuljetusten suorittamista ja ratkaista siviili-
kuljetusten tärkeysjärjestys. Tarkoituksena oli , että osastopäällikkö päättäisi soti-
laskuljetuksista yli jääneen vetovoiman ja kaluston käytön siviiliyhteiskunnan 
kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Eri osapuolet uskoivat, että näin 
talvisodan siviilikuljetuksissa tehdyt virheet kuljetuskapasiteetin käytössä voitaisiin 
välttää. 

Rautatieosaston päällikön johtamaan osastoon kuului yleinen toimisto, kuljetus-
toimisto sekä ratatoimisto. Yleisen rautatietoimiston (Raut 1) tehtävänä oli järjes-

15° KYM:n pöytäkirjat 1941 , 28.2.1941 ja 13.3.1941 , KA, KYM, Ca 30. 
151 lbid .- Asetus 'Eräistä toimenpiteistä rautatieliikenteen ylläpitämisestä sodan aikana' (28.2.1941). 

Asetus mahdollisti päämajan rautatieosaston perustamisen. 
152 Salainen komiteamietintö SKO:n uusimista varten - ei diaaria, jätetty 8.2.41 KYM:lle, KA, KYM, Ha 

2, salaisina pidetyt asiakirjat 1941. 
153 KYM:n pöytäkirjat 1941 , 2.5.1941 , KA, KYM, Ca 30. 
154 KYM:n pöytäkirjat 1941 , 3.4.1941 , KA, KYM, Ca 30. 
155 Rautatieliikenne sodan aikana ja sotarautatiemuodostelmat, s. 5-9. 
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tellä ja johtaa kaikkeen muuhun nähden etuoikeutetut sotilaskuljetukset. Edes 
osastopäälliköllä ei ollut oikeutta puuttua tilattuihin sotilaskuljetuksiin 156 . Toimisto 
suunniteltiin perustettavaksi huolto-osaston rautatietoimiston 157 ja rautatiehallituk-
sen sotilastoimiston henkilöstöstä. Sen päälliköksi sijoitettiin rautatiehallituksen 
sotilastoimiston päällikkö. Kuljetustoimisto (Raut 2) huolehti muutoksista VR:n 
sodan aikaisiin aikatauluihin, jakoi liikkuvan kaluston ja vetovoiman koko rautatie-
verkolla sekä käsitteli siviili kuljetuksia koskevat käytännön asiat. Toimiston päälli-
köksi sijoitettiin rautatiehallituksen liikenneosaston kuljetustoimiston päällikkö, joka 
hoiti samoja tehtäviä jo rauhan aikana. Hänen käytössään oli, kuten talvisodassa-
kin, oma kuljetustoimisto täydennettynä veturinkäytöstä vastaavalla koneinsinöö-
rillä. Ratatoimisto (Raut 3) toimi radankorjausesikuntana. Se työskenteli kiinteäs-
sä yhteistoiminnassa rautatiehallituksen rata- ja rakennusosaston 158 kanssa johta-
essaan rautateiden ja viestiyhteyksien kunnossapitoa. Toimistopäällikkö oli samal -
la radan- ja viestikorjausmuodostelmien sekä rautatiesuojelun päällikkö. 

Oleellisimmat rautatieupseerijärjestelmän muutokset liittyivät johtosuhdejärjes-
telyihin. Liikennejaksojen toimistoihin sijoitetut upseerin arvoiset yhteysupseerit 
olivat sodan ajan rautat iekuljetusjärjestelmän kannalta keskeisiä henkilöitä jo rau-
han aikana keskityskuljetussuunnitelmia laadittaessa ja kuljetuksia toteutettaessa 
159 . Sodan aikana heidän tuli toimia liikennejakson päällikön apulaisena sotilaskul-
jetusten järjestämisessä ja ohjaamisessa. Heidän tuli seurata sotilaskuljetusten 
suoritusta jaksonsa alueella ja huolehtia, että ne toteutettiin viivytyksettä. 

Jokaisen liikennejakson rataverkko jaettiin johtosuhteiden selkiyttämiseksi rau-
tatiepiireihin , joihin kuului yksi tai useampia asemia. Liikennejakson yhteysupsee-
rin alainen rautatiepiirin päällikkö , upseerin arvoinen rautatieupseeri, huolehti 
siitä, että junat olivat oikeassa kokoonpanossa kuormaus- tai purkupaikoilla ja 
toiminta muutenkin suju i ripeästi ja hyvässä järjestyksessä 160 . Tarvittaessa pääma-
jan rautatieosasto saattoi antaa rautatieupseerille suoraan käskyjä. Sotatoimiyh-
tymän esikuntapäällikön alaisena toimivan rautatieupseerin tehtävänä oli tilata 
yhtymän tarvitsemat ku ljetukset ja valvoa, että joukoille saapuvat kuljetukset pu-
rettiin viipymättä. Hänen tuli pitää rautatieosasto ja sotatoimiyhtymän johto tietoi -
sena kuljetusten sujumisesta. 

156 Sotatoimiyhtymän rautatieupseeri tilasi kuljetukset suoraan liikennejakson toimistosta sil loin, kun 
kuljetus tapahtui liikennejakson alueel la. Muuten kuljetus oli tilattava rautatieosastosta. Kotijoukot 
ja varikot ym. tilasivat kuljetuksensa lähimmältä rautatieupseerilta tai liikennejaksosta. Teollisuus-
piiri tai teollisuusalue tilasi sotateollisuuden kuljetukset lähimmältä rautatieupseerilta . Muut kulje-
tukset tilattiin kuten rauhan aikana. Vain rautatieosastolla oli oikeus määrätä kuljetus kiireelliseksi, 
jolloin kyseisen junan kulkua kiirehdittiin erikoistoimenpiteillä. 

157 Rautatietoimisto ei enää kuulunut huolto-osaston sodan ajan kokoonpanoon . 
158 Ratatoimisto tukeutui tehtävissään RH:n rata- ja rakennusosaston hallussa olevaan materiaaliin . 
159 Syksyllä 1940 pääesikunta ja rautatiehallitus nostivat rautateiden valmiutta käskemällä yhteysup-

seerit palvelukseen. Järjestelyn ansiosta voiti in suorittaa tarvittavat liikekannallepanomateriaalin 
kuljetukset. Lisäksi yhteysupseerien avul la sotilasviranomaiset ja rautatiehallitus saattoivat talvella 
1941 laatia yhtenäisen keskityskuljetussuunnitelman. 

160 Rautatieupseerien tehtävät olivat samoja kuin lokakuun 1939 ohjesäännössä. 
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Talvisodan aikana oli todettu, että radankorjausyksiköiden lisäksi tarvitaan erityi-
siä rautatieviestiyksiköitä varmistamaan liikenteen vaatimien yhteyksien toiminta. 
Siten keväällä 1941 varauduttiin radankorjauskomppanioiden, korjausjunien ja 
erillisten radankorjausjoukkueiden lisäksi perustamaan myös lennätinkomppanioi-
ta. Sotarautatiemuodostelmien saamat uudet tehtävät olivat monipuolisia ja 
selkeästi määritettyjä. 

Sotilasviranomaisten vaikutusvallan huomattava lisääntyminen Valtionrautatei-
den asioissa johtui siitä, että talvisodan jälkeen maa tavallaan valmistautui uuteen 
kriisiin. Tällöin sotilaalliset seikat korostuivat myös valtioneuvoston ja ministeriöi-
den päätöksissä. Sodan uhan vallitessa kulkulaitosministeriö ja valtioneuvosto 
olivat valmiita hyväksymään ylipäällikön ja puolustusvoimain pääesikunnan esityk-
set aivan eri tavalla kuin ennen sotaa. Voidaankin sanoa, että talvisodan jälkeen 
aloite rautatieasioissa oli pitkälti päämajalla. Päätösvalta Valtionrautateiden asiois-
sa oli kuitenkin koko ajan kulkulaitosministeriöllä sekä valtioneuvostolla, joiden 
kautta monissa valmistelu issa tarvittava rahoituskin oli järjestettävä 

Sodan ajan rautatiekuljetuksia koskevat ohjeet olivat huolellisesti laadittuja. 
Niissä oli otettu hyvin huomioon sodan kokemukset. Järjestelyjen uskottiin takaa-
van , että sotilasviranomaisten tarpeet tulisivat otetuiksi huomioon. Lisäksi oltiin 
vakuuttuneita, että laaditun ohjeistuksen avulla sotilaskuljetuksista yli jäänyt vau-
nusta voitaisiin jakaa parhaalla tavalla kansanhuollon sekä talous- ja liike-elämän 
tarvitsijoiden kesken . Järjestelyperiaate oli siviilikuljetusten järjestelyissä itse asi-
assa sama, josta oli jo talvella 1941 sovittu kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriön , 
rautatiehallituksen sekä tärkeimpien talouselämän edustajien kesken . 

Ohjeistuksen sisältö ja luotu sodan ajan organisaatio perustuivat talvisodan 
jälkeisen puolustussuunnitelman tapaan siihen , että sodan ajan armeija on puolus-
tuksessa. Tämä oli myös Roosin komitean luoman järjestelmän ainoa suuri heikko-
us; ohjeistus ei ottanut huomioon sellaista vaihtoehtoa, että kenttäarmeija hyökkäi-
si päävoimillaan alueella, jolla ei olisi käytettävissä omaa rautatiehenkilökuntaa ja 
rataverkkoa. Komiteaa ei tältä osin voi moittia, sillä tämä vaihtoehto ei talvella ja 
keväällä 1941 ollut esillä missään pääesikunnan operatiivisen johdon suunnitel-
missa. 

Sotilasviranomaiset ja rautatiehallitus aloittivat muutoksen edellyttämän suun-
nittelun ja valmistelun jo talvella 1941 . Vaikka rautatiehallituksessa ei muutoksesta 
pidetty, se ei näytä vaikuttaneen Valtionrautateiden keväällä 1941 suorittamiin 
toimenpiteisiin uuden järjestelmän käyttöön ottamiseksi. Valmistelut olivat kesä-
kuun 1941 alussa talven ja kevään kiireisestä työtahdista huolimatta monelta osin 
keskeneräisiä, vaikka kaikki oleellinen oli ehditty tehdä. Valtion rautateiden valmius 
uuden järjestelmän käyttöön ottoon oli sikälikin hyvä, että kaikki rautatieupseerit 
olivat käyneet kovan koulun niin talvisodassa kuin sen jälkeisiä kuljetusvaikeuksia 
hoitaessaan. 

Rautatiehallituksessa ei todennäköisesti kesän 1941 alkaessa tiedetty, että pää-
esikunta oli päättänyt ainakin asetuksen hengen vastaisesti varmistaa sotatilan-
teessa operatiivisen johdon otteen rautatieliikenteessä siten, että päämajoitus-
mestarin alainen huolto-osasto ohjaisi rautatieosaston toimintaa sotilaskuljetusten 

77 



osalta. Tähän palataan luvussa 2.4.1. Sodan ajan rautatieliikenteen johtojärjestelyt 
olivat kesän 1941 alkaessa todellisuudessa seuraavat: 

Valtioneuvosto Päämaja 
(Yleisesikunnan päällikkö *) 

Päämajoitusmestari ** 
KYM 

1 
Selite: 1 
Johtosuhde 1 
Yhteistoiminta - - RH 

1 

1 

1 * Yleisesikunnan päällikkö johti 
PMhos muodollisesti rautatieosastoa 

- - - - - - PMrautos---1 
1 ____ _ 

1 

** Käytännössä rautatiekuljetukset olivat 
päämajoitustusmestarin vastuulla 

VR(-) Liikennejaksot ym. Rautatieupseerit ja 
sotarautatiemuodostelmat 

2.3 Tie- ja vesitieku/jetusten ohjaaminen 

2.3.1 Moottoriajoneuvoliikenteen säännöstely 

Rauhan jälkeen Palojoensuun - Kilpisjärven tienrakennus, Jäämerentien peruskor-
jaus, kunnostus ja liikennöinti sekä Sallan suuri radanrakennus vaativat paljon 
siviilikuorma-autoja käyttöönsä. Kuljetustilannetta pahensi se, että suuri osa maan 
autokannasta oli kesällä 1940 armeijan käytössä. Kesäkuun 1940 lopussa omista-
jille oli palautettu vain hieman yli puolet kaikista otetuista ajoneuvoista. Korkeassa 
valmiudessa olevat puolustusvoimat tarvitsivat ajoneuvoja, paitsi joukkojen ja ma-
teriaalin kuljetuksiin , suuriin linnoitustöihin. Heti talvisodan jälkeen käynnistyneen 
Salpalinjan rakentamiseen osallistui parhaimmillaan talvella 1941 noin 35 000 
miestä. Töitä johtavan linnoitustoimiston käytössä oli yli 1 000 kuorma-autoa ja 
noin 60 traktoria 161 .Yksityisillä urakoitsijoilla oli linnoitustyömailla omat koneensa 
ja ajoneuvonsa 162 • 

Talvisodan alkaessa suhteellisen uusi ja hyväkuntoinen moottoriajoneuvokalusto 
oli sodassa kaikin puolin ränsistynyt ja kulunut. Talvisodan aikana onnistuttiin 
tuomaan maahan vain 300 kuorma-autoa. Talvisodan jälkeen Yhdysvalloista oste-
tuista 5 866 kuorma-autoista saatiin kesään 1941 mennessä Suomeen 4 200 
ajoneuvoa. 163 Autohankintojen ja vanhan kaluston korjausten jälkeenkin maan 
autokanta oli vähäinen ja valtaosin sodassa kulunut 164 . Kaluston tehokkuutta 
vähensi entisestään se, että nestemäisten polttoaineiden puutteen takia moottori-
ajoneuvot jouduttiin kesästä 1940 alkaen muuttamaan kiinteiden polttoaineiden 
käyttöön. Kaasutinlaitteet pudottivat moottorien tehoa 30%, jopa enemmän. 

161 Arimo, s. 274. 
162 lbid. , s. 292. 
' 63 Tirronen - Huhtaniemi , s. 316 ja Tirronen (3), s. 108 - Sotasaaliina saaduista 372 moottoriajoneu-

vosta osa kunnostettiin jo sodan aikana, osa sen jälkeen. Tykistön vetäjiksi hankittuja traktorei ta 
tuli sodan jälkeen maahan vuoden 1940 aikana noin 450. Sotasaaliina oli saatu 60 traktoria. 

164 Tirronen (2), s. 149. 
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Kesän 1940 alkaessa linja-autojen liikennesuorite oli vain 21 ,5% kesän 1939 
liikenteestä. Kun puolustuslaitos alkoi kesällä 1940 palauttaa ottamiaan linja-
autoja, voitiin liikennettä hieman lisätä. Linja-autoliikenteen vaikeuksia kuvaa, että 
toukokuussa 1940 voitiin linja-autoa kohti jakaa vain 40 litraa bensiiniä viikkoa 
kohti. Tällä polttoainemäärällä voitiin bensiinikäyttöisillä autoilla liikennöidä 980 000 
kilometriä kuukaudessa. Käytössä olleilla 300 puukaasutinautolla kyettiin liikennöi-
mään 1 370 000 kilometriä. 165 

Moottoriajoneuvoliikenteen suurten ongelmien takia kulkulaitos- tai kansanhuol-
toministeriön olisi ehdottomasti pitänyt ottaa viimeistään keväällä 1940 siviilikulje-
tusten johtaminen vastuulleen. Tähän ei kummallakaan ministeriöllä ollut halua, ja 
päämajan aloitteesta tammikuussa käynnistetyt neuvottelut kuljetusten keskitetys-
tä johtamisesta raukesivat. Valtioneuvosto tyytyi keväällä vain tehostamaan syk-
syllä 1939 alkanutta moottoriajoneuvoliikenteen säännöstelyä. Säännöstelyn taus-
talla oli seuraavia tavoitteita: 

- hupenevien poltto- ja voiteluainevarastojen säästäminen , 
- puolustuslaitoksen tarpeiden turvaaminen ja 
- polttoaineen tarkoituksenmukainen jakelu siviilikulutukseen. 

Säännöstelyn tehostamiseksi puolustusministeriö uudisti kesällä 1940 siviileille 
kuukausittain osoitetun polttoainemäärän jakelun ottamalla käyttöön irtokupongit. 
Niitä laskettiin liikkeelle vain se määrä, minkä puolustusministeriö katsoi voivansa 
jakaa bensiiniä siviilikulutukseen. 166 Toimiakseen irtokuponkijärjestelmä edellytti 
hyvää yhteistoimintaa sotilas- ja siviiliviranomaisten kesken . Asian järjestämiseksi 
valtioneuvosto asetti heinäkuussa 1940 puolustusministeriön esittelystä moottori-
polttoainetoimikunnan huolehtimaan nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden maa-
hantuonnin tehostamisesta, mahdollisimman oikeudenmukaisesta jakelusta sekä 
kulutuksen supistamisesta välttämättömimpään. Toimikunnassa oli kansanhuolto-
ja kulkulaitosministeriön sekä puolustusministeriön poltto- ja voiteluainetoimiston 
edustus 167• Toimikunta esitteli aina kuukauden lopulla laatimansa seuraavaa kuuta 
koskevat eri nesteiden ja voiteluaineiden kulutusarviot puolustusministerille hyväk-
symistä varten. Kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriö huolehtivat irtokuponkien 
jakelusta käyttäen hyväksi siviiliviranomaisia ja yksityisiä järjestöjä. 168 Järjestelyn 
toivottiin auttavan myös kohdentamaan polttoaineet entistä paremmin yhteiskun-
nan kannalta tärkeisiin ajoihin. 

Valtiovalta ryhtyi kesällä 1940 edistämään voimakkaasti kaasutinlaitteiden käy-
tön yleistymistä ajoneuvoissa. Tavoitteena oli säästää polttoainevarastoja siirty-

165 Viitaniemi-Mäkelä, s. 216-218. - Keväällä 1941 KYM määräsi linja-autoliikenteen valvontapaikko-
jen viranomaisia supistamaan aikataulujen mukaista liikennettä 10-20% renkaiden ja voiteluainei-
den säästämiseksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ministeriö puuttui määräyksellään linja-
autoliikenteen suoritukseen. Epäselvästä ja ristiriitaisesta ohjeistuksesta johtuen valvontaviran-
omaiset eivät saaneet supistuksia tehdyksi ennen kesää 1941 . 

166 Osara, s. 166-167. 
167 Toimikunnan puheenjohtajaksi määrättiin poltto- ja voiteluainetoimiston pääll ikkö, everstiluutnantti 

V. Vartiainen. 
168 Osara, s. 167. 
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mällä kotimaisten kiinteiden polttoaineiden käyttöön . Järjestely toteutettiin anta-
malla heinäkuussa laki puu- ja hiilikaasuttimien käytön edistämiseksi. Kaasutinlait-
teiden valmistuksessa esiintyneen mallikirjavuuden ja standardoinnin puutteen 
takia lakia jouduttiin marraskuussa muuttamaan siten, että kansanhuoltoministeriö 
sai valtuudet kaasutinalan valvontaan ja säännöstelyyn . 169 Kiinteän polttoaineen 
käyttöön lisääntyessä valtioneuvosto antoi autohiilen tuotannon metsähallituk-
sen tehtäväksi , koska siviiliviranomaiset eivät katsoneet voivansa luottaa pelkäs-
tään yksityisyritteliäisyyteen polttoaineen tuotannossa. Pilketuotanto jäi kuitenkin 
säännöstelystä vapaaksi. Puolustusministeriön poltto- ja voiteluaineosasto ohjasi 
kiinteänkin polttoaineen jakelua. 170 

Polttoainevarastojen huvetessa valtioneuvosto määräsi 31 .1.1941 maassa ole-
vat ja maahantuotavat poltto- ja voiteluaineet takavarikkoon. Samassa yhteydes-
sä otettiin käyttöön myös voiteluaineiden ostoluvat lukuun ottamatta moottoriöljyä. 
Kansanhuoltoministeriö myönsi voiteluaineiden ostoluvat suurkuluttajille. Tällöin-
kin puolustusministeriö hyväksyi kansanhuoltoministeriön myöntämät luvat, mikäli 
voiteluaineen luovuttaja oli varastoimisvelvollinen tuontiliike tai ostajan varasto ei 
ollut varastoimisvelvollisuuden suuruinen. 171 

Jotta bensiinivarastot saataisiin riittämään pidempään, annettiin toukokuussa 1941 
asetus, joka mahdollisti bensiinialkoholin käytön moottoripolttoaineena. Kyseessä 
oli spriin ja bensiiniin sekoitus, joka vastasi suurin piirtein bensiiniä 172• Koska 
bensiinialkoholiasetuksen seurauksena nestemäisten polttoaineiden varastoinnista 
annetun lain useat säännökset muuttuivat, säädettiin heinäkuussa 1941 uusi laki ja 
asetus, jonka jälkeen kaikki polttoaineet olivat varastoimispakon alaisia. 173 

Toukokuun 1941 alussa hyväksytty säännöstelyvaltuuslaki eli valtalaki osoit-
tautui kuljetusten johtamisen kannalta erittäin merkittäväksi . Tuotantokomitean 
liikennejaosto totesi jo keväällä 1941 tuolloin vielä eduskunnan käsittelyssä olevan 
lain soveltuvan , paitsi kaikkien tuotteiden ja tarvikkeiden, voiman tuotannon, vuok-
rien, vuokrasuhteiden sekä raha- ja työolojen , myös liikenteen säännöstelyyn. 174 

Kaikki jatkosodan aikana kotiseudun keskitetyn liikenteen johtamista koskevat 
valtioneuvoston päätökset perustuivat tähän lakiin . 

169 lbid., S. 171 -172. 
170 Osara (2), s. 165-166 - Polttopuun hankinta otettiin talvella 1940 kansanhuoltoministeriön johtoon. 

Puunhankinnan ja jakelun järjestämiseksi annettiin 26.1.1940 asetus rautatiehallituksen puutava-
ratoimiston (RP) toiminnan väliaikaisesta laajentamisesta. Asetuksella määrättiin, että RH:n varas-
to-osastoon kuuluva puutavaratoimisto siirtyi toimimaan kansanhuoltoministeriön alaisena viras-
tona. RP oli sotavuosien suurin halonhakkaaja (Pakkanen, s. 52). 

17 1 lbid ., S. 168-170. 
172 Tirronen (2), s. 151. 
173 Tervasmäki, s. 174-175. 
174 Tirronen - Elfvengren (2) , s. 307 . 
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2.3.2 Tie- ja vesitieliikenteen johtamissuunnitelmat 

Suunnitelma sodan ajan tieliikenteen järjestelystä 

Talvisodan aikana todettiin suureksi puutteeksi, ettei viranomaisilla ollut säännös-
telyn lisäksi muita keinoja ohjata kotiseudun moottoriajoneuvoliikenteen suoritusta 
tarpeellisten kansanhuollon sekä talous- ja liike-elämän kuljetusten hoitamiseksi. 
Sodan jälkeen yhteiskunnan ohjaustarve ei vähentynyt, koska liikenteen säännös-
tely yhä kiristyi samalla, kun suuri osa ajoneuvoista oli edelleen puolustuslaitoksen 
käytössä. Lisäksi siviilien käytössä olevista kuorma-autoista sitoutui huomattava 
osa linnoitustöihin sekä Pohjois-Suomen tiestön ja Sallan radan rakennuksiin, 
kuten myös Jäämerentien liikenteeseen. Vaikeasta tilanteesta huolimatta kansan-
huolto- tai kulkulaitosministeriö eivät vuoden 1940 aikana suostuneet ottamaan 
yksityisten liikenteenharjoittajien suorittamaa moottoriajoneuvoliikennettä johtoon-
sa. 

Vuodenvaihteessa 1940/1941 maantiekuljetustilanne oli muuttunut niin vaikeak-
si, että talouselämän edustajat alkoivat entistä voimakkaammin vaatia tieliikenteen 
ottamista valtion ohjaukseen. Tällöin myös kuljetuksista vastanneiden ministeriöi-
den oli pakko tunnustaa pelkän säännöstelyn riittämättömyys tiekuljetusten ohja-
usvälineeksi. Kireästä kuljetustilanteesta huolimatta suunnittelu maan- ja vesitie-
kuljetusten johtamiseksi ei käynnistynyt kulkulaitoksesta vastanneiden ministeriöi-
den toimesta vaan tuotantokomitean liikennejaostossa. Asiantuntijoista muodos-
tettu liikennejaosto ryhtyi talvella 1941 nopeasti suunnittelemaan rauhan, eli talvi -
sodan jälkeisen, ajan maantie- ja vesitieliikenteen ohjaamista. Samanaikaisesti 
kansanhuoltoministeriössä palveleva puolustuslaitoksen yhdysupseeri, kapteeni 
Vilho Koivisto paneutui todennäköisesti oma-aloitteisesti laatimassaan suunnitel -
massa sodan ajan tieliikenteen järjestelyyn kotiseudulla. Koiviston omien talviso-
dan kokemusten lisäksi virikkeenä esityksen laatimiselle on saattanut olla parhail-
laan käynnissä ollut sodan ajan rautatieliikenteen järjestelyjen suunnittelu. 

Koiviston 3.2.1941 laatiman muistion "Kansanhuollon sodan ajan autontar-
peesta" tarkoituksena oli varmistaa, että ajoneuvojen ottojen jälkeen kansanhuol-
lon kuljetuksiin jäisi riittävä ajoneuvokalusto. Toisaalta esitys sisältää suunnitelman 
kotiseudun kuljetusten järjestelystä. Muistion lähtökohtana on Koiviston talviso-
dassa tekemä havainto, että sodan aikana oli käytännössä mahdotonta vetää rajaa 
sotilas- ja siviilikuljetusten välille. Tuollainen kuljetusten jako ei ollut Koivistosta 
edes tarpeen, sillä sotilas- ja siviilikuljetuksia yhdistämällä voitiin säästää autoka-
lustoa sekä poltto- ja voiteluaineita. 175 

Kotiseudun autojen käytön tehostamiseksi Koivisto esitti kansanhuollon kulje-
tuksiin varattavan autokaluston keskittämistä kuljetusosastoiksi. Järjestelyn ansi-
osta myös autojen huolto ja korjaukset kyettäisiin järjestämään tarkoituksenmukai-
sesti. Koiviston mielestä kansanhuoltopiirit olivat alueiltaan liian suuria, jotta niiden 
piiritoimistot voisivat johtaa autokuljetuksia. Siksi hän suositteli kuljetustoimiston 
sijoittamista sodan aikana jokaisen suojeluskuntapiirin esikuntaan hoitamaan 

175 KHM:n kirj no 12077, 7.2.1941 , PM 'Kansanhuollon sodan ajan autontarpeesta' , 3.2.1941, SArk, 
T 11156/6. 
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kaikki piirin alueella tapahtuvat maantiekuljetukset johdossaan olevan kuljetus-
osaston autojen avulla. Kaikkia suojeluskuntapiirin alueella olevia ajoneuvoja ei 
kuitenkaan tarvitsisi sijoittaa kuljetusosastoon . Riittäisi , että kuljetustoimisto joh-
taisi alueensa autokaluston käyttöä ja huoltoa. 

Kansanhuoltoministeriö lähetti Koiviston muistion helmikuun 1941 alussa puo-
lustusvoimain pääesikunnan kuljetusvälineosastolle, koska esityksen toteuttami-
nen oli sotilasviranomaisten päätösvallassa. Kuljetusvälineosasto kiinnostui muis-
tiosta, koska sotilasviranomaiset pelkäsivät mahdollisen uuden sodan aikana koti-
seudulla syntyvien kuljetusvaikeuksien vaikuttavan haitallisesti kenttäarmeijan tais-
teluun. Kuljetusvälineosaston johdossa alkoi vahvistua käsitys, että sotilasviran-
omaisten tulisi kotiseudulle jääneiden vähäisten ajoneuvojen tehokkaan ja talou-
dellisen käytön takia todellakin ottaa tiekuljetukset johtoonsa sodan aikana. Koi-
viston ideoiden avulla uskottiin voitavan minimoida aiempaa suurempien ajoneu-
vojen ottojen haitalliset vaikutukset kotiseudun kuljetuksiin. 

Koska huolto-osasto koordinoi kuljetusalan toimintaa, kuljetusvälineosasto esit-
teli Koiviston suunnitelman pohjalta laatimansa sodan ajan tieliikennesuunnitelman 
huolto-osaston päällikölle eversti H. Roosille 176 . Todettuaan asian merkityksen 
Roos otti sen hoitoonsa. Hän varmisti aluksi, että päämajoitusmestari hyväksyi 
esitetyt järjestelyt. Tämän jälkeen Roos keskusteli esityksestä kansanhuoltominis-
teriön polttoaineosaston päällikön professori N. Osaran kanssa mahdollisesti tar-
kistaakseen, että esityksellä oli ministeriön tuki eikä se ollut ristiriidassa parhaillaan 
tuotantokomiteassa suunnitteilla olevien rauhan ajan kuljetusjärjestelyjen kanssa. 
Tämän jälkeen Roos varmisti vielä kotijoukkojen esikuntapäälliköltä eversti Vihmal -
ta, että kuljetusten johdon keskittäminen suojeluskuntapiirien esikuntiin oli mah-
dollista. 

Todettuaan suunnitelman olevan varmalla pohjalla Roos pyysi kansanhuoltomi -
nisteriötä kokoamaan kansanhuoltopiireiltä tiedot kuljetustarpeista ja arvioimaan 
niiden perusteella kansanhuollon sodan ajan autotarpeen. Ajatuksena oli , että 
kyseiset tiedot saatuaan pääesikunta jakaisi suojeluskuntapiireille (sk.piiri) kansan-
huollon autovaraustehtävät. Näiden valmistelujen jälkeen huolto- ja kuljetusväline-
osasto eivät voineet tehdä asialle mitään saamatta ensin järjestelyille ajoneuvojen 
otoista vastaavan ja organisaatiokysymyksiä hoitavan pääesikunnan järjestely-
osaston hyväksymisen. 

Yhdessä esiintyen huolto- ja kuljetusvälineosasto pyysivät helmikuun lopussa 
177 , että järjestelyosasto ryhtyisi toimenpiteisiin ajoneuvokortiston aikaansaami-
seksi kaikista liikuntakykyisistä moottoriajoneuvoista. Aiemmin vastaavaa kortis-
toa oli pidetty vain sotilastarkoituksiin soveltuvista ajoneuvoista. Kortiston avulla 
suojeluskuntapiirien esikuntien tulisi varata ja sijoittaa ajoneuvot seuraavasti: 

- perustettavia muodostelmia varten (1 luokka), 
- 1 luokan tappioita, täydennysjoukkoja ja kotiseutua varten (11 luokka) sekä 
- kotiseudulle teollisuutta ja kansanhuoltoa varten (111 luokka). 

176 lbid . - Eversti Roos sai Koiviston esityksen 13.2.1941 . Huolto-osasto kirjasi sen saapuneeksi 
15.2.1941 . 

177 PvPE:n kirj no 41 0/Kväl.1 /2 d sai , 20.2.41 , SArk, T 11156/6 - Asiakirja on PMkvälos:n päällikön 
eversti W. Rommin ja moottoriajoneuvotoimiston päällikön majuri R. Baijerin allekirjoittama. 
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Lisäksi esitettiin, että kuhunkin suojeluskuntapiirin esikuntaan perustettaisiin 
sodan ajan kuljetusten johtamiseksi kuljetustoimisto 178. Kuljetustoimistolle alis-
tettavien kuljetusosastojen suuruus ja järjestely riippuisi täysin alueen olosuhteis-
ta. 

Huolto- ja kuljetusvälineosasto tiesivät hyvin kansanhuollon tarvitsemien auto-
varausten ongelmana olevan, että suunnitellulle sodan ajan armeijalle tarvittiin 
huomattavasti enemmän ajoneuvoja kuin talvisodassa. Niiden mielestä ajoneuvo-
jen ottoja tulisi kuitenkin tarkastella kokonaisuutena ottaen huomioon sekä siviili-
yhteiskunnan että puolustuslaitoksen tarpeet. Kukaan ei voinut kumota huolto- ja 
kuljetusvälineosaston kotiseudun kuljetusten järjestelyjen tueksi esittämää perus-
telua, että sk.piirien esikuntien kuljetustoimistot jouduttaisiin joka tapauksessa 
perustamaan. Niiden järjestettäväksi tulisi, kuten talvisodassakin, paljon sotilaalli -
sia ja sotataloutta palvelevia kuljetuksia. Vaikea oli väittää vääräksi sitäkään, että 
autojen niukkuuden vuoksi sk.piirit joutuisivat sodan aikana kuitenkin käyttämään 
jokaista alueellaan olevaa autoa sotilas- ja siviilikuljetuksiin. Vähäisen ajoneuvoka-
luston antaminen jonkin erillisen, pelkästään siviilikuljetuksista vastaavan elimen 
johtoon vain hajottaisi toimintaa ja tuhlaisi resursseja. 

Huolimatta esityksen hyvistä puolista ja vankoista perusteluista huolto- ja kulje-
tusvälineosasto osasivat ennalta varautua järjestelyosaston kielteiseen suhtautu-
miseen esitykseen. Järjestelyosasto ei ryhtynytkään , kaikkien ajoneuvojen luette-
loinnin lisäksi, mihinkään toimenpiteisiin esityksen toteuttamisesi. Syynä esityksen 
hylkäämiseen oli ilmeisesti se, että yleisesikunnan päällikkö ja järjestelyosasto 
tiesivät parhaillaan käynnissä olevan tuotantokomitean liikennejaoston suunnitte-
lun tie- ja sisävesiliikenteen rauhan aikaisiksi järjestelyiksi etenevän hyvin. Heistä 
oli järkevää odottaa kyseisten suunnitelmien valmistumista varsinkin , kun siviilivi -
ranomaiset aikoivat johtaa kuljetuksia myös sodan aikana. Yleisesikunnan päälli -
köllä oli tuolloin kaikki syyt uskoa, että siviiliviranomaiset saisivat suunnitelmansa 
kuntoon kesän 1941 alkuun mennessä. Yleisesikunnan päällikkö ei muutenkaan 
hyväksynyt ajatusta, että sotilaat johtaisivat sodan aikana siviiliyhteiskuntaa palve-
levia tiekuljetuksia. Tämä kanta oli sinänsä aivan oikea, sillä sotilasviranomaisten 
tehtävänä oli keskittyä sotilaallisiin kysymyksiin . Rautatieliikenne oli poikkeus, 
koska VR:n toiminta liittyi niin kiinteästi sotatoimiin . 

Siviiliviranomaisten tie- ja vesitieliikennesuunnitelmat 

Kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriö saivat tammikuussa 1941 tuotantokomite-
an liikennejaostolta ilmoituksen maan- ja vesitiekuljetusten järjestelyjä koskevan 
suunnittelun käynnistymisestä kesää silmällä pitäen. Kulkulaitosministeriö ei näytä 
reagoineen ilmoitukseen millään tavalla 179• Tämä johtui ilmeisesti siitä, ettei se 
katsonut kyseisten asioiden mitenkään kuuluvan sen vastuulle. Kansanhuoltomi-

178 Esityksessä sk.piirin kuljetustoimistoon kuului toimistopäällikkö, ajotilausten jakaja, autontarkas-
taja, taloudenhoitaja, kolme toimistoapulaista (lähettiä) ja yhdeksän toimistoapulaista. Lisäksi 
kuhunkin liikennekeskukseen tai kuntaan esitettiin määrättäväksi kuljetuspäällikkö, joka ottaisi 
vastaan kuljetustilaukset ja hoitaisi pienemmät kuljetukset. Kaikki suuret ja pitkäaikaiset kuljetuk-
set olisivat sk.piirin kuljetustoimiston vastuulla. 

179 KYM:n tulodiaari no 482/720 - 1941 , 20.1.41, KA, KYM, Da 140. 
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nisteriö ilmoitti helmikuun puolivälissä kyseisen suunnittelun olevan tärkeää, mutta 
se ottaisi maantie- ja vesikuljetukset vasta myöhemmin perusteelliseen harkintaan 
180 • Kansanhuoltoministeriön varauksellinen vastaus johtui todennäköisesti siitä, 
että ministeriö toivoi Osaran ja Roosin keskustelujen perusteella sotilasviran-
omaisten ottavan tiekuljetukset johtoonsa mahdollisesti jopa kevään 1941 aikana. 
Kansanhuoltoministeriön asenne liikennejaoston toimintaan muuttui maaliskuus-
sa, kun oli käynyt ilmi, ettei pääesikunta suostunut ottamaan siviilikuljetuksia 
vastuulleen edes sodan aikana. Vasta tämän jälkeen kansanhuoltoministeriö näyt-
tää osallistuneen aktiivisesti liikennejaoston työskentelyyn . 

Liikennejaosto totesi talvella 1941, ettei pelkästään tiekuljetusten keskitetyllä 
käytöllä saataisi riittävää apua kansanhuollon ja talouselämän kuljetusvaikeuksiin , 
koska autokalusto oli liian pieni. Suuresti rasitettujen rautatiekuljetusten kuormi-
tustakin oli merkittävässä määrin mahdollista keventää vain ottamalla huomatta-
van kuljetuskapasiteetin omaava sisävesien aluskalusto valtiovallan ohjaukseen. 
Tehtävä ei tulisi olemaan helppo, koska vesitieliikenne oli jo ennen talvisotaa ollut 
hiljalleen hiipumassa. Sisävesillä oli kuitenkin jäljellä kuljetuksiin tarvittava proomu-
ja aluskalusto. 

Laatiessaan suunnitelmaa sisävesilaivaliikenteen ohjausjärjestelyistä liikenne-
jaosto kuuli asiantuntijoina kansanhuoltoministeriön osastopäällikkö N. Osaraa ja 
ylitarkastaja Y. Laaksosta. Jaosto neuvotteli asiasta myös pääesikunnassa eversti-
luutnantti Haakin ja insinööri Grönroosin kanssa. Tällöin todettiin, että kaavailtu 
vesitiekuljetusten ohjausmenettely soveltui yhteistoimintaan sotilasviranomaisten 
vastaavan sodan aikaisen järjestelyn kanssa 181 . Vaikka sotilasviranomaisilla oli 
tuolloin johdossaan vain kaksi lähinnä alusottoihin valmistautunutta vesitiepiiriä, oli 
yhteistoiminnan varmistaminen monestakin syystä tarpeellista. Keväällä 1941 so-
vittiin, että liikekannallepanon yhteydessä Saimaalla ja mahdollisesti myös Päijän-
teellä siviiliviranomaisten vesikuljetusorganisaatio siirtyisi paikallisen sotilasjohdon 
alaisiksi . Muilla vesitöillä siviiliviranomaiset johtaisivat sodankin aikana vesitiekulje-
tuksia. Järjestely johtui siitä, että Saimaan vesiliikenne oli maanpuolustukselle 
erityisen tärkeä ja Päijänteen liikenteelläkin oli puolustuslaitokselle suurta merki-
tystä. Muulta osin sotilasviranomaiset eivät osoittaneet kiinnostusta siviiliviran-
omaisten vesitieliikenteen johtamissuunnitelmia kohtaan, koska niillä ei katsottu 
olevan merkitystä sotatoimille. 

18° KHM:n kirj no 15007, 15.2.41 , KA, KYM , Da 141. 
181 PLM:n kiertokirje 29.3.1940 , SArk, Sk 2045 - Liiktsto / 11 , Mappi no 11 , Sisävedet ja PM:n kirj no 

1122/ 40 kuljsal, 29.3.1940 , SArk, T 22471/22 sekä PMkvälos:n pöytäkirja 17.-18.3.1943, SArk, T 
12771/3- PMhos:n 29.2.1940 tekemän esityksen perusteella PLM nimesi 29.3.1940 Saimaan ja 
Päijänteen vesitiepiirien ja niiden alaisten vesitiealueiden henkilöstön ja määritti aluerajat. Vesitie-
piirien tärkein tehtävä oli alusten ottaminen sotatoimiyhtymille. Kuljetustehtävän osalta vesitie-
piirit eivät saaneet mitään ohjeita kesään 1941 mennessä. - Saimaan vesitiepiiriin kuuluivat 
Kuopion, Varkauden, Pielisjärven, Joensuun, Savonlinnan, Mikkelin ja Lappeenrannan vesitie-
alueet. Piirin vt. päällikkö oli luutnantti T. Huotari. Varsinainen päällikkö, teollisuusneuvos, kapteeni 
Hugo Lakomaa työskenteli PMhos:ssa. - Päijänteen vesitiepiiriin kuuluivat Etelä-Päijänteen, 
Pohjois-Päijänteen, Keiteleen ja lisveden vesitiealueet. Piirin päällikkö oli metsänhoitaja Aimo 
Achte apulaisenaan isännöitsijä Erkki Patokorpi . 
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Liikennejaosto esitti 29.4.1941, että kansanhuoltoministeriö ryhtyisi kiireelli-
sesti sisävesien laivaliikenteen ja sisävesisatamien käytön ohjaukseen. Jaosto 
aikoi tutkia vielä myöhemmin, olisiko vastaavaan menettelyyn tarvetta myös uitto-
jen ja lauttausten suorituksessa. Liikennejaosto oli pohtinut myös järjestelmän 
käynnistämiseksi ja toiminnan mahdollistamiseksi tarvittavaa valtioneuvoston oh-
jeistusta päätyen siihen, ettei säädösten laatiminen kuulunut tuotantokomitean 
tehtäviin. Se totesi kuitenkin valtiovallan ohjausta sisävesiliikenteessä tarvittavan , 
koska ansioliikenteessä olevaa kalustoa oli liian vähän suhteessa kuljetustarpee-
seen. Lisäksi suurin osa kalustosta oli tarkoitettu omistajan omaa käyttöä varten. 
Liikennejaosto ei uskonut, että kuljetuksia onnistuttaisiin siirtämään suuremmassa 
määrin vesiteille rautateiden kuormituksen helpottamiseksi, ellei kuljetusten joh-
dolla olisi käytettävissään sopivia pakotteita. Tarvittavat valtuudet sisävesiliiken-
teen säännöstelyyn ja johtamiseen voitaisiin liikennejaoston mielestä järjestää 
siten, että valtioneuvosto antaisi valtalain 182 perusteella kansanhuoltoministeriölle 
vallan määrätä sisävesiliikenteessä tarvittavasta ohjauksesta Saimaan, Päijänteen, 
Puulaveden, Näsijärven ja Vanajaveden vesistöillä. 183 

Liikennejaoston suunnitelmassa kansanhuoltoministeriöön perustettava liiken-
neosaston sisävesitoimisto johtaisi vesitieliikenteen ohjausta koko maassa ja 
valvoisi toimintaa siellä, minne ei perustettaisi vesitieorganisaatioon kuuluvia toimi -
elimiä. Alueellinen vesitieorganisaatio muodostettaisiin Suur-Saimaan, Kuopion, 
Joensuun, Puulaveden, Päijänteen, Sisä-Suomen ja Tampereen vesitiepiireistä. 
Vesitiepiirin päällikön johtama rahtauskeskus 184 pitäisi luetteloa alueensa sisäve-
siliikenteen välineistä, vastaanottaisi ja käsittelisi kansanhuoltoministeriön vaati -
mat 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 vesitie-
piirien rahtauskeskukset ajateltiin sijoitettavaksi kyseisillä alueilla toimivien tielii-
kenteen kuljetuskeskusten yhteyteen. 

Tuotantokomitean liikennejaoston huhtikuun 1941 lopulla valmistunut suunnitel-
ma rauhan ajan tieliikenteen johtamisesta ei ole säilynyt. Voidaan kuitenkin pää-
tellä, että tarkoituksena oli kansanhuoltoministeriön liikenneosaston tieliikenne-
toimiston johtaman organisaation muodostaminen kansanhuoltopiirien aluejaon 
perusteella. Kansanhuoltopiireihin perustetut tieliikenteen kuljetuskeskukset oli -
sivat vastanneet toiminnan varsinaisesta johtamisesta. Liikennejaosto oli ennalta 
varmistanut, että tieliikenteen suunnitelma soveltui kaikin puolin yhteistoimintaan 
sotilasviranomaisten suunnittelemien kuljetusorganisaatioiden kanssa. Tämä oli 

182 Laki hyväksyttiin 6.5.1941 . 
183 Valtion tuotantokomitean liikennejaosto No L.6/c, 29.4.1941 , SArk, Sk 2045, Liiktsto / 11 , mappi no 

11 , sisävedet - Sisävesitielaivaliikenteen suunnitteluun ottivat osaa liikennejaoston puheenjohtaja 
H. Ramsay, maanviljelysneuvos L. Hirvensalo, esittelijäneuvos E. Kahra ja professori 0. Louhivuori 
sekä tuotantokomitean puheenjohtaja, professori Br. Suviranta (osittain), yleissihteeri, professori 
H. Pipping ja jaoston sihteeri , TT R. Castren. 

184 Piirin päällikön lisäksi rahtauskeskuksessa olisi työskennellyt purjehdusmääräysten kirjoittaja. 
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tärkeää, koska siviiliviranomaiset aikoivat nyt johtaa sodankin aikana kuljetuksia 
kotiseudulla. 185 

Ministeriöiden kiista kuljetusten johtamisesta 

Valtioneuvosto hyväksyi huhti - ja toukokuun 1941 vaihteessa mahdollisesti jossain 
ministerityöryhmässä tuotantokomitean liikennejaoston esityksen tie- ja vesitiekul-
jetusten johdon antamisesta kansanhuoltoministeriölle. Näin voidaan päätellä 
siitä, että ministeriö palkkasi toukokuun 1941 alussa agronomi Aimo Ilmarisen 186 

(tieliikenne) ja metsänhoitaja L. 0 . Björklundin (vesitieliikenne) viimeistelemään 
liikennejaoston suunnitelmat ja panemaan ne toimeen. Muuta henkilöstöä liiken-
neosastoon ei kesäkuun puoliväliin mennessä palkattu. Ministeriön polttoaine-
osaston päällikön professori N. Osaran ajateltiin siirtyvän toiminnan käynnistyessä 
liikenneosaston johtoon. 

Kansanhuoltoministeriön tarkoitus oli selvästi vielä kesäkuun alkupäivinä kehit-
tää liikenneosaston toimintaa siten, että se olisi nopeasti syrjäyttänyt kulkulaitos-
ministeriön tieliikenteen hallintokysymysten käsittelyssä. Kulkulaitosministeriö , 
vaikka se ei keväällä 1941 ollut osoittanut mitään halua ottaa vastuulleen tie- ja 
vesitieliikenteen johtamista, ryhtyi ilmeisesti toukokuun alussa kiivaasti vastusta-
maan kansanhuoltoministeriön liikenneosaston perustamista. Kulkulaitosministe-
riö pelkäsi oman asemansa heikkenevän kulkulaitoksen johdossa sen jälkeen, kun 
kansanhuoltoministeriön kuljetusorganisaatio olisi toiminnassa. Piilossa julkisuu-
delta käyty ministeriöiden välinen riita ei kuitenkaan näytä hidastaneen kansan-
huoltoministeriön valmisteluja. 

Asiassa tapahtui äkillinen käänne kesäkuun alussa, kun osastopäällikkö N. 
Osara kertoi lauantaina 7.6. kulkulaitosministeriön esittelijäneuvos E. Majanpäälle 
kansanhuoltoministeriön luopuvan liikenneosastohankkeesta. Syyksi Osara ilmoit-
ti , että liikenneasiat kuuluivat kulkulaitosministeriölle. Samalla Osara esitti, että 
liikenneosastoon palkatut kaksi toimistopäällikköä voisivat siirtyä kulkulaitosminis-
teriön liikenneosaston palvelukseen . 187 Kulkulaitosministeriö hyväksyi viimeistään 
9.6. Osaran esitykset. Tällöin sovittiin, että kansanhuoltoministeriön toimistopääl-
likkö A. Ilmarinen laatisi suunnitelman liikenneosaston perustamisesta kulkulaitos-
ministeriön yhteyteen 188 . 

Toimistopäällikkö A. Ilmarisen 12.6. valmistuneessa suunnitelmassa kulkulaitos-
ministeriön liikenneosastoon kuuluivat liikennejaoston esityksen mukaisesti ylei-

185 PM Tie- ja vesiliikenteen säännöstelyn järjestämisestä, 12.6.1941 , SArk, Sk 2045/Liiktsto 11 , Yleiset 
asiat. 

186 Agronomi A. Ilmarinen työskenteli ministeri A. Hackzellin tilojen hoitajana (1937-1940), KHM:n 
autoasiainosaston liikennetoimiston toimistopäällikkönä (toimien Rovaniemi - Petsamo -li ikenteen 
järjestelytehtävissä 1940-1941 ), KotijE:n ja KHM:n liikennetoimiston päällikkönä (1941-1945) , 
KHM:n liikennejaoston päällikkönä 1945-1946) ja Tapaturmantorjuntayhdistyksen liikennejaoston 
päällikkönä (1946-1948). 

187 Seppinen (2), s. 121. 
188 PM Tie- ja vesiliikenteen säännöstelyn järjestämisestä, 12.6.1941 , SArk, Sk 2045/Liiktsto 11 , Yleiset 

asiat. 
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nen toimisto, tieliikennetoimisto ja vesiliikennetoimisto. Yleisen toimiston teh-
tävänä oli huolehtia toistaiseksi ohjauksen ulkopuolella olevan liikenteen tarkkai-
lusta, liikenteen supistamista tarkoittavasta tiedotustoiminnasta sekä yhteistyöstä 
eri liikennemuotojen ja sotilasviranomaisten kanssa. Tie- ja vesiliikennetoimistojen 
tuli johtaa kuljetusmuotonsa ohjausta ja valmistella sen säännöstelyä mukaan 
lukien kuljetusmaksujen valvonta. Kuljetustoimistojen päälliköt olisivat olleet val-
tioneuvoston ylimääräisiä esittelijöitä. Kotiseudun sodan aikaisten liikenteen järjes-
telyjen yksinkertaistamiseksi liikenneosaston tuli hoitaa tehtäviään myös sodan 
aikana. Tieliikenne oli organisoitu kansanhuoltopiirien aluejakoa noudattaen 22 189 

tieliikennepiiriksi 190. Liikennepiirien alueelle voitiin perustaa kuljetustoimistoja. 
Sisävesistöille oli tarkoitus perustaa seitsemän ja rannikolle kolme vesitiepiiriä 
191 . Näidenkin piirien alueelle voitiin tarvittaessa perustaa kuljetustoimistoja 192 . 

Rannikkoliikenteen liittäminen vesitiekuljetuksiin oli Ilmarisen suunnitelman suurin 
eroavaisuus liikennejaoston esityksiin nähden. 

Suunnitelmassaan Ilmarinen totesi, että kulkulaitosministeriön tulisi harkita, mis-
sä laajuudessa maantie- ja vesitieliikenne tulisi määrätä säännöstelyn alaiseksi 
sekä millaiset ohjeet kaikille tie- ja vesitieliikenteen harjoittajille sekä kuljetusten 
tarvitsijoille tulisi antaa. Näiltä osin kansanhuoltoministeriöllä ei ollut käytettävissä 
valmiita suunnitelmia. Valmistelut olivat muutenkin hyvin keskeneräisiä. Ilmarisen 
arvion mukaan kesän 1941 kuluessa ei ennätettäisi luoda ainakaan täydellisen 
säännöstelyn eli sodan ajan edellyttämää organisaatiota, mikäli sellainen olisi 
tarpeen. Tämän takia Ilmarinen esitti, että kulkulaitosministeriön liikenneosasto 
keskittyisi , jo suunnitellun säännöstellyn eli rauhan ajan liikenteen järjestelyjen 
mukaisesti, kesän 1941 aikana vain liikenteen ohjaukseen ja valvontaan . Kesällä 
1941 tulisi myös järjestää yhteistoiminta rautatie-, maantie- ja vesitieliikenteen 
kesken sekä tehostaa yhteiskunnalle tärkeiden kuljetusten suoritusta. 193 

Kesän alkaessa näytti siltä, että siviiliviranomaiset olivat saamassa käyttöönsä 
kuljetusten johtoelimen ja sen alaisen organisaation , jolla olisi mahdollisuus johtaa 
kotimaan kuljetuksia keskitetysti , olihan rautatiehallituskin kulkulaitosministeriön 
ohjauksessa. Kuitenkin maantie- ja vesitieliikenteen järjestelyissä tapahtui jälleen 
dramaattinen käänne. Todennäköisesti juuri Ilmarisen muistion valmistumispäivä-
nä kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriö saivat käsiinsä pääesikunnan maanantai -
na 9.6.1941 antaman käskyn 'Kotiseudun maantiekuljetusten väliaikaista järjeste-
lyä varten sodan varalle ' 194 . Pääesikunnan käskystä lähti liikkeelle prosessi, joka 

189 Länsman (s. 86) toteaa tieliikennepiirejä ollen 20. 
190 Tieliikennepiirin toimisto muodostui sivutoimisesta piiripäälliköstä, toimistopäälliköstä ja kanslia-

henkilöstöstä. 
191 Vesiliikennepiirin toimisto muodostui sivutoimisesta piiripäälliköstä, toimistopäälliköstä ja kanslia-

henkilöstöstä. 
192 PM Tie- ja vesiliikenteen säännöstelyn järjestämisestä, 12.6.1941 , SArk, Sk 2045/Liiktsto 11 , Yleiset 

asiat. 
193 lbid. 
194 PvPE:n kirj no 1778/Järj. 2 sai , 9.6.1941 , SArk, T 7368/20. 
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nopeasti johti siihen, että siviiliviranomaisten laatimat tie- ja vesitiekuljetusten 
johtamissuunnitelmat haudattiin hiljaisesti sekä kulkulaitos- että kansanhuoltomi-
nisteriössä koko jatkosodan ajaksi. 

Siviiliviranomaisten suorittamalta kuljetusten suunnittelulta oli yksinkertaisesti 
loppunut aika. Tästä voidaan syyttää sekä kulkulaitos- että kansanhuoltoministeri-
ötä, sillä ne lopettivat pian talvisodan jälkeen valmistelut kuljetusmuotojen keskite-
tyksi johtamiseksi tarvittavan johtoelimen perustamisesta. Näin hukattiin melkein 
vuosi, ennen kuin suunnittelu käynnistettiin uudelleen. Tällöinkin aloite tuli kuljetus-
ongelmiin tuskastuneelta talouselämältä eikä kulkulaitosta hoitaneilta ministeriöil-
tä. 

Täyttä varmuutta siitä, miksi kansanhuoltoministeriö päätti 7.6. luopua liikenne-
osaston perustamisesta kulkulaitosministeriön hyväksi , ei ole enää saatavissa. 
Eräs selitys on, että kulkulaitosministeri V. Salovaara oli pyytänyt Mannerheimiltä 
tukea ministeriönsä arvovallan säilyttämiseksi . Merkitsihän kansanhuoltoministeri -
ön suunnitelmien toteutuminen sitä, että maassa olisi kaksi kulkulaitosministeriötä. 
Mannerheim olisi hyvinkin saattanut tukea arvostamaansa 195 kulkulaitosministeriä, 
olihan Salovaara myös Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton varapuheenjoh-
taja ja muutenkin merkittävä sosiaalidemokraatti 196 . Lisäksi pääesikunnan kannal -
ta oli tärkeää lopettaa nopeasti kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriön kiista , 
koska sota oli pian syttymässä. Mannerheim on siksi saattanut ilmoittaa Reser-
viupseeriliiton puheenjohtajana toimineelle Osaralle, että kansanhuoltoministeriön 
tulisi yhteiskunnan edun takia luopua hankkeesta kulkulaitosministeriön hyväksi. 
Melko varmasti sotilasviranomaiset eivät kuitenkaan puuttuneet ministeriöiden 
väliseen kiistaan . 

Eräs selitys kansanhuoltoministeriön äkilliselle kannan muutokselle on , että kan-
sanhuoltoministeri V. Kotilainen oli 7.6.1941 saanut tietää sodan olevan syttymäs-
sä. 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 kuulu-
nutkaan 197 . 

Toisaalta Kotilainen ja Osara, saattoivat päätellä sodan syttymisen muistakin 
merkeistä. Merenkulusta ja ulkomaankaupasta vastuussa olleessa kansanhuolto-
ministeriössä 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 ar-

195 Seppinen toteaa Mannerheimin kääntyneen mielellään henkilökohtaisesti Salovaaran puoleen 
kulkulaitoskysymyksissä talvisodan loppupuolelta lähtien (Seppinen (2), s. 121 ). 

196 Seppisen mielestä Salovaaralla oli Tannerin rinnalla tärkeä merkitys kansakunnan yhtenäisyyden 
luomisessa sotien aikana. Salovaaran poliittisen painoarvon nousua osoittaa, että hänestä tuli 
vuonna 1942 Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen puolueneuvoston jäsen ja samalla pu-
heenjohtaja. Samana vuonna hänestä tuli myös Helsingin apulaiskaupunginjohtaja. 

197 Pääosa ministereistä perehdytettiin tilanteeseen vasta 9.6.1941 . 
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vioida, että tuossa tilanteessa oli yhteiskunnan kannalta parasta lopettaa kiista 
kulkulaitosministeriön kanssa. 

Todennäköisintä on kuitenkin se, että Kotilainen ja Osara ovat 7.6.1941 saaneet 
tietää, että sotilasviranomaiset parhaillaan viimeistelevät käskyä, jolla kotiseudun 
maantieliikenne valmistauduttiin mahdollisen sodan syttyessä ottamaan väliaikai-
sesti sotilasviranomaisten johtoon. He ovat tiedon kuultuaan sekä muut sodan 
merkit todettuaan päätelleet, ettei siviiliviranomaisten täysin keskeneräisillä suun-
nitelmilla tie- ja vesitieliikenteen johtamiseksi ollut enää kiirettä. Ministeriöiden 
välinen pian akateemiseksi muodostumassa ollut riita oli nopeimmin lopetettavissa 
luopumalla liikenneosaston perustamisesta kulkulaitosministeriön hyväksi. Yllättä-
vää luopumista ei tarvinnut perustella kulkulaitosministeriölle sodan syttymisellä, 
mikä siellä hyvin tiedettiin, vaan sillä tosiasialla, että kulkulaitosasiat kuuluivat 
kulkulaitosministeriölle. Samalla lienee sovittu , ettei Osara mainitse Majanpäälle, 
eikä edes omille toimistopäälliköilleen 198 , mitään sotilasviranomaisten valmistele-
masta käskystä. Kotilainen ei mahdollisesti halunnut keskustella asiasta suoraan 
ministeri Salovaaran kanssa, jolloin tehtävä jäi Osaran hoidettavaksi . Lisäksi osas-
topäällikkötason asiana molemmille ministeriöille kiusallinen kiista saatiin sovittua 
matalammalla profiililla. 

Tie- ja vesitieliikenteen johdon luovuttaminen kulkulaitosministeriölle ei varmasti 
ollut kansanhuoltoministerille ja hänen osastopäällikölleen mitenkään tuskallinen 
päätös, sillä valmistelut olivat kesäkuun 1941 alussa täysin keskeneräisiä. Touko-
kuussa 1941 alkanut kiireinen valmistelu liikenneosaston ja sen johtaman tie- ja 
vesiliikennepiiriorganisaation kehittämiseksi ei ollut miltään osin edennyt käytän-
nön tasolle kesäkuun puoliväliin mennessä. Syynä oli, ettei valtionhallinnosta ollut 
saatavissa riittävää tilastomateriaalia li ikenteen laadusta, laajuudesta ja suuntautu-
misesta, jotta liikenteen säännöstely olisi voitu kunnolla suunnitella. Ammattitai-
toista henkilöstöä ei ollut saatu palkattua edes liikenneosastoon. Suunniteltujen 
tie- ja vesiliikennepiirien henkilöstön perehdyttäminen tehtäviin ja paikallisiin olo-
suhteisiin olisi myös vaatinut huomattavan paljon aikaa. Kesään 1941 mennessä 
perehdyttämisissä ei ollut päästy edes alkuun. Tilanne oli erittäin vakava, sillä 
sodan ollessa lähiaikoina syttymässä siviili- tai sotilasviranomaisilla ei ollut mitään 
todellista valmiutta johtaa kotiseudun tie- ja vesitieliikennettä. 

Siviilihallinnon keväällä 1941 suorittama tie- ja vesitieliikenteen johtamissuunnit-
telu ei kuitenkaan mennyt kokonaan hukkaan. Suunnitelmien laatimisen ansiosta 
siviiliviranomaiset olivat ensi kerran paneutuneet syvällisesti tie- ja vesitiekuljetus-
ten johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi valmistelussa mukana olleiden siviili -
virkamiesten hankkima taitotieto oli käytettävissä, kun sotilasviranomaiset kesä-
kuun puolivälissä alkoivat kiireesti muodostaa ja johtaa omaa kotiseudun kuljetus-
organisaatiotaan. 

198 Toimistopäällikkö Ilmarinen laati Majanpään pyynnöstä vielä 12.6. suunnitelmaa tehtävien siir-
rosta KYM:lle. 
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2.4 Puolustushallinnon kuljetusalan järjestelyt 

2.4.1 Pääesikunnan ja päämajan kuljetusalan johtoelimet 

Puolustushallinnon ylimmän johdon järjestelyissä todetut suuret epäkohdat pää-
tettiin korjata heti sodan päätyttyä. Tavoitteeksi asetettiin sellaisen rauhan ajan 
pääesikunnan kokoonpanon suunnittelu , jota ei suuremmin tarvitsisi muuttaa so-
dan ajan päämajaa perustettaessa. Uusia organisaatioita muodostettaessa koros-
tettiin ennen kaikkea operatiivisia sekä sotatalouteen ja hankintoihin liittyä seikko-
ja. Tällöin luonnollisesti monet muut tärkeät toimialat joutuivat tyytymään niiden 
kannalta vähemmän edullisiin organisatorisiin ratkaisuihin. Kaikkiin rauhan ja so-
dan ajan toimintoihin kiinteästi liittyvä kuljetusala oli yksi niistä osa-alueista, joiden 
asioiden hoito oli uusissa organisaatioissa monimutkaista ja hankalaa. 

Syyskuun 1940 puol ivälissä päämaja lopetti toimintansa ja muuttui uudelleen 
organisoiduksi puolustusvoimain pääesikunnaksi jakaantuen samalla ylipäälli-
kön operatiivisena johtoesikuntana toimivaan yleisesikuntaan ja sotataloudesta 
vastaavaan sotatalousesikuntaan. Kenraaliluutnantti E. Heinrichs määrättiin yleis-
esikunnan päälliköksi. Hänen ensimmäinen sijaisensa oli päämajoitusmestari, ken-
raalimajuri A. Airo . Airon johdossa olivat operatiivinen, topografinen ja huolto-
osasto. Huolto-osaston kokoonpano ja tehtävä oli sama kuin talvisodan aikana. 
Se työskenteli talvisodan aikaiseen tapaan kiinteässä yhteistoiminnassa operatiivi-
sen osaston kanssa, jotta huolto- ja kuljetusalat tukisivat tehokkaasti puolustus-
suunnittelua. Huolto-osasto vastasi pääesikunnassa kaikesta kuljetusasioihin ja 
kaikkeen kuljetusalan infrastruktuuriin liittyvästä yhteydenpidosta siviiliviranomais-
ten kanssa. 

Puolustusministeriön kokoonpanoon kuuluneet hankinnoista vastaavat osastot 
ja toimistot siirrettiin kokonaisuudessaan sotatalousesikuntaan. Tämän jälkeen 
puolustusministeriölle jäi kuljetusalan hallinnollisista tehtävistä lähinnä poltto- ja 
voiteluaineiden jako yhteiskunnan eri sektoreille sekä puolustuslaitoksen käytössä 
olleiden kuljetusvälineiden kuljetustariffien vahvistaminen. 

Sotatalousesikuntaan kuuluva kuljetusvälineosasto toimi alusta alkaen kulje-
tusalaa johtavan huolto-osaston ohjauksessa, vaikka asiaa ei kirjattu pääesikun-
nan työjärjestykseen. Kuljetusvälineosasto sai vasta 20 .11.1940 huolto-osastolta 
hoidettavakseen moottoriajoneuvoja sekä niiden poltto- ja voiteluaineita koskevien 
asioiden käsittelyn 199 . Järjestely liittyi tuolloin toteutettuun hankkivien osastojen 
tehtävien tarkistukseen. 

Huhtikuun 1941 loppupuolella hyväksytyssä päämajan kokoonpanossa toimin -
nat jakaantuivat myös yleisesikunnan ja sotatalousesikunnan kesken. Päämajoi-
tusmestari johti päämajassa talvisodan aikaiseen tapaan kaikkia kuljetuksia huol-
to-osaston päällikön ja huolto-osaston avustamana. Käytännössä kuljetusalan 
johtaminen ei ollut päämajassakaan näin selväpiirteistä, sillä kuljetuksia ja kuljetus-

199 PvPE:n kirj no 4379/Huolto 1N/40, 22. 11 .40, SArk, T 2868/7 - Kuljetusvälineosaston moottoriajo-
neuvotoimiston toimistopääll iköksi määrättiin majuri R. Boijer. 
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alan tehtäviä hoitavat osastot toimivat päämajassa yleisesikunnan päällikön, pää-
majoitusmestarin ja sotatalouspäällikön alaisina. 

Päämajan huolto-osaston kokoonpanoon kuuluivat nyt yleinen huoltotoimisto, 
kenttäpostitoimisto sekä maa- ja vesikuljetustoimisto (Huolto 3). Jo talvisodassa 
noudatetun järjestelyn mukaisesti huolto-osasto vastasi kaikkien kuljetusalan toi-
mintojen yhteen sovittamisesta operatiivisen osaston suunnitelmiin. Johtaessaan 
ja koordinoidessaan kuljetusalan toimintaa huolto-osaston päälliköllä oli suulli-
sesti annetut valtuudet ohjata myös yleisesikunnan ja sotatalouspäällikön alais-
ten kuljetusalan asioita hoitavien osastojen toimintaa. 

Rautatiehallituksen vaatimuksesta toteutetun johtosuhderatkaisun seurauksena 
liikekannallepanossa päämajaan perustettava rautatieosasto työskenteli yleisesi-
kunnan päällikön alaisena. Päämajassa jouduttiin tämän takia turvautumaan han-
kaliin eritysjärjestelyihin, jotta päämajoitusmestari saattoi huolto-osaston avulla 
johtaa sotatoimien kannalta elintärkeitä rautatiekuljetuksia. Tilanteen korjaamisek-
si yleisesikunnan päällikkö ja päämajoitusmestari sopivat, että huolto-osaston 
päällikkö oikeutetaan antamaan operaatioihin ja huollon kuljetuksiin liittyviä määrä-
yksiä rautatieosastolle. Voidakseen hoitaa tämän tehtävän huolto-osasto joutui 
sijoittamaan epävirallisesti vahvuuteensa kaksi rautatieasioihin erittäin hyvin pe-
rehtynyttä upseeria 200. Todellisuudessa järjestely merkitsi rautatietoimiston perus-
tamista uudelleen huolto-osaston yhteyteen. 

Sotatalousesikuntaan kuului kaikkiaan viisi kuljetusalan asioita eri tavoin hoita-
vaa hankkivaa osastoa. Sotatalousosaston alaiset teollisuuspiirit vastasivat mm. 
korjauspajojen ja telakoiden varauksista sodan ajan korjausmuodostelmille. Raa-
ka-aineosastolla oli sodan aikana merkitystä myös kuljetusalan tarvitsemienhan-
kintojen suorituksessa. Kaupallinen osasto 201 vastasi puolustushallinnolle kuulu-
vista ulkomaankauppaan ja merenkulkuun liittyvistä käytännön asioista. Kuljetus-
välineosasto 202 huolehti kuljetusvälineiden otoista, palautuksista ja hankinnoista 
sekä korjaamotoiminnasta. Poltto- ja voiteluaineosasto 203 hoiti puolustusminis-
teriön apuna suurinta osaa maan polttoaineasioista. 

Pääesikunnan ja päämajan kuljetusalan järjestelyt olivat organisaatiokaaviona 
esitettynä sekä osastojen työjärjestysten perusteella erittäin sekavat. Muodollisesti 
kuljetusten ja kuljetusalan johto yhdistyi vasta Mannerheimissä. Käytännössä huol-
to-osaston päällikkö oli ainoa kuljetusalaa koossa pitävä ja yhdistävä tekijä, koska 
syksystä 1939 noudatettuun tapaan esikuntien päälliköt antoivat organisaatiomuu-
tosten yhteydessä huolto-osaston päällikölle oikeuden ohjata heidän johdossaan 
olevia kuljetusalan osastoja. Asia olisi kuitenkin ollut vankemmalla pohjalla, jos 
oikeus olisi kirjattu työjärjestyksiin. Näin ei ilmeisesti hallinnollisten syiden takia 

200 Rautatiealan asiantuntijat eversti v. Kraemer ja majuri M. Minkkinen sijoitettiin huolto-osaston 
kokoonpanoon. Muu talvisodassa Huolto 2:een kuulunut henkilöstö sijoitettiin keväällä 1941 
rautatieosaston yleiseen rautatietoimistoon . 

201 Osastoon kuuluivat kaupallinen ja huolintatoimisto (myöhemmin rahtaus- ja huolintatoimisto). 
202 Osaston kuuluivat moottoriajoneuvotoimisto, hevosajoneuvotoimisto ja sisävesilaivatoimisto. 
203 Osastoon kuuluivat nestemäisten polttoaineiden toimisto, voiteluainetoimisto, puuhiili- ja pilketoi-

misto, alkoholiasiaintoimisto sekä teknillinen toimisto. 
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voitu menetellä 204 . Tällaisesta epävirallisesta järjestelystä aiheutui jatkosodan 
aikana hankaluuksia erityisesti henkilövaihdosten yhteydessä. Muutenkin kuljetus-
alan eri osien yhteistoiminnan sujuvuus oli liian paljon kiinni osastopäälliköiden 
henkilösuhteista. Toisaalta huolto-osaston päällikön asemaa kuljetusalan johtajana 
lujitti se, että hänellä oli suora esittelyoikeus ylipäällikölle sekä päämajoitusmesta-
rin tuki toiminnalleen . 

2.4.2 Kauttakulkuliikenteen järjestelyt 

Ahvenanmaahan kohdistettujen vaatimusten lisäksi venäläiset aiheuttivat heinä-
kuun 1940 alussa suomalaisille toisenkin ikävän yllätyksen vaatimalla rauhansopi-
mukseen vedoten oikeutta kuljettaa aseistettuja sotilasosastoja ja sotatarvikkeita 
venäläisen henkilökunnan kuljettamilla junilla Hankoon 205 . Rauhansopimuksessa 
Neuvostoliitolle oli myönnetty vapaa kauttakulkuoikeus Petsamon läpi Norjaan, 
mutta kauttakulusta Hankoon ei ollut sovittu mitään. Suomen hallitus katsoi ole-
vansa pakotettu aloittaman asiasta neuvottelut, vaikka maan sotilaallinen asema 
Etelä-Suomen ydinalueilla saattaisi muodostua sopimuksen solmimisen jälkeen 
entistä uhanalaisemmaksi. Suomen poliittisen johdon pelkoja lisäsi se, että Suo-
meen kohdistettujen konkreettisen painostustoimien lisäksi Euroopassa liikkui ke-
sällä runsaasti huhuja Neuvostoliiton uudesta hyökkäyksestä Suomeen. 

Pitkällisten neuvottelujen jälkeen sovittiin , että Suomen alueella sai kulkea kolme 
venäläistä junaa samanaikaisesti. Silloinkin sotilaat ja varusteet oli kuljetettava eri 
junilla. Suomalaiset saivat 6.9.1940 allekirjoitetussa sopimuksessa oikeuden suo-
rittaa junissa tarkastustoimenpiteitä, joskin tämän sopimuskohdan tulkinnasta tuli 
myöhemmin erimielisyyksiä. 206 Käytännössä venäläisten kauttakulkuliikenne Han-
koon ei ollut kovin laajaa. Kuljetusten valvominen sekä ilkivallan estämiseksi että 
venäläisten toiminnan seuraamiseksi sitoi kuitenkin huomattavia henkilöresursse-
ja. 

Pari viikkoa ennen Suomen ja Neuvostoliiton kauttakulkusopimuksen allekirjoi-
tusta saksalaiset ottivat yllättäen yhteyttä Suomen sotilasjohtoon. Tavanomaisen 
diplomaattisen yhteydenoton asemasta saksalaiset käyttivät ensimmäiseen kos-
ketuksen ottoon erikoisvaltuutetuksi nimettyä everstiluutnantti Joseph Veltjensiä. 
Hän ilmoitti 18.8. Mannerheimille Saksan asenteen muutoksesta Suomea kohtaan 
sekä keskusteli saksalaisten ilmatorjuntajoukkojen kuljetuksista Suomen kautta 
Kirkkoniemeen Norjaan. 207 Esitykset kuultuaan Mannerheim totesi, ettei hän voi 
päättää saksalaisten joukkojen ja materiaalin kauttakulusta. Mannerheim halusi 

204 Miten olisi esimerkiksi ilmaistu , että päämajoitusmestarin alaisena työskentelevällä huolto-
osaston päälliköllä oli oikeus ohjata yleisesikunnan päällikön alaisena toimivan rautatieosaston 
työtä. 

205 Neuvostoliitto ei vedonnut asiassa vähän aikaisemmin Ruotsin ja Saksan solmimaan kauttakulku -
sopimukseen. 

206 Tervasmäki, s. 126-127 ja Elomaa, s. 46 - Elomaa toteaa, etteivät Suomen viranomaiset tarkasta-
neet lainkaan venäläisten junia. - Venäläisten junat liikennöivät Hankoon 16.9.1940 - 24.6. 1941 
välisenä aikana. 

207 Tervasmäki , s. 127-128 ja Jokipii , s. 119 - Jokipii ei mainitse Oulun etappia. 

92 



keskustella asiasta ensin Suomen ylimmän ulkopoliittisen johdon kanssa, koska 
Veltjensin esitykset viittasivat perustavaa laatua olevan muutokseen Saksan suh-
tautumisessa Suomeen. Näin ollen kauttakulkuun liittyvä vastaus saataisi pitkälle 
viitoittaa sen, miten suhteet jatkossa kehittyisivät. Mannerheim, presidentti K. 
Kallio, pääministeri R. Ryti, ulkoasiainministeri R. Witting ja puolustusministeri R. 
Walden päätyivät siihen, että Saksan esitykset tuli hyväksyä ja katsoa, mitä siitä 
seuraisi. Vaikka nyt oli kyse pohjimmiltaan Suomen poliittisen linjan uudelleen 
arvioinnista, vaikutti Veljtensille seuraavana päivänä annettuun myönteiseen vasta-
ukseen todennäköisesti myös se, että Neuvostoliiton kanssa käytävät kauttakulku-
neuvottelut olivat loppusuoralla. Lisäksi Suomessa tiedettiin , että Ruotsi oli jo 
kesällä 1940 antanut Saksalle kauttakulkuoikeuden rautateillään . Tästä päätök-
sestä käynnistyi sotilaallinen yhteistoiminta saksalaisten kanssa. 

Saksalaisten kauttakulkuliikenteen järjestämisestä keskusteltiin yksityiskohtai-
sesti syyskuun alussa Saksassa. Suomen edustajina neuvotteluissa olleet kenraa-
limajuri P. Talvela ja everstiluutnantti M. Stewen allekirjoittivat 12.9.1940 kauttakul -
kuliikenteestä sopimuksen, joka koski Saksan ilmavoimien Suomen kautta tapah-
tuvia joukko- ja tavarankuljetuksia. Saksalaisten vaatimuksesta sopimus käsitteli 
käytännöllisiä ja teknillisluonteisia rutiinikysymyksiä, jottei se herättäisi Neuvosto-
liiton epäluuloja. Lopullisesti kauttakulkuliikenne vahvistettiin 22.9.1940 Suomen ja 
Saksan vaihtaessa asiasta nootteja. 

Asiaa valtioneuvoston istunnossa 24.9. käsiteltäessä ministerit eivät vastusta-
neet itse sopimusta, mutta eräät ministerit moittivat sen valmistelua ja solmimista-
paa, jossa sotilaat olivat sivuuttaneet poliitikot. Esimerkiksi sisäasiainministeri von 
Born ja kulkulaitosministeri Salovaara kuulivat sopimuksesta vasta 22.9.1940 en-
simmäisen saksalaisen laivan saavuttua Vaasan satamaan. 208 Tosiasiassa sotilaat 
eivät suinkaan olleet sivuuttaneet ylintä poliittista johtoa asiasta päätettäessä. 
Asian salaaminen ja sen valmistelun antaminen sotilasviranomaisten hoidettavaksi 
johtui ehkä asian arkaluonteisuudesta. 

Syyskuun 1940 lopulla käynnistyneiden Saksan ilmavoimien joukko- ja tavaran-
kuljetusten erikoisluonnetta osoittaa, että niiden johtaminen järjestettiin suoraan 
yleisesikunnan päällikön johdossa olleen yhteysupseeriorganisaation avulla. Puo-
lustusvalmistelujen kannalta tärkeää huolto-osastoa, jolle asia olisi pääesikunnan 
työjärjestyksen mukaan kuulunut, ei ilmeisesti haluttu sitoa tällaiseen pitkäaikai-
seen rutiinitehtävään. Käytännössä kuljetukset hoidettiin aluksi siten, että yhteys-
upseerit ilmoittivat rautatiehallituksen sotilastoimistolle ja Pohjolan Liikenteelle 
saksalaisten kulloisetkin kuljetustarpeet. 

Saksalaiskuljetusten järjestelyt pysyivät entisinä, kun Saksan maavoimat aloitti-
vat lokakuussa 1940 alussa pienimuotoisen kauttakulkuliikenteen 209 • Tilanne kui-
tenkin muuttui, kun suomalaiset saivat lokakuun puolivälissä tietää Saksan maa-
voimien käynnistävän loppuvuodesta suuret tarvike- ja materiaalikuljetukset Poh-

208 PM saksalaisen kauttakulkuliikenteen organisaatiosta, 17.10.1940, SArk, T 15712/7 - Loppusyk-
systä 1940 sopimus laajennettiin Saksan esityksestä koskemaan lomalaisten ja sairaiden kuljetuk-
sia. Lomaliikennesopimus vahvistettiin 21.11.1940 vaihtamalla nootteja (Tervasmäki, s. 128-130). 
Kuljetusorganisaatiota ei tällöin muutettu. 

209 Kivimäki , s. 201 . 
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jois-Suomeen. Jos tähän suostuttaisiin, jouduttaisiin Suomelle elintärkeän Jääme-
rentien liikenteen maakuljetuskapasiteettia antamaan huomattavassa määrin sak-
salaisten käyttöön . Pääesikunta saattoi järjestää saksalaisille heidän tarvitseman-
sa kuljetuskaluston itsenäisestikin, koska asia oli hoidettavissa rautateillä pelkäs-
tään etuoikeutettujen sotilaskuljetusten tilauksina. Asia oli poliittisesti ja taloudelli-
sesti kuitenkin niin merkittävä, että sotilasviranomaiset todennäköisesti keskusteli-
vat siitä poliittisen johdon kanssa. Joka tapauksessa suurkuljetusten suoritukseen 
suostuttiin , koska Saksan poliittinen ja sotilaallinen tuki oli Suomelle tärkeämpää 
kuin Yhdysvaltojen kaupan maakuljetusten mahdollinen hidastuminen. Päätös joh-
ti saksalaiskuljetuksista vastanneen organisaation vahventamiseen . 

Saksalaiskuljetusorganisaation tarkistus toteutettiin lokakuun 1940 lopulla 210 . 

Yleisesikunnan päällikkö johti edelleen kuljetuksia apunaan everstiluutnantti M. 
Stewenin johtama saksalaisen kauttakulkuliikenteen järjestelytoimisto. Sen 
tehtävänä oli johtaa kauttakulkuliikennettä ja pitää yhteyttä Saksan lähetystöön, 
Dahlberg & Hilbert osakeyhtiöön, rautatiehallituksen sotilastoimistoon, Pohjolan 
Liikenteeseen, tarvittavi in keskusvirastoihin ja pääesikunnan osastoihin sekä omi-
en hankintojen maahantulon järjestelyissä kenraalimajuri L. Grandelliin , eversti T. 
Raatikaiseen ja everstiluutnantti V. Vartiaiseen. Kauttakulkuliikenteen järjestelytoi-
mistoa voi parhaiten kuvata yhteystoimistoksi, joka hoiti kaikki tarvittavat yhtey-
denotot, ilmoitti tulevista joukoista ja tavaroista sekä tilasi tarvittavat kuljetukset. 
Toimiston henkilöstöön kuuluivat everstiluutnantti V. Paananen ja reservin luutnant-
ti 0 . Rytkönen . 

Kauttakulkuliikenteen järjestelytoimiston johtama paikallinen yhteysupseerior-
ganisaatio piti yhteyttä saksalaisiin ja suomalaisiin viranomaisiin. Rannikkotykistö-
rykmentti 5 asetti Turun satamaan kolme yhteysupseeria. Vaasassa kommodori S. 
Sundman toimi saksalaisten merikuljetusten vastaanottajana yhteistoiminnassa 
Pohjanlahden meripuolustuksen esikunnan ja alueen suojeluskuntapiirien esikunti-
en kanssa. Käytännön yhteydenpitoa varten Vaasan satamaan määrättiin satama-
komendantti ja asemakomendantti. Pohjois-Suomessa kauttakulkuliikenteen yli -
valvojana toimi kenraalimajuri Hj . Siilasvuo. Hänen johdossaan olivat Oulun ja 
Rovaniemen kolmihenkiset kauttakulkutoimistot. Ivalossa ja Salmijärvellä majuri A. 
Wahren hoiti kauttakulkuliikennettä yhteistoiminnassa paikallisen saksalaisen yh -
teysupseerin kanssa. 

Rautatiehallituksen sotilastoimiston päällikkö, everstiluutnantti V. Hovinen järjes-
ti kauttakulkuliikenteen järjestelytoimistolta saamiensa tilausten perusteella saksa-
laisten tarvitseman vaunuston, laati aikataulut ja antoi ohjeet asemakomendanteil-
le ja rautatieupseereille. Pohjolan Liikenne puolestaan hoiti tilatut tiekuljetukset. 
Merivoimien esikunnan alaiset satamakomendantit huolehtivat satamissa yhteis-
toiminnan satamaviranomaisten sekä huolinta- ja ahtausliikkeiden kanssa. 

Saksalaiskuljetusten vakiinnuttua ja muututtua loppuvuodesta 1940 rutiinin-
omaiseksi niiden johto-organisaatiota tarkistettiin . Yleisesikunnan päällikkö siirsi 
kauttakulkuliikenteen järjestelytoimiston päämajoitusmestarin alaiseksi. Kenraali-
majuri Hj . Siilasvuo, kommodori S. Sundman ja everstiluutnantti M. Stewen irrotet-

210 Jokipii , s. 122. 
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tiin organisaatiosta muihin, tärkeämpiin tehtäviin. Järjestelytoimiston päälliköksi 
määrättiin toimistossa alusta asti työskennellyt everstiluutnantti V. Paananen. 211 

Saksalaisten kuljetusorganisaatioiden monilukuisuus 212 hankaloitti syksystä 
1940 lähtien monella tavalla suomalaisten yhteysupseerien ja Valtionrautateiden 
toimintaa. Suurin haitta oli , että saksalaiset tilasivat, ja myös saivat, käyttöönsä 
enemmän kuljetuskapasiteettia kuin olisivat todella tarvinneet. Tämä johtui siitä, 
että Saksan maa- ja ilmavoimat vastasivat Suomessa omista kuljetuksistaan itse-
näisesti ilman, että kuljetuksia olisi edes yritetty koordinoida ja yhdistää. Saksan 
meri-, maa- ja ilmavoimilla oli kullakin Suomessa omat kuljetusalan asiantuntijansa 
ja etappihenkilöstönsä 213 • Suomalaisen kuljetusorganisaation edustajat joutuivat 
sopimaan paikkakunnillaan kuljetukset useiden saksalaisten kuljetusupseerien 
kanssa, joilla kaikilla oli omat vaatimuksensa ja toivomuksensa. Selkeän ohjeistuk-
sen ansiosta saksalaisten kauttakulku liikenteen yhteysupseerit selviytyivät varsin 
hyvin tehtävistään. 

211 lbid. 
212 Esimerkiksi Saksan Suomen kuljetusvaltuutetun majuri (myöhemmin eversti) H. Tesken mukaan 

suomalaiset suhtautuivat epäillen kaikkiin tarpeettomiin Helsingissä oleviin saksalaisiin organisaa-
tioihin (Teske, s. 138-139). Saksalaisten kuljetuksista vastanneiden elimien ja organisaatioiden 
yhteistoiminnan puute käy monessa yhteydessä ilmi H. Rohden perusteellisesta tutkimuksesta 
'Das deutsche Wehrmachttransportwesen im Zweiten Weltkrieg '. 

213 Joulukuussa 1940 Saksan maavoimien kuljetusorganisaation palveluksessa oli Turussa 9, Mänty-
luodossa 7, Haapamäellä 5, Ylivieskassa 5, Rovaniemellä 30 ja Ivalossa 65 miestä. Toukokuun 
1941 lopulla, valmistauduttaessa kesäkuun alun suurkuljetuksiin, Suomessa oli kaikkiaan 838 
maavoimien ja 698 ilmavoimien etappihenkilöstöön kuuluvaa (Jokipii, s. 122). Lisäksi Saksan 
merivoimilla oli satamissa omat yhteystoimistot. 
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3. RIITTÄMÄTTÖMÄT KULJETUSRESURSSIT - SYKSYN 1941 
KULJETUSKRIISI 

3. 1 Valtionrautateiden ylimitoitetut tehtävät 

3.1.1 Rautateiden valmistautuminen sotaan 

Päämajan rautatieosaston päälliköksi 3.4.1941 nimitetty ylijohtaja G. Jansson ei 
näytä osallistuneen aktiivisesti omat osastonsa ja rautateiden sodan ajan toimin-
nan valmisteluihin . Todennäköisesti rautatiehallitus ja pääesikunnan huolto-osasto 
antoivatkin Valtionrautateiden varautumisvalmistelujen käytännön johtamisen jäl-
leen everstiluutnantti V. Hovisen ja hänen johtamansa sotilastoimiston vastuulle. 
Jostain syystä sotilastoimista nimesi päämajan rautatieosaston henkilöstön viralli-
sesti tehtäviinsä vasta toukokuun lopulla 214 • Asialla ei ehkä katsottu olevan kiirettä, 
koska rautatiehallituksen sotilas- ja kuljetustoimisto hoitivat jo samoja tehtäviä 
kuin niistä liikekannallepanossa perustettavat rautatieosaston yleinen rautatietoi-
misto ja kuljetustoimisto. Myös rautatiehallituksessa ratojen kunnostuksesta ja 
viestiyhteyksistä vastaavan henkilöstön tehtävät olivat periaatteessa samat rauhan 
ja sodan aikana. Todennäköisesti samasta syystä rautatieosastoon nimettyä hen-
kilöstöä ei kutsuttu osastokokoonpanossa koolle ennen ylimääräisten harjoitusten 
(YH) alkua. 

Sodan ajan rautatieliikenteen ohjeistus ja muut kiireellisimmät valmistelut saa-
tiin kuntoon kevään lopulla. Pääesikunta saattoi luottaa Valtionrautateiden toimin-
tavalmiuteen varsinkin, kun kaikki tärkeimmät rautatieupseerit oli toukokuussa 
perehdytetty puolustusvoimien uusiin keskityssuunnitelmiin ja niiden toteuttami-
sessa noudatettaviin periaatteisiin. Samassa yhteydessä liikennejaksojen yhteys-
upseerit olivat saaneet haltuunsa sotilastoimistossa säilytettävänä olleet keskitys-
suunnitelmien osat. 215 

Käytännön asioita asemilla ja sotatoimiyhtymissä hoitavien rautatieupseerien 
perehdyttäminen muuttuneisiin ja uusiin järjestelyihin suoritettiin huhtikuusta kesä-
kuuhun järjestetyillä majuri M. Minkkisen johtamilla kahdella rautatieupseerikurs-
silla 216 . Jälkimmäinen kurssi jouduttiin tosin keskeyttämään, kun liikennejaksojen 
päälliköt saivat 13.6. rautatiehallituksen sotilastoimistolta käskyn valmistautua to-
teuttamaan laaditut keskityskuljetussuunnitelmat. Tässä tehtävässä tarvittiin kaikki 
kurssilla olevat rautatieupseerit. 

Koulutuksen ja perehdyttämisen ansiosta rautatieupseeristo oli kesän 1941 
alkaessa hyvin valmistautunut sodan ajan tehtäviinsä. Kurssien ansioksi voidaan 
varmasti lukea se, että eri puolilla maata toimivat rautatieupseerit tunsivat toisen-

21• VR - RH:n kirj no S 23/35, 21.5 .1941 ,SArk, T 224 70 /99. - Rautatieosastoon sijoitettiin RH :n ja 
VR:n asiantuntijoita. Osastoon kuului vain kolme aktiiviupseeria: evl V. Hovinen, maj L. Tuhka-
nen ja kapt M. Linnakorpi . 

2 15 Lounasheimo, s. 6 -7 . 
216 lbid ., s. 6 ja 17 - Kursseilla oli yhteensä 55 oppilasta. 
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sa, jolloin yhteistyö oli helpompaa. Talvisodan ja sen jälkeisen vaikean ajan koke-
neina rautatieupseerit myös tiesivät, mitä sota rautateillä merkitsi. 

Touko- ja kesäkuun vaihteessa pääesikunnan huolto-osasto ja rautatiehallituk-
sen sotilastoimisto joutuivat täysin uuden tilanteen eteen joutuessaan yllättäen 
varaamaan huomattavan liikkuvan kaluston saksalaiskuljetuksiin ja tarkistamaan 
samalla omat keskityskuljetussuunnitelmat. Prosessi käynnistyi toukokuun lopulla 
saksalaisten pyydettyä suomalaisia lähettämään sotilasvaltuuskunnan Saksaan 
neuvottelemaan. Saksalaiset eivät kutsussaan ilmoittaneet tarkemmin, mistä asi-
oista he halusivat keskustella 217 • Tämän takia Mannerheim valitsi matkalle valtuus-
kunnan, jonka asiantuntemus mahdol listi keskustelun kaikista saksalaisten neu-
votteluissa todennäköisesti esiin ottamista asioista. Mannerheim varoitti matkalle 
lähtijöitä 218 antamasta mitään sitoumuksia sekä olemaan keskusteluissa vain 
vastaanottavana osapuolena 219 . 

Saksassa käydyissä kolmipäiväisissä neuvotteluissa käsiteltiin kohta alkavaa 
idän sotaretkeä ja Suomen osuutta siinä. Vierailun ensimmäisenä päivänä 
25.5.1941 suomalaiset olivat Salzburgissa OKW:n (Oberkommando der Wehr-
macht) johtoesikunnassa. Tämä neuvottelupäivä oli sikäli tärkeä, että Norja ja 
Suomi kuuluivat OKW:n johtamiin rintamiin. Seuraavana päivänä keskustelut jat-
kuivat OKH:n (Oberkommando des Heers) päämajassa Zossenissa. Näiden kes-
kustelujen aikana saksalaiset esittivät toivomuksen, että suomalaisten joukkojen 
painopiste olisi Laatokan koillis- ja itäpuolella. Ottamatta kantaa toivomuksen 
toteuttamiseen suomalaiset ilmoittivat, etteivät he katsoneet kuljetus- ja huoltoky-
symysten sinänsä vaikuttavan suomalaisilta toivotun hyökkäyksen painopisteen 
valintaan . He kuitenkin totesivat, että Laatokan itäpuolella huolto voitaisiin hoitaa 
omin voimin vain Aunuksenkaupungin - Petroskoin linjalle asti 220 . Suomalaisten 
joukkojen liikekannallepanosta keskusteltaessa saksalaisille kerrottiin , ettei sitä 
voitaisi toteuttaa yhtä aikaa saksalaisten joukkojen 8.-16.6. välisenä aikana Poh-
jois-Suomeen tapahtuvien keskityskuljetusten kanssa johtuen Suomen rautatei -
den heikosta kuljetuskyvystä 221. Vierailun kolmantena päivänä suomalaiset vieraili-
vat varusteluvirastossa (Wirtschafts und Rustungsamt) Berliinissä. Siellä he esitti-
vät toivomuksensa muun muassa autojen, liikuntavälineiden, panssareiden ja polt-
toaineen tarpeesta. 222 Mahdollisesti suomalaiset ottivat tällöin esille myös veturien 
ja vaunuston puutteen, sillä aiemmissa keskusteluissa rautateiden heikko tila oli 
tullut usein esille. 

Neuvottelijoiden palattua Suomeen pääesikunnassa keskusteltiin saksalaisten 
toivomasta hyökkäyksestä Laatokan koillispuolelta. Tällöin ilmeisesti päätettiin, 

217 Manninen (3) , s. 274. 
218 Valtuuskunnan johtajana toimi yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti E. Heinrichs. Muut mat-

kalle lähtijät olivat operatiivisen osaston päällikkö, eversti K. Tapola, järjestelyosaston päällikkö, 
eversti E. Mäkinen, huolto-osaston päällikkö, eversti H. Roos ja merivoimien esikuntapäällikkö, 
kommodori S. Sundman. 

219 Jokipii , s. 299. 
220 Jokipii , s. 307 ja Manninen (2) , s. 17 4. 
22 1 Jokipii , s. 307. 
222 Jokipii , s. 309 ja Manninen (3), s. 283. 
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että kiireellisistä muutoksista aiheutuvien sekaannuksen välttämiseksi kenttäar-
meija oli joka tapauksessa keskitettävä laadittujen keskityssuunnitelmien mukai-
sesti puolustukseen. Jotta nopea hyökkäyksen käynnistäminen olisi myöhemmin 
mahdollista, tuli ylipäällikön käyttöön varata voimakkaammat reservit kuin talvella 
1941 oli ajateltu. Joukkojen uudelleen ryhmittämiseen hyökkäystä varten voitaisiin 
ryhtyä aikaisintaan silloin, kun viimeiset puolustusryhmityksen mukaiset junat olisi -
vat liikkeellä, jos sitä pidettäisiin silloin tarkoituksenmukaisena. 

Salzburgissa ja Zossenissa käydyt keskustelut jäivät suomalaisten neuvottelu-
valtuuksien puuttuessa tietyllä tavalla avoimiksi. Saksalaisvaltuuskunta saapui Hel-
sinkiin 3.6. vahvistaakseen yhteistoiminnan ja saadakseen lopulliset vastaukset 
esityksiin. Valtuuskuntaa johti OKW:n edustajana Norjan armeijan (AOK 20) esikun-
tapäällikkö, eversti E. von Buschenhagen . Saksan maavoimien esikuntaa (OKH) 
neuvotteluissa edusti Saksan maavoimien tiedustelun itäosaston päällikkö, eversti 
E. Kinzel. Valtuuskuntaan kuului asiantuntijoita, jotka saattoivat yhdessä suoma-
laisten kanssa sopia ja suunnitella tarvittavat yhteistoimintajärjestelyt. Kenraali -
luutnantti Heinrichs johti 4.-6.6. käydyissä neuvotteluissa suomalaisneuvottelijoita. 
Käytännössä everstit Tapala ja Roos hoitivat neuvottelut omissa ryhmissään . 223 

Eversti Roosin ja saksalaisten käymistä neuvotteluista laaditut pöytäkirjat eivät 
tarkasti kerro, mistä erityisesti puhuttiin tai mitä tehtiin. Yhteisymmärryksen on 
täytynyt olla hyvä, koska heti neuvottelujen päättymisen jälkeen käynnistyneet 
saksalaiskuljetukset sujuivat kokonaisuutena hyvin. Siksi on selvää, että näissä 
neuvotteluissa sovittiin yksityiskohtaisesti rautatiekuljetuksista sekä moottori- ja 
jalkamarssien huoltojärjestelyistä. Todennäköisesti juuri näiden päivien aikana var-
mistui, ettei vaunusta riittänyt saksalaisten ja omien keskityskuljetusten samanai -
kaiseen toteuttamiseen. Saksalaisten esittämät määräajat ja kuljetusvaatimukset 
huomioon ottaen pääesikunnassa laskettiin , että ensimmäinen mahdollinen oman 
liikekannallepanon aloitusajankohta oli 16.6.1941 , vaikka pienempiä omien jouk-
kojen kuljetuksia voitiin suorittaa 10.6. alkaen 224 • Eversti Roosia avustanut eversti-
luutnantti Hovinen apulaisineen laati neuvottelujen aikana saksalaisjoukkojen kul -
jetussuunnitelmat 225 ja tarkisti omien keskityskuljetusten aikataulut. 

Pääesikunnan huolto-osasto, rautatiehallituksen sotilas- ja kuljetustoimisto sekä 
liikennejaksojen yhteysupseerit aloittivat sotilaskuljetusten johtamisen 7.6. en-
simmäisten saksalaisalusten saapuessa Ouluun , Pietarsaareen, Vaasaan ja Kaski-
siin. Satamiin saapui ns. ensimmäisessä aallossa (7.-10.6.) yhteensä 38 saksalais-
alusta. Toisessa aallossa (11. -21 .6) . tuli 36 alusta. Satamista lähti 8.-16.6.1941 
kaikkiaan 63 sotilasjunaa (2 278 vaunua) Kemiin , Tornioon ja Rovaniemelle. 

Sotilastoimista kykeni johtamaan ongelmitta rauhan aikaisin järjestelyin saksa-
laisten ensimmäiset keskityskuljetukset. Kuljetukset myöhästyivät vain kaksi -
kolme tuntia rataosalla Kemi - Rovaniemi, koska liian lyhyet ratapihat aiheuttivat 

223 Jokipii , s. 319. 
224 Manninen (4) , s. 36. 
225 Saksalaisten joukkojen määrään nähden suuret vaunutarpeet johtuivat mm. siitä, että yhden 

saksalaisen kuormastovankkurin kuljetukseen tarvittiin oma vaunu ja sen vetohevosille ainakin 
yksi vaunu. Suomalaiset kuormasivat yhteen vaunuun 4-8 ajoneuvoa ja näiden hevoset toiseen 
vaunuun. (Länsman, s. 90). 
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vaikeuksia junien purkamisessa ja niiden kohtaamisissa. 226 Yllättäen alkaneiden 
kuljetusten joustavasta järjestelystä ja kitkattomasta suorituksesta voidaan kiittää 
sotilastoimiston sekä Valtionrautateiden henkilökunnan korkeaa ammattitaitoa ja 
kykyä sopeutua nopeasti uuteen tilanteeseen . 

3.1.2 Rautateiden liikekannallepano ja keskityskuljetukset 

Ylimääräisten harjoitusten käynnistyttyä yleisesikunnan päällikkö pyysi 18.6. kul-
kulaitosministeriötä ryhtymään kiireesti toimenpiteisiin päämajan rautatieosaston 
perustamiseksi 227 • Seuraavana päivänä pidetyssä valtioneuvoston istunnossa val-
tioneuvosto hyväksyi osaston perustamisen ja toimivallan siirron rautatieosastolle 
228• Päätös oikeutti rautatieosaston ottamaan talvella annetun asetuksen mukai-
sesti rautateiden liikenne-, rata- ja koneosastoja koskevien asioiden sekä rautatie-
suojelun johdon käsiinsä. 

Koska rautatieosaston perustamisella oli kiire, sotilasviranomaiset eivät jääneet 
odottamaan valtioneuvoston käsittelyä. Yleisesikunnan päällikkö ilmoitti 18.6. rau-
tatiehallituksen pääjohtajalle ja huolto-osastolle, että hänen johtoonsa tulevan 
rautatieosaston toiminta oli aloitettava saman päivän kuluessa. Tämän takia osas-
topäälliköksi määrätyn rautatiehallituksen ylijohtaja G. Janssonin tuli ilmoittautua 
heti päämajassa ja johtaa osastonsa perustaminen. 229 Rautatieosaston perustami-
nen ja Valtionrautateiden liikekannallepano käynnistyi kuitenkin yleisen rautatietoi-
miston tulevan päällikön everstiluutnantti V. Hovisen johdolla, koska Jansson oli 
sairastunut. Sinänsä osaston perustaminen oli yksinkertainen tehtävä, koska Hovi-
sen lisäksi pääosa rautatieosastoon tulevista henkilöstä työskenteli rautatiehalli-
tuksessa. Kaikki 30 osastoon kuuluvaa henkilöä olivat paikalla 21 .6. kuluessa 
paitsi ylijohtaja Jansson, jonka oli 20.6. todettu olevan vakavasti sairas 230• 

Kulkulaitosministeriö esitti 23.6. tapahtuneessa valtioneuvoston esittelyssä yli-
johtaja G. Janssonin vapauttamista hänen omasta pyynnöstään rautatieosaston 
päällikön tehtävistä. Rautatiehallituksen esityksestä ministeriö suositteli pääjohtaja 
J. Castrenin määräämistä hoitamaan omaa sekä rautatieosaston päällikön tehtä-
vää niin kauan, kuin päämaja ja rautatiehallitus toimisivat Helsingissä. Mikäli pää-
maja siirtyisi muulle paikkakunnalle, Castren siirtyisi päämajan mukana hoitaen 
sen jälkeen yksinomaan rautatieosaston päällikön tehtävää. Valtioneuvosto va-
pautti ylijohtaja Janssonin tehtävästä, muttei määrännyt Castrenia osastopäälli-
köksi. Syynä oli, ettei maan tärkeimmän kuljetusmuodon johtamisessa haluttu 

226 Sarmanne, s. 114, 116, 120-121 ja Karppinen (2), s. 214. 
227 PM:n kirj no 1956/Järj 2 sai/ 18.6.41 , SArk, T-22471/12 - Päämajan perustamiskäsky annettiin 

17.6.1941. 
228 KYM :n pöytäkirjat 1941 , 19.6.1941, KA, KYM, Ca 30. 
229 PM:n kirj no 1955/järj 2 sai/ 19.6.41 , SArk, T-22471/12 - Diaarinumero osoittaa, että asiakirja on 

lähetetty 18.6.1941. Se on jälkeenpäin päivätty 19.6.1941 , koska tuolloin valtioneuvosto hyväksyi 
osaston perustamisen. 

230 Yleisen rautatietoimiston kirj no 124/41/XIII C sai , 21.6.1941, SArk, T 22470 / 99 sekä KYM:n 
pöytäkirjat 1941, 23.6.1941 KA, KYM, Ca 30 ja KYM:n salaisina pidetyt asiakirjat, KA, KYM, Ha 2 -
Mapissa on käsin 20.6. pienelle lapulle kirjoitettu lääkärintodistus, jossa todetaan Janssonilla 
olevan angina pectoris. Lapussa on rautatiehallituksen ylilääkärin Aleksis Tähkän 21 .6.1941 teke-
mä merkintä. Ylijohtaja G. Jansson kuoli 12.6.1942. 
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tehdä mitään tilapäisiä johtamisjärjestelyjä. Castrenin sijasta valtioneuvosto mää-
räsi rautatiehallituksen rautatierakennusosaston johtajan Martti Vilukselan rautatie-
osaston päälliköksi. Viluksela oli Janssonin jälkeen rautatiehallituksen virkaiältään 
vanhin johtaja. 231 Oletettavasti ministeri Salovaara oli kaiken varalta hankkinut 
ennalta Vilukselan suostumuksen. 

Johtaja M. Viluksela ilmoittautui päämajassa heti valtioneuvoston istunnon jäl-
keen. Hän oli luonnollisesti valmistautumaton yllättäen saamaansa tehtävään eikä 
ilmeisesti tiennyt tarkasti , mitä rautatieosaston päälliköltä oikein odotettiin tai 
miten päämajassa tuli toimia. Hän oli radanrakennuksen asiantuntija, mutta kesällä 
pääroolissa olleiden kuljetusten johtamisesta hänellä ei ollut käytännön kokemus-
ta. 

Valtionrautateiden liikekannallepanossa kutsuttiin heti YH:n alkaessa toista-
sataa rautatieupseeria palvelukseen. Samalla käynnistettiin sotarautatiemuodos-
telmien perustaminen. Radankorjausyksiköiden perustamisella oli erityisen kiire, 
sillä rautateitse tapahtuvien keskityskuljetusten heikkona kohtana pidettiin viholli-
sen rataverkolle ja siiloi lle todennäköisesti suorittamia hyökkäyksiä 232 . Sotarauta-
tiemuodostelmien perustaminen kesti varustamisongelmien takia laskettua pitem-
pään, sillä viimeiset muodostelmat olivat toiminnassa vasta kesäkuun lopulla. 
Heinäkuun alussa ratatoimiston johdossa oli kymmenen radankorjauskomppaniaa 
(a' 131 miestä), kolme korjausjunaa (a' 75 miestä), kahdeksan erillistä radankorjaus-
joukkuetta (a' 43 miestä) ja 16 erillistä viestikorjausjoukkuetta (a' 11 - 34 miestä) 233 . 

Suomalaisten omat keskityskuljetukset suoritettiin 17.-29.6. huolto-osaston val-
vonnassa pääosin keväällä 1941 laadittujen kuljetussuunnitelmien mukaisesti. 
Huolto-osastossa erikoistehtävissä palvelleet eversti C. von Kraemer ja majuri M. 
Minkkinen hoitivat tarvittavan yhteistoiminnan operatiivisen johdon ja kuljetuksia 
käytännössä johtavan rautatieosaston yleisen rautatietoimiston (Raut 1) kanssa 234 • 

Raut 1 johti myös saksalaisten edelleen jatkuvat keskityskuljetukset Pohjois-Suo-
meen 235 . 

Kesäkuun alussa tehdyt laskelmat siitä, ettei liikkuva kalusto riitä samanaikaisiin 
suomalaisten ja saksalaisten keskityskuljetuksiin, osoittautuivat oikeaksi. Veturien 
ja vaunujen irrottaminen 17.-28.6. suoritettuihin saksalaiskuljetuksiin tuotti suuria 
vaikeuksia ja aiheutti huomattavia häiriöitä siviililiikenteelle. Lisäksi Kaskista, Vaa-
sasta ja Kemistä Kemijärvelle lähteneistä 90 saksalaisjunasta (3 528 vaunua) suurin 
osa myöhästyi 4 - 5 tuntia, monet 19.-22.6. kulkeneet junat jopa 24-28 tuntiakin 
siitä syystä, että tuolloin samoilla rataosilla keskitettiin Pohjois-Suomeen suoma-

23 1 KYM:n pöytäkirjat 1941 , 23.6.1941 KA, KYM , Ca 30 ja KYM :n salaisina pidetyt asiakirjat, KA, KYM , 
Ha 2. 

232 Karppinen, s. 73 - Rataverkolla oli 1 065 alle 25 m, 82 kappaletta 25-50 m ja 87 yli 50 m pituista 
si ltaa. 

233 Raut 2 sai 10/ 25.6.1941, SArk, T 224 71 /5. 
234 Rautatiehallituksen sotilastoimista muuttui 18.6. Raut 1 :ksi. 
235 Kauttakulkuliikenteen järjestelytoimisto välitti kesäkuun alussa saksalaisten vaunutilaukset soti-

lastoimistolle (Raut 1 ), joka järjesti saksalaisille tilatun vaunuston. PMrautos:n siirryttyä Mikkeliin 
evl Hovinen jätti Helsinkiin sotilastoimistoon pari miestä hoitamaan saksalaisten sotilaskuljetusti-
laukset. 
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laisen 111 AK:n joukkoja. 236 Nämä viivästymiset johtuivat pääasiassa kuljetuksiin 
käytettyjen rataosien huonosta liikenne- ja kuljetuskyvystä. 

Suomalaisten omat keskityskuljetukset sujuivat melkein aikataulun mukaan. 
Tämä johtui ennen kaikkea lyhyistä kuljetusmatkoista. Lisäksi rautatiekaluston 
säästämiseksi sekä vihollisen rataverkolle aiheuttamien tuhojen varalta osa perus-
tetusta joukoista kuljetettiin keskitysalueille maanteitse. Omiin keskitysvaiheen 
kuljetuksiin tarvittiin 17.-29.6. yhteensä 411 junaa, joissa oli 14 491 vaunua. Sa-
maan aikaan toteutettuihin saksalaisten kuljetuksiin annettiin 153 junaa ja 5 805 
vaunua. Pääosa Valtionrautateiden liikkuvasta kalustosta oli tuona aikana sotilas-
käytössä, sillä samaan aikaan tapahtu i myös runsaasti suomalaisten ja saksalais-
ten joukkojen huoltokuljetuksia. 237 

Keskityskuljetusten paluukuljetuksia käytettiin 18.-25.6. väestön evakuointiin . 
Rautateiden osuudesta evakuointikuljetuksissa ei ole luotettavia lukuja. Kaikkiaan 
tuolloin evakuoitiin Itä- ja Kaakkois-Suomen sotatoimialueelta turvallisemmille seu-
duille noin 100 000 henkeä. Edellä mainitusta määrästä pakkoevakuoituja oli 30 
000. Heinäkuun loppuun mennessä oli 12 000 evakuoitua palautettu kotiseuduil-
leen. 238 

3.1.3 Strategiseen hyökkäykseen valmistautumattomat rautatiet 

Viimeiset puolustusryhmityksen mukaiset keskityskuljetukset olivat vielä käynnis-
sä, kun ylipäällikkö ilmoitti 27.6. armeijakuntien komentajille päätöksensä muodos-
taa Karjalan Armeija (KarA). Sen tehtävänä oli käynnistää heinäkuun alkupuolella 
saksalaisten toivoma hyökkäys Laatokan koillispuolella. Tämä merkitsi, että kent-
täarmeija jouduttaisiin nopeasti ryhmittämään pääasiassa rautateitse uudelleen 
hyökkäystä varten. Mahdollisuudet uudelleen ryhmitykseen olivat sikäli hyvät, 
koska tilanne oli kesäkuun alussa ennakoitu lisäämällä päämajan johdossa olevia 
reservejä. 

Ylipäällikön päätöstä valmisteltaessa oli todettu, ettei joukkojen määrä riittäisi 
kahteen samanaikaiseen hyökkäykseen 239 • Ratkaisuksi tuli, että Saimaan itäpuo-
lelle ryhmitetty II AK käynnistäisi hyökkäyksen myöhemmin. Päätökseen vaikutti, 
että KarA:n ja II AK:n huoltokuljetusten järjestämisen yhtä aikaa katsottiin rautatie-
ja kuorma-autokaluston puutteen takia sisältävän suuria riskejä varsinkin, kun 
KarA:n päähuoltoreitti ja II AK:n toinen huoltotie tulivat Pieksämäen suunnasta. 
Rautatiekaluston riittämättömyys johtui pitkälti siitä, että saksalaisten käyttöön 

236 Karppinen (2), s. 216 ja Sarmanne, s. 120-121 . 
237 PM:n kirj no 585/Huolto 1/1 b sai , 10.7.1941 , SArk, T21803/1 - Huolto-osasto laati Roosin johdolla 

10.7.1941 alkaen kymmenen päivän välein , sittemmin kuukausittain kaikki huoltolajit kattavan 
katsauksen huoltotilanteen kehityksestä. Katsaus jaettiin ylipäällikölle, puolustusministerille ja 
sotataloustarkastajalle sekä päämajan operatiiviselle, ulkomaan-, sotatalous- ja huolto-osastolle 
sekä sotahistorian toimistolle. Yleisesikunnan päällikkö liitettiin jakeluun 22.7. ja tasavallan presi-
dentti 1.8.1941 . Syyskuusta alkaen myös tykistökomentaja, ylilääkäri ja pääintendentti saivat 
katsauksen. Tämän jälkeen jakelu ei jatkosodan aikana muuttunut. 

238 PM:n kirj no 841/ls/llX sai /30.7.1941 , SArk, T 22471/5. 
239 Juutilainen, s. 226. 
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jouduttiin varaamaan kEiskityskuljetusten päätyttyäkin huomattava vaunusta. Näis-
sä päämajan arvioissa rautateiden siviilikuljetusongelmat olivat toissijaisia. Siviililii-
kenteen ongelmien odotettiin sitä paitsi olevan lyhytaikaisia ja ratkeavan nopeasti 
voitollisen hyökkäyksen jälkeen. 

Ilmeisesti päämajan operatiivisessa johdossa oli huolto-osaston mielestä liiallis-
ta luottamusta kuorma-autoihin hyökkäävien joukkojen huollon järjestelyissä, kos-
ka eversti Roos laati mahdollisesti jo ennen ylipäällikön päätöstä päämajoitusmes-
tarille , sotataloustarkastajalle sekä operatiivisen ja järjestelyosaston päällikölle 
muistion kuljetuskalustosta. Hän varoitti , että kenttäarmeijan vajaalukuinen ja heik-
ko kuorma-autokanta tulisi oleellisesti pienentämään armeijan operaatiovapautta 
varsinkin, jos kysymykseen tulisi yleinen eteneminen usealla rintama-osalla ja 
vihollinen suorittaisi laajoja rautateihin kohdistuvia hävityksiä. 240 Muistion sisältö 
viittaa myös siihen , että juuri tuolloin oli Airon johdolla pohdittu laajasti tulevia, 
pitemmälle Itä-Karjalaan tähtääviä operaatioita ja niihin liittyviä kysymyksiä. 

Rautatieliikenteen järjestelyjen kannalta ylipäällikön hyökkäyspäätös oli monel-
la tavalla ongelmallinen. Se merkitsi, että talvisodan jälkeen operatiivisten suunni-
telmien mukaisesti yksinomaan puolustukseen tähdänneet rautateiden valmistelut 
piti saada nopeasti palvelemaan kenttäarmeijan hyökkäystä. Tällöin Valtionrauta-
teiden liikennettä jouduttaisiin ylläpitämään myös vallattavilla alueilla valtakunnan 
rajojen ulkopuolella. Tähän ei ollut osattu valmistautua millään tavalla. Pahinta oli, 
että käytössä ollut vetovoima ja vaunusta olivat täysin riittämättömiä tällaiseen 
tehtävään. Maassa ei edes ollut riittävästi hyökkäyssotaa varten tarvittavia kiskoja 
ja muuta radanrakennusmateriaalia. Tästä syystä osa radankorjausmuodostelmis-
ta oli kesäkuun lopulla vielä perustamatta 241 . Sotarautatiemuodostelmien ja Valti-
onrautateiden henkilöstösuunnitelmissa ja organisaatioissa ei ollut varauduttu uu-
sien ratojen miehittämiseen ja rajan takaisten jaksojen perustamiseen. Toisaalta on 
selvää, ettei rautateiden kalustollinen tai materiaalinen tilanne olisi ollut juurikaan 
parempi, vaikka armeijan hyökkäystehtävä olisi ollut tiedossa esimerkiksi talvella 
1941. Monelta tulevalta ongelmalta olisi kuitenkin voitu välttyä, jos edes henkilö-
suunnittelussa olisi keväällä 1941 osattu ennakoida tuleva tilanne. Voidaankin 
sanoa, että kenttäarmeijan siirtyminen hyökkäykseen asetti Valtionrautatiet ylivoi-
maisen tehtävän eteen , ja tämä oli myös perussyy kesän ja syksyn kuljetusongel-
miin sekä rautateillä että tieliikenteessä. 

Karjalan Armeijan joukkojen keskityskuljetukset käynnistyivät hyvin kesäkuun 
lopussa. Todennäköisesti päämajan huolto- ja rautatieosasto olivat jo hyvissä ajoin 
ennen ylipäällikön päätöstä ryhtyneet eversti Roosin johdolla suunnittelemaan 
KarA:n joukkojen kuljetuksia. Muuten ensimmäisiä kuljetuksia ei olisi kyetty aloitta-
maan samana päivänä, kun Mannerheim ilmoitti ratkaisunsa. Nopeasti suunnitellut 
ja osittain improvisoidut keskityskuljetukset saatiin suoritettua 5.7. kuluessa eli 
kaksi päivää myöhemmin kuin oli ollut tarkoitus. Ylipäällikön reserviksi Norjasta 

240 PM:n kirj no 88/ Huolto 3/20 sai , 27.6.1941 , SArk, T 15709/4. 
24 1 PM:n kirj no 3569/Huolto 1 /1 b sal/ 10, 8.8.1942, Huolto ensimmäisen sotavuoden aikana, 11 osa, 

SArk, T 19535. 
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Ruotsin kautta Tornioon 30.6. saapuneen saksalainen 163. D:n keskityskuljetukset 
Joensuun alueelle saatiin suoritettua 12.7. mennessä 242 • 

Kesän suurista sotilaskuljetuksista huolimatta rautateiden kuljetustilanne olisi 
kesällä 1941 saattanut pysyä jollain tavalla sotilas- ja siviilikuljetuksia johtavan 
rautatieosaston hallinnassa, jos se olisi kyennyt karsimaan sotilastilauksista liiat 
vaunut ja asettamaan sotilastilaukset tärkeysjärjestykseen. Tähän oli kesäkuussa 
kaikki edellytykset, sillä ohjeistuksen mukaisesti myös kuljetuksia ohjaava huolto-
osasto sai etukäteen tiedot päämajan aselajikomentajien ja huoltolajijohtajien sekä 
sotatoimiyhtymien vaunutilauksista. Rautatieosasto sai ennalta tiedot myös saksa-
laisten vaunutarpeesta. Syy rautateiden siviilikuljetuksissa kesäkuun puolivälistä 
alkaen syntyneisiin suuriin vaikeuksiin ei olekaan vaunujen tilausmenettelyssä 
sinänsä vaan päämajan kuljetusjohdon heikossa johtamisotteessa sotilaskulje-
tuksiin nähden. 

Ongelmana oli, että huolto- ja rautat ieosasto toteuttivat suomalaisten ja saksa-
laisten sotilasviranomaisten kuljetustilaukset aina sellaisenaan. Osittain tästä syys-
tä päämajan aselajikomentajat ja huoltolajijohtajat ryhtyivät heinäkuun alussa lä-
hettämään kuljetusmääräykset huolto- ja rautatieosasto ohittaen suoraan varikoille 
243 • Varikot taas tilasivat päämajasta saamiensa määräysten mukaan vaunuston ja 
kuljetuksen määräpaikkaan suoraan paikallisilta rautatieupseereilta. 244 Tämän jäl-
keen ei rautatieosastolla ollut enää edes teoriassa mahdollisuuksia johtaa maan 
muutenkin vähäisen vaunuston käyttöä yhteiskunnan kokonaistarpeiden mukaan. 

Kuljetuksia johtava huolto-osasto ei kesällä 1941 oivaltanut, että päämajan 
kontrollin katoaminen liikkuvan kaluston jakamisessa sotilaskuljetuksiin vaikutti 
suoraan siviilikuljetustilanteeseen. Tätä osoittaa, että huolto-osasto tyytyi kesällä 
antamissaan käskyissä vain korostamaan sotilastilaajille, ettei vaunustoa saanut 
varata yli todellisen tarpeen. Eversti Roosin tilille voitaneen laskea myös se, ettei 
aselajikomentajia ja huoltolajijohtajia perehdytetty keväällä 1941 rautatiekuljetus-
järjestelyihin ja niiden perusteisiin . Ehkä he tällöin olisivat paremmin kiinnittäneet 
huomiota siihen, etteivät heidän osastonsa ylimitoita vaunutilauksia. 

Päämajan lepsun vaununjakomenettelyn seurauksena siviilikuljetuksiin voitiin 
suunnata varsin vähän liikkuvaa kalustoa. Yhteiskunnan kannalta pahinta oli , että 
vaunupulan vuoksi teollisuus joutui heinäkuussa supistamaan tuotantoa. Rautatei-
den siviililiikenteen ongelmat koskettivat välittömästi myös tavallisia ihmisiä, sillä 
vetovoiman puute oli johtanut jo kesäkuussa henkilöliikenteen huomattaviin supis-
tuksiin. 

242 Karppinen, s. 216 - Päivittäin kuormattiin Torniossa ja Haaparannassa kummassakin neljä junaa. 
Divisioonan yksi rykmentti ja patteristo jouduttiin yllättäen ohjaamaan 21 junalla Kemijärvelle 
Sallassa taistelleiden saksalaisjoukkojen vahvistukseksi. Joensuun alueelle kuljetetun divisioonan 
pääosa tarvitsi kuljetustaan varten kaikkiaan 87 junaa (2 540 vaunua). Saksalaisten keskityskulje-
tukset käsittivät 7 .6.- 12. 7. yhteensä 260 junaa ja 9 093 vaunua. Näistä kuljetettiin samanaikaisesti 
omien keskityskuljetusten kanssa 198 junaa ja 6 815 vaunua. 

243 Todennäköisesti aselajikomentajat ja huoltolajijohtajat eivät halunneet, että huolto- tai rautatie-
osasto puuttui millään tavalla niiden tilauksiin . He eivät ehkä oivaltaneet etukäteen lähetettyjen 
vaunutilausten merkitystä rautatieliikenteen johtamiselle, tai heidän osastonsa eivät kyenneet-
suunnittelemaan toimintaansa tulevien viikkojen ajalle. 

244 Länsman, s. 91 . 
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Tässä tilanteessa siviilikuljetuksista vastanneen kuljetustoimiston olisi tullut val -
voa erityisen tarkasti siviilikuljetuksiin jääneen vähäisen vaunuston käyttöä. Tähän 
oli edellytykset, sillä kesäkuussa noudatettiin siviilikuljetuksista talvella 1941 vah-
vistettua rautatiekuljetusten kiireellisyysjärjestystä ja suurimpia rautatievaunujen 
käyttäjiä koskevaa tilausmenettelyä 245 . Kuljetustoimisto ei kuitenkaan onnistunut 
jakamaan vaunustoa tehokkaasti talouselämän tarpeisiin eikä varsinkaan valvo-
maan, että sen antamia jako-ohjeita aina noudatetaan. Tosiasiassa siviilien käyt-
töön jääneen vaunuston jaosta päättivät pitkälti liikennejaksojen vaunujen jakajat 
rauhan aikaiseen tapaan. Luonnollisesti näin jaetut vaunut eivät kohdentuneet 
välttämättä yhteyskunnan kannalta tärkeimpiin kuljetuksiin. 

Tyytymättömänä rautatieosaston tapaan johtaa talouselämän kuljetuksia Suo-
men Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto valitti heinäkuun alussa vaunupulas-
taan päämajalle. Puunjalostusteollisuuden edustajat näyttävät ymmärtäneen hyvin 
sotilaskuljetusten etuoikeutetun aseman mutta eivät sitä, ettei yhteiskunnan kan-
nalta tärkeä vientiteollisuus saanut tilaamiaan vaunuja. Tilanteen parantamiseksi 
keskusliitto esitti keskuselimen perustamista vientiteollisuuden tarvitsemien kulje-
tusten vaunutilausten järjestämistä varten . 246 Esityksen painoarvoa lisäsi , että 
selvästi puunjalostusteollisuuden johtohenkilöihin kuulunut puolustusministeri R. 
Walden oli sen takana. 

Huolto- ja rautatieosasto eivät olleet halukkaita muuttamaan oleellisesti voimas-· 
sa olevaa siviilivaunuston tilausmenettelyä. Kuljetusjohdolla ei kuitenkaan ollut 
mitään sitä vastaan , että vientiteollisuus avustaisi kuljetustoimistoa vaunuston 
jakamisessa. Päämajassa asiaa hoitava eversti H. Roos 247 sopi keskusliiton asia-
miehen tohtori Johan 0 . Söderhjelmin kanssa siitä, että Suomen Puunjalostusteol-
lisuuden Keskusliitto kerää vientiteollisuuden vaunutilaukset ja asettaa ne tärkeys-
järjestykseen ennen niiden lähettämistä rautatieosastolle. Rautatieosastolle jäi kui -
tenkin lopullinen päätösvalta vaunuston jaosta. Järjestelyn yksityiskohtien hiomi-
nen jäi Söderhjelmin ja kuljetustoimiston päällikön apulaisjohtaja Tuunasen tehtä-
väksi. 248 

Puunjalostusteollisuuden aloite sai heinäkuun alussa kuljetustoimiston muuten-
kin paneutumaan siviil ikuljetusten suoritukseen. Liikennejaksojen vaununjakajat 
saivat käskyn kiinnittää erityistä huomiota vaunujen tehokkaaseen käyttöön, koska 
vaunuja voitiin luovuttaa runsaan sotilasliikenteen takia vain rajoitetusti siviilikäyt-
töön. Lisäksi vaunujen jakajat saivat uuden ohjeen vaunujen jaon kiireellisyys- ja 
tärkeysjärjestyksestä. 249 Näiden ohjeiden merkitystä heikensi se, etteivät vaunu-
jenjakajat edelleenkään aina noudattaneet kuljetustoimistolta saamiaan määräyk-
siä. 

245 Komiteamietintö Mon. 1945:10, 13.4.1945, EA ja KYM:n kirj no 482/720, 17.11.1941 sekä KYM :n 
kirj no 1440, 20.2.1941 , KA, KYM , Da 148 - Tuunanen toimi 20.2.1941 perustetun neuvottelukun-
nan sihteerinä 17.11 .1941 saakka . Tuolloin KYM ilmoitti lakkauttavansa PMHE:n perustamisen 
johdosta neuvottelukunnan. 

246 PM:n kirj no 414/ Huolto 1/5 a sai, 4.7.1941 , SArk, T 2556/4. 
247 Työjärjestyksen mukaan asian hoito olisi kuulunut rautatieosaston päällikölle. Asiakirjojen perus-

teella voidaan päätellä, että hänet ohitettiin asian käsittelyssä. 
248 PM:n kirj no 414/Huolto 1/5 a sai , 4.7.1941, SArk, T 2556/4. 
249 PM:n kirj no 38/3/Raut 2, 3.7.1941 , SArk, T 2556/4. 
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Osa rautatieliikenteen johtamisessa esiintyneistä ongelmista oli seurausta rauta-
tieosaston sisäisistä kiistoista. Ylijohtaja G. Janssonin tilalle rautatieosaston päälli-
köksi määrätty johtaja M. Viluksela epäonnistui kesäkuun lopussa täysin osaston-
sa johtoon otossa. Kerrotaan, ettei yleisen rautatietoimiston päällikkö, everstiluut-
nantti V. Hovinen esitellyt esimiehelleen toimistonsa asioita tai saamiaan kirjelmiä 
250 . Ilmeisesti kuljetustoimiston päällikön ja osastopäällikön yhteistoiminnassa oli 
myös kitkaa. Asiakirjojen perusteella Viluksela näyttää pian keskittyneen vain rata-
toimiston johtamiseen. Toisaalta yleisesikunnan päällikköinä toimineet E. Heinrichs 
ja E. Hanell eivät näytä erityisemmin tukeneen osastopäällikköään. Tämä johtui 
todennäköisesti siitä, että he katsoivat operatiivisten näkökohtien mukaisesti rau-
tatieosaston ohjauksen kuuluvan huolto-osastolle, kuten oli sovittu. Huolto-osasto 
puolestaan keskittyi vain sotilaskuljetusten toteuttamiseen operatiivisen johdon 
tarpeiden mukaisesti. Tämä oli luonnollisesti huolto-osaston päätehtävä, mutta 
sen olisi tullut kuljetusten ylimpänä johtajana huolehtia paremmin myös siviiliyh-
teiskunnan välttämättömien kuljetustarpeiden turvaamisesta. 

Päämajan rautatiekuljetusten erikoisten johtosuhteiden vuoksi yhteistoimin-
ta huolto- ja rautatieosaston kesken ei voinut ollut saumatonta. Aktiivisesti toimi-
nut huolto-osasto kavensi kesällä 1941 monella tavalla rautatieosastolle asetuk-
sella annettua toimivaltaa. Seurauksena oli , etteivät osastojen vastuusuhteet lo-
pulta olleet selkeät. Huolto-osasto esimerkiksi käski, rautatieosaston sijasta, koko 
jatkosodan ajan sotatoimiyhtymien kuljetusjärjestelyt. Lisäksi huolto-osasto antoi 
käskyt kuljetusten tilaamisesta ja niiden seuraamisesta rataverkolla. Huolto-osas-
ton rautatieliikenteestä antamat käskyt olivat tyypillisesti sellaisia, että ne koskivat 
kaikkia pääesikunnan osastoja, puolustushaaroja ja sotatoimiyhtymiä. Rautatie-
osasto puolestaan kopioi huolto-osaston määräykset usein sellaisinaan omiin 
käskyihinsä, tosin huolto-osastoa yleensä mainitsematta 251 . Luonnollisesti rauta-
tieosasto ja sen toimistot antoivat omia, itsenäisesti laatimiaan käskyjä, jotka oli 
suunnattu lähinnä rautatiekuljetusten suorituksesta vastaavalle organisaatiolle. 

3.1.4 Pohjois-Suomen ja Itä-Karjalan joukkojen kuljetusongelmat 

Saksalaisten hyökkäys Sallan suunnassa alkoi 1.7.1941. Sallasta käytyjen kovien 
taistelujen aikana Pohjois-Suomen sotatoimia johtava AOK Norwegen totesi , ettei 
tuolloin vielä täysin keskeneräinen Kemijärven - Sallan rata riittänyt joukkojen 
huollon turvaamiseen. Saksalaiset kääntyivät 6.7. Suomen ulkoasiainministeriön 
puoleen esittäen, että suomalaiset rakentaisivat ja korjaisivat kyseisen radan van-
haan valtakunnan rajaan asti. Samana päivänä saksalaisille alistetun 111 AK:n ko-
mentaja, kenraalimajuri Hjalmar Siilasvuo esitti päämajoitusmestarille, että rauta-
tiehallitusta pyydettäisiin rakentamaan kapearaiteinen rautatie Kontiomäeltä Tai-
valkosken kautta Vuokkiniemeen . Esitetyllä rautatiellä oli tarkoitus parantaa 111 
AK:n joukkojen huoltomahdollisuuksia. 

250 Länsman, s. 88 - Tuhkanen usein liioittelee, mutta hän on nähnyt tilanteen omakohtaisesti . 
251 Esimerkiksi PM:n kirj no 174/Huolto 1/ 1 c sai , 28.6.1941 , SArk, T 2554/5, jonka jälkeen annettiin 

käsky Raut 2 no 19 sai , 29.6.1941, SArk, T 22471/5. 
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Kulkulaitosministeriö, rautatiehallitus ja asiasta kuultu rautatieosaston päällikkö 
päätyivät 9.7. esittämään valtioneuvostolle, että saksalaisten pyyntöön Sallan ra-
danrakennuksesta tulisi suostua. Valtioneuvoston hyväksyi samana päivänä sak-
salaisten esityksen. Rautatiehallitus käynnisti työt Sallan - Kemijärven alueella heti, 
koska rataa syksystä 1940 asti rakentaneet miehet olivat vielä ratatyömaalla ja 
rautatierakennuksen rahoituskin oli kunnossa. 252 

Pohtiessaan Siilasvuon esitystä päämajan operatiivinen ja kuljetusjohto saivat 
tietää valtioneuvoston päättäneen ryhtyä Sallan radan rakentamiseen. Näyttää 
siltä, että päämajan sekavien johtosuhteiden vuoksi Roos ei ollut maininnut Viluk-
selalle mitään Siilasvuon esityksistä eikä toisaalta Viluksela ollut maininnut rauta-
tiehallituksen yhteydenotosta kenellekään. Ilmeisen tuohtuneena Vilukselan toi-
minnasta yleisesikunnan päällikkö antoi asian hoidon huolto-osaston päällikölle ja 
jätti alaisensa rautatieosaston päällikön syrjään asian jatkokäsittelystä. Kyse oli 
siitä, että Karjalan Armeijan hyökkäys oli juuri käynnistynyt. Päämajan näkökul-· 
masta koko Valtionrautateiden radanrakennusvoima ja sen varastoissa olleet kis-
kot 253 ja muut radanrakennustarvikkeet olisi tarvittu KarA:n hyökkäyssuunnassa 
254 • Asialle ei luonnollisesti ollut valtioneuvoston päätöksen jälkeen enää mitään 
tehtävissä. Todennäköisesti päämajan ylin johto olisi antanut tukensa saksalaisten 
esitykselle, mutta erona olisi ehkä ollut se, ettei radanrakennukseen olisi suostuttu 
vastikkeetta. Päämaja oli näet kesäkuussa yrittänyt turhaan saada Saksasta tou-
kokuun lopussa pyydettyjä kulkuvälineitä. 

Heinäkuun puolivälissä Roos kääntyi rautatiehallituksen ja kulkulaitosministeriön 
puoleen ja esitti kiskojen hankintaa ulkomailta. Ilmeisesti vastausta Siilasvuolle 
viivytettiin juuri siksi, että päämajassa odotettiin rautatiehallituksen ilmoitusta kis-
kohankintojen onnistumisesta. Kun oli selvinnyt, ettei Ruotsista saataisi ainakaan 
nopeasti mitään merkittäviä kiskoeriä, Roos ilmoitti Siilasvuolle, ettei rakennustyö-
hön voitu kiskojen puutteen vuoksi ryhtyä. Hän kehotti 111 AK:a keskittymään 
huoltoteidensä kunnostukseen. 255 

Kuultuaan päämajan kielteisestä vastauksesta Siilasvuolle AOK Norwegen pyysi 
19. 7. päämajaa rakentamaan kenttäradan Hyrynsalmelta Vuonniseen. Airolla ja 
Roosilla ei näytä olleen mitään aikomusta muuttaa aiempaa päätöstään, koska 
kenttäratojen rakentamiseen käytettävissä oleva vähäinen materiaali oli varattu 
KarA:n käyttöön. Aseveljen pyyntöön tuli kuitenkin suhtautua vakavasti, joten asia 
päätettiin tutkia perusteellisesti , vaikka kielteinen vastaus olisi voitu antaa heti. 
Rautatieosasto sai tehtävän selvittää AOK Norwegenin esittämän radan rakenta-
mismahdollisuudet sekä asiaan liittyvät työvoima- ja materiaalikysymykset. Tehtä-
vää antaessaan Roos ilmoitti rautatieosastolle linnoittamisosaston hallussa olevan 
30 km kenttäradan kiskoja ja muutamia kenttäradalle tarkoitettuja pieniä vetureita. 

252 RH:n kirj no S 15/9, 9.7.1941 , KA, KYM , Ha 2 ja PM:n kirj no 103/Raut 3 sai 10.7.1941 , SArk, 
T 2556/4. 

253 Ratakiskojen puute johtui osittain siitä, ettei Vuoksenniska Oy ennen talvisotaa ollut voinut , 
puolustuslaitoksen tärkeämpinä pidettyjen tilausten vuoksi , toimittaa VR:n tilaamia kiskomääriä. 

254 M. Viluksela: PM takaisin vallattujen rataosien korjaus sekä niiden sodanaikainen hoito ja liikennöi-
minen , 21.7.1941 , SArk, T 22470/1 - Muistiosta käy ilmi , että päämajan ylin johto, tn . Airo ja Roos, 
olivat korostaneet kiskojen tarvetta Itä-Karjalassa. 

255 PM:n kirj no 847/ Huolto 1/ 5a sai , 18.7.1941 , SArk, T 2556/4. 
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Vetureita oli saatavissa myös eräiltä teollisuuslaitoksilta. Roos korosti Vilukselalle 
päämajan ylimmän johdon pitävän radanrakennusta tärkeänä, koska Pohjois-Suo-
men kuljetusvälinetilanne oli huono ja tiet rajan itäpuolella kurjia. 256 Todennäköi-
sesti näiden evästysten toivottiin kantautuvan saksalaisten korviin. 

Asian käsittelyn yhteydessä Siilasvuo näyttää saaneen päämajalta moitteita 
siitä, että AOK Norwegen oli esittänyt hänen ilmeisestä pyynnöstään hanketta, 
johon päämaja oli jo antanut kielteisen vastauksen. Siilasvuo ei kuitenkaan välittä-
nyt moitteista pyrkiessään parantamaan armeijakuntansa huoltomahdollisuuksia. 
Saatuaan tietää maassa olevan kenttäradan kiskoja ja radoille tarvittavia vetureita, 
hän laaditutti esikunnassaan uuden esityksen, joka vastasi kohtuudella kenttära-
dan rakentamismahdollisuuksia. Siilasvuo esitti nyt Airolle, että ryhdyttäisiin raken-
tamaan 44 kilometrin pituista rataa Hyrynsalmen - Kiantajärven välille. Tämän 
radan rakentamisesta oli jo aiemmin tehty myönteinen päätös, mutta työt olivat 
jääneet talvisodan sytyttyä kesken. 

Roos antoi tämänkin radanrakennuksen rautatieosaston tutkittavaksi. Laaditus-
ta selvityksestä kävi ilmi, että rata voitaisiin saattaa väliaikaiseen liikennekuntoon 
noin kuukaudessa edellyttäen, että työhön olisi käytettävissä 1 000 armeijan 
muonittamaa työntekijää. Kuitenkin, koska Karjalan ratojen kuntoonpano vaati 
suuret kiskomäärät ja koska Sallan rata jouduttiin kunnostamaan vanhaan rajaan 
asti, ei Ruotsista mahdollisesti saatavia kiskoja 257 voitu Vilukselan mielestä miten-
kään ajatella käytettäväksi kyseiseen tarkoitukseen. Silti hän esitti aiemmin käyn-
nistettyjen radan rakennustöiden jatkamista niin, että rata voitaisiin aikanaan avata 
sotilasliikenteelle. Tähän Airo ei suostunut, koska voimat tuli edelleen keskittää 
kenttäarmeijan tukemiseen. 

Heinäkuun lopussa Siilasvuolle ilmoitettiin, ettei radan rakentamiseen ollut tois-
taiseksi mahdollisuuksia kiskojen puutteen takia. Airo ilmoitti selkeästi, että maas-
sa olevat kiskot tarvitaan KarA:n tarpeisiin, koska Itä-Karjalassa oli rautatien merki-
tys huollettavien joukkojen vahvuudesta ja kuljetustarpeesta johtuen suurempi. 
Siellä oli siten vähäiselläkin kiskomateriaalilla saatavissa enemmän operatiivista 
hyötyä. Edes kapearaiteisen radan rakentamiseen välille Juntusranta - Vuoninen ei 
ollut mahdollista, vaikkakin kyseisen radan tutkimus tultaisiin suorittamaan. 258 

Tämän jälkeen sekä Siilasvuo että AOK Norwegen pidättyivät vuoden 1941 aikana 
uusien radanrakennusesitysten tekemisestä kulkulaitosministeriölle tai päämajalle. 

Sallan rata aiheutti kuitenkin vielä syksyllä 1941 harmeja kulkulaitosministeriölle, 
rautatiehallitukselle ja päämajalle. Tämä johtui siitä, että saksalaisten joukkojen 
päähuoltotienä toimivalla radalla esiintyi jatkuvia kahnauksia saksalaisten ja suo-
malaisten kesken. Suomalaiset olivat tyytymättömiä, etteivät saksalaiset purka-
neet vaunujaan kyllin nopeasti. Tärkein kiista liittyi kuitenkin siihen, kuka hallitsee 
radan Suomen puoleista osaa. AOK Norwegen, joka oli vastannut radan liikennöin-
nistä Sailaan 19.7. ja Tuntsaan 16.10. alkaen, halusi ottaa radan Kemijärveltä 

256 PM:n kirj no 942/Huolto 1/ 5a sai , 22.7.1941, SArk, T 2556/4. 
257 UM:n kirj no 30603, 28.8.1941, KA, KYM, Ha 1 - Ruotsin UM:n vastaus KYM:n 16.7. lähettämään 

tiedusteluun saada ostaa rautatiekiskoja, kuparilankaa ja ruostumattoman terästä Ruotsista. 
Ruotsi suostui elokuun 1941 lopussa myymään vain 4 000 tn uusia kiskoja. 

258 PM :n kirj no 1142/Huolto 1/5a sai , 29.7.1941 , SArk, T 2556/4 - Tutkimus suoritettiin elokuussa. 
Koko radan lopulliseen liikennekuntoon saattamiseen olisi tarvittu 700 000 työtuntia. 
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alkaen johtoonsa 259 . Lapin läänin maaherra K. Hillilä, joka oli myös sekaantunut 
kiistaan, esitti lokakuun lopulla yleisesikunnan päällikölle, että Sallan rata oli van-
halle rajalle asti saatava suomalaisten hallintaan. Hänestä siihen oli kaikki teknilli-
set edellytykset. Tärkeintä hänestä oli, että toimenpide tukisi Suomen poliittista 
asemaa Saksaan nähden. 260 (Kartta 3) 

Radan hallintaan liittynyt riita saatiin sovittua marraskuun alussa. AOK Norwege-
nin esikuntapäällikkö, kenraalimajuri E. von Buschenhagen antoi käskyn luovuttaa 
rataosa Salla - Tuntsa suomalaisille rautatieviranomaisille 11.11.1941. Vanhan 
rajan yli menevä rataosa Tuntsa - Voitajoki jäi saksalaisten hoitoon 261. Vastuun-
vaihdon yhteydessä suomalaiset sotilasviranomaiset esittivät todennäköisesti 
eversti Roosin kehotuksesta sopimuksen allekirjoittamista siitä, että rata Tuntsasta 
itään on saksalaisten hoidossa 262 . Koska paikalla olleilla saksalaisilla ei ollut 
mitään asiaa vastaan, ratainsinööri Huttunen ja majuri Benninghof allekirjoittivat 
sopimuksen. 263 Järjestelyllä päämaja halusi ilmeisesti varmistaa, etteivät saksalai-
set myöhemmin vaatisi suomalaisia osallistumaan rajan takaisen rataosan kunnos-
tukseen, rakentamiseen tai liikennöintiin. Periaatteessa asia oli kunnossa, mutta 
myöhemmin rautatiehallituksen pääjohtaja Castren ilmoitti , ettei Huttusella ollut 
valtuuksia sopia Valtionrautateiden puolesta mistään asiasta tai allekirjoittaa sopi-
muksia. Sopimus jäi kuitenkin voimaan . 

Pohjois-Suomen rautatieliikenteen järjestelyt olivat päämajan kuljetusjohdon 
kannalta toissijaisia. Sen päähuolena oli huollon järjestäminen Laatokan Karjalan 
sekä Kannaksen joukoille. Tehtävä oli erittäin vaikea, koska venäläiset olivat vetäy-
tyessään tuhonneet perusteellisesti suomalaisten haltuun jääneiden alueiden rata-
verkon. Radat olisi kyllä voitu korjata nopeastikin, jos käytettävissä olisi ollut 
riittävästi materiaalia. Ongelmana oli, että VR:n kiskovarastot olivat elokuun alussa 
lähes tyhjät 264 aiempien vaurioiden korjausten takia. Kotimainen tuotanto voitaisiin 
käynnistää vasta sen jälkeen, kun Vuoksenniskan tehtaat olisi vallattu ja saatu 
tuotantokuntoon. Koska kiskoja ei ollut onnistuttu saamaan Saksasta, jäi ainoaksi 
mahdollisuudeksi yrittää ostaa niitä Ruotsista. Hankinnalla oli päämajan kannalta 
kiire, koska KarA käynnistäisi syyskuun alussa hyökkäyksen Aunuksen ja Itä-
Karjalan valtaamiseksi 

Ruotsista ostettuja kiskoja ei saatu maahan syyskuun alkuun mennessä. Rauta-
tiehallituksen pääjohtajan J . Castrenin Ruotsista 265 ostamista uusista kiskoista (63 
ratakm) saatiin lokakuun alkuun mennessä maahan vajaa 40 ratakilometriä. Ruot-
salaiset suostuivat onneksi myymään Suomeen 50 ratakilometriä käytettyjä kisko-

259 Haro, s. 60. 
260 Maaherra K. Hillilän kirje 25.10.1941 Tuompolle, SArk, T 20117/32. 
261 A.O.K. Norwegen, Abt I a, no 331/41 geh, 5.11.1941, SArk, T 20117/32. 
262 Suomalaisista paikalla olivat eversti Roosin edustajana eversti von Kraemer sekä häntä avusta-

neet insinöörikapteeni Huttunen ja luutnantti Blässar. Saksalaisia edustivat majuri Benninghof ja 
kapteeni von Ottens. 

263 Rothen kolmas kirje Hanellille, 12.11 .1941 , SArk, T 20117 /32 . 
264 Viluksela toteaa 21.7.1941, että RH saattoi luovuttaa vain 30,9 km raidemetriä 30 kg/m painoisia 

kiskoja. Määrä ei riittänyt edes Laatokan Karjalan tuhotuille radoille. ( PM takaisin vallattujen 
rataosien korjaus sekä niiden sodanaikainen hoito ja lii kennöiminen, 21 .7.1941 , SArk, T 22470/1 ). 

265 VR :n pääjohtaja no 3, 11 .8.1941 , SArk, T 22471 /70 - Ministeri Salovaaran järjesti hankinnan 
rahoituksen. 
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ja. Lokakuuhun mennessä tuosta erästä oli saapunut Suomeen 17 ratakilometriä. 
Vihollisen radanrepijällä repimistä kiskoista voitiin oikaisemalla saada verraten 
runsaasti käyttökelpoista materiaalia, mutta lokakuun alkuun mennessä Vuoksen-
niskan tehdas ei, puolustusvoimien suurien ammustilausten takia, ollut ehtinyt 
aloittaa kiskojen suoristusta. 266 Huolimatta hankintojen pienuudesta niiden voi-
daan jälkikäteen todeta estäneen rautatieliikenteen täydellisen romahduksen Itä-
Karjalassa ja mahdollistaneen KarA:n hyökkäyksen toteuttamisen. 

Kiskohankintojen epäonnistuttua oli Karjalan Armeijan joukkojen huollossa odo-
tettavissa suuria ongelmia varsinkin, kun vetureitakaan ei ollut saatu hankittua 
lisää. Toisaalta huoltovaikeuksia tiedettiin olevan edessä, vaikka alueen radat 
saataisiin haltuun ehjinä, sillä ne olivat huonosti pohjustettuja ja normaalioloissakin 
pienen liikenne- ja kuljetuskyvyn omaavia. Lisäksi KarA:n joukkojen huollossa oli 
kyse niin suurista etäisyyksistä ja materiaalimääristä, ettei kuorma-autoilla ollut 
mitään mahdollisuutta suoriutua yksin tehtävästä. Kuitenkin KarA:lle annettiin osit-
tain odotettavissa olevien rautatiekuljetusten ongelmien takia huomattava osa 
puolustuslaitoksen hallussa olleista ajoneuvoista. Syyskuun lopussa sillä oli hallus-
saan noin neljäsosa ja lokakuun lopussa peräti runsaat 37% kaikista armeijan 
hallussa olevista moottoriajoneuvoista. 

Kuljetusjohdon pahimmat pelot toteutuivat syyskuun alkupuolella, kun Karjalan 
Armeijan menestyksellinen hyökkäys kasvatti nopeasti huoltoetäisyyksiä. Venäläi-
set olivat täälläkin odotusten mukaisesti hävittäneet vetäytyessään radat ja niiden 
laitteistot niin perusteellisesti , etteivät suomalaisten radankorjausyksiköt, ennen 
kaikkea materiaalin puutteen vuoksi, kyenneet kunnostamaan niitä tarvittavalla 
nopeudella. Ratojen korjaamista ja kunnossa pitämistä vaikeutti sekin, että venä-
läiset suorittivat syyskuun alusta lähtien voimakkaita ilmahyökkäyksiä Karjalan 
Armeijan rautatieyhteyksiä vastaan. Pommitusten vaikutukset ratojen toimintaan 
jäivät kuitenkin suhteellisen pieniksi. Tyypillisin pommitetun radan korjausaika oli 
koko sodan ajan tuntiluokkaa. Tavallisesti liikenne saatiin kulkemaan vauriokohdan 
yli jo tunnin , kahden kuluttua. 

Karjalan Armeijan työntyminen syykuussa syvälle Aunuksen ja Äänisen suuntiin 
vaikutti haitallisesti koko maan kuljetustilanteeseen. Tämä johtui siitä, että Itä-
Karjala, kuten myös Pohjois-Suomi, oli kaukana huoltolähteistä (Kartta 3) . Sotilas-
kuljetusten takia yhteiskunnan tärkeimmiksi kuljetussuunniksi muuttuneet Itä-Kar-
jalan ja Pohjois-Suomen radat sitoivat niille ohjatun liikkuvan kaluston pitkiksi 
ajoiksi. Kaiken lisäksi vaunut oli palautettava useimmiten tyhjinä takaisin . Kuljetus-
ongelmaa kärjisti, että nämä ns. rataverkon umpisuolet olivat myös rataverkon 
heikoimmat osat. Seurauksena oli, että koko maan vaunuston kierto hidastui 
vaarallisella tavalla varsinkin, kun veturit eivät riittäneet suuresti kasvaneen rata-
verkon liikennöintiin ja ruuhkien selvittämiseen. Tästä syystä vallatun alueen rauta-
tieliikenne ajoittain jopa pysähtyi 10.9.1941 jälkeen. Päämajassa arvioitiin tuolloin 
vaunuston ja vetovoiman puutteen tulevan matkojen yhä pidetessä aiheuttamaan 
entistä enemmän hankaluuksia joukkojen huollolle. Rautateiden kuljetusvaikeudet 
olivatkin Karjalan Armeijan hyökkäyksen kannalta erittäin haital lisia, koska jatku-
vasti vaikeutuva bensiinin saanti, heikko autokanta ja uhkaava rengastilanne pa-

266 PM:n kirj no 2485/Huolto 1/1 b sai , 2.10.1941, SArk, T 21803/1. 
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kottivat ottamaan rautatiestä irti kaiken mahdollisen. 267 Tässä tilanteessa siviiliyh -
teiskunnan rautatiekuljetustarpeiden tyydyttäminen oli päämajan näkökulmasta 
toissijaista. 

Syyskuun loppupuolella rautatieliikenteen ongelmat Itä-Karjalassa jatkuvasti pa-
henivat liikennöitävän rataverkon lisääntyessä ja kuljetusmatkojen pidentyessä 
varsinkin eniten liikennöidyssä suunnassa Suojärvi - Petroskoi. Veturi- ja vaunupu-
lan vuoksi muun muassa 4.D:n ja 8.O:n siirrot tapahtuivat hyvin hitaasti. 268 Rauta-
tieliikenteen ongelmat vaikuttivat siten suoraan KarA:n sotatoimiin ja varsinkin 
operaatioiden nopeuteen 

Lokakuun alussa päämaja sai yllättäen tietää rautatiehallituksen pääjohtajan 
luvanneen saksalaisille 20,5 ratakilometriä Ruotsista ostetuista vanhoista ratakis-
koista 269 käytettäväksi Pohjois-Suomen ratatöihin . Päämaja ei voinut tässäkään 
tapauksessa jälkikäteen puuttua asiaan, ja saksalaiset saivat luvatut kiskot. Tilan-
netta kuitenkin käsiteltiin pääjohtajan ja päämajan kuljetusjohdon kesken, jottei 
vastaavaa enää tapahtuisi päämajan tietämättä 270 • Nuo kiskot olisi päämajan 
näkökulmasta tarvittu Itä-Karjalassa. Päämajan kuljetusjohdon virhe oli, ettei se 
heinäkuun alussa Sallan radanrakennuskysymystä käsiteltäessä tehnyt rautatie-
hallitukselle täysin selväksi, että päämajalla tulee olla operatiivisten näkökohtien 
takia päätösvalta Valtionrautateiden hallussa olevan radanrakennus- ja korjausma-
teriaalin käytöstä. 

Itä-Karjalan ratojen käyttöönottoa olisi helpottanut, jos suomalaiset olisivat on-
nistuneet saamaan sotasaaliiksi rautateiden liikkuvaa kalustoa. Näin ei kuitenkaan 
käynyt. Sotasaaliiksi oli 9.10. mennessä saatu vain 36 veturia (kunnossa 6) ja 706 
rautatievaunua (kunnossa 364). 271 Vetovoimasta ja vaunuston puutteesta huoles-
tunut rautatieosasto esitti 16.10. yleisesikunnan päällikölle neuvotteluja saksalais-
ten kanssa venäläisiltä vallatun liikkuvan kaluston luovuttamisesta Suomeen. Lisä-
tarpeeksi laskettiin 307 veturia ja 23 240 vaunuakselia, mikä vastasi noin 11 600 
kappaletta 2-akselista vaunua. Tarve suuresti kasvaneella rataverkolla oli akuutti, 
sillä kun vaunujen suhteellista lukua rataverkon pituuteen nähden merkittiin luvulla 
100, niin se oli lokakuussa 1941 enää 91,4 ja oli laskemassa nopeasti 68,9:ään. 
Veturien suhteellinen luku lokakuussa oli 92 ja olisi laskenut pian 71,5:een. 272 

Rautatieosasto tarkoitti esityksellään aivan eri suuruusluokan hankintaa, mistä 
eversti Roos oli sopinut syys- ja lokakuun vaihteessa päämajan saksalaisen yhte-
ysesikunnan päällikön jalkaväenkenraali W. Erfurthin kanssa. Tuolloin Roos oli 
saanut lupauksen Tallinnassa olevien 400-500 vaunun ja runsaan 30 veturin kulje-

267 PM :n kirj no 2310/Huolto 1 /1 b sai, 22.9.1941, SArk, T 21803/1. 
268 PM :n kirj no 2485/Huolto 1 /1 b sai, 2.10.1941, SArk, T 21803/1. 
269 PM:n kirj no 362/Raut os sai, 22.9.1941, SArk, T 2556/4. 
270 Yhteistoimintavaikeuksia RH:n ja PM:n välillä esiintyi kesällä, kun RH piti yhteyttä päämajaan 

PMrautos:n välityksellä. Kun RH :lle oli syksyllä selvinnyt eversti Roosin asema rautatiekuljetusten 
ohjaajana, näyttää yhteistoiminta parantuneen . RH:n ja PM:n toimenpiteiden koordinoinnissa oli 
kuitenkin vielä vuoden lopulla pahoja puutteita. 

271 PM:n kirj no 2600/Huolto ·111 b sai, 13.10. 1941 , SArk, T 21803/1. 
272 PM:n kirj no 426/Rautos sai, 16.10.1941 , SArk, 2556/4 sekä PM:n Yleisesikunnan päällikkön kirj 

no 557 NII sai, 18.10.1941 , SArk, T 2556/4 - Asiakirja on lähetetty puolustusministerille ja huolto-
osaston päällikölle. 
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tuksesta Suomeen. Hän oli neuvotteluissa Erfurthin kanssa erityisesti korostanut 
sotasaalikalustoa tarvittavan Pohjois-Suomen saksalaisjoukkojen kuljetusongel-
mien helpottamiseen. Tämä ei ilmeisesti ollut todellisuudessa Roosin pääasiallinen 
tarkoitus. Todennäköisesti Roos ajatteli kalustoa käytettävän aluksi Itä-Karjalassa. 
Huoltokatsauksestakin saa sen käsityksen, että pian saapuvaa kalustoa käytettäi-
siin lähinnä suomalaisten omiin tarpeisiin 273 . Ensimmäisessä kuljetuserässä maa-
han saapui lokakuun puolivälissä 74 tavaravaunua 274 • Roosin saksalaisten kanssa 
tekemä sopimus sotasaaliskaluston saamisesta Virosta ei tuonut vielä syksyllä 
1941 sanottavaa apua liikkuvan kaluston puutteeseen, mutta se osoittautui merkit-
täväksi avaukseksi jatkotoimituksille. 

Sopimus sotasaaliskaluston luovuttamisesta Suomen puolustusvoimille on mel-
ko varmasti tehty suullisesti, koska myöhemmin eivät suomalaiset tai saksalaiset 
vedonneet mihinkään kirjallisen asiakirjaan. Asiakirjan olemassaolo olisi tullut Suo-
messa esille varsin pian, kun kulkulaitosministeriö ja päämaja kiistelivät loppuvuo-
desta siitä, kuka maksaa saapuneen rautatiekaluston korjauskulut. Saksalaiset-
kaan eivät jatkosodan aikana vedonneet kirjalliseen sopimukseen valittaessaan, 
että kalustoa ei lupausten vastaisesti luovutettu tarpeellisessa määrin saksalaisten 
kuljetuksiin. Eräät saksalaiset näyttävät tulkinneen asiaa niinkin, että kaikki saapu-
nut kalusto olisi pitänyt antaa heidän käyttöönsä. Roos puolestaan oli sitä mieltä, 
että saksalaisilta saatu sotasaaliskalusto oli tarkoitettu Suomen rautateille, jolloin 
täällä päätetään sen käytöstä. 

Valtionrautateitä ylimääräisten harjoitusten alusta alkaen vaivannut ammatti-
henkilöstön puute vaikutti oleellisesti rautateiden suorituskykyyn niin kotiseudulla 
kuin varsinkin Itä-Karjalassa. Valtionrautateiden palvelukseen jääneellä henkilös-
töllä oli jo kesällä vaikeuksia kotiseudun rautatieliikenteen ylläpitämisessä. Omat 
ongelmansa aiheutui siitä, että liikenne oli kesästä alkaen suuntautunut monille 
sellaisille rataosille, joilla ei rauhan aikana ollut juuri liikennettä. Varsinaiset ongel-
mat syntyivät syksyllä takaisin vallattujen alueiden rautatieliikennettä järjestettäes-
sä. Sopivien sotarautatiemuodostelmien puuttuessa rautatieliikennettä hoitava 
henkilöstö oli siirrettävä kotiseudulta vallatuille rataosille. Tällöin kotiseudun liiken-
teen ylläpitäminen vaikeutui entisestään. Valtionrautateiden henkilöstötilanteen 
helpottamiseksi ylipäällikkö vapautti asepalveluksesta kesän ja syksyn aikana noin 
300 joukoissa palvelevaa rautatieläistä. Lisäksi nuoremmille rautatieläisille annet-
tiin kesällä 1941 lykkäystä aluksi joulukuun alkuun saakka. Karjalan Armeijan 
komentaja määräsi puolestaan joulukuussa alaisissaan joukoissa palvelevia rauta-
tieläisiä vallatulle alueelle Itä-Karjalaan perustetun 11. liikennejakson päällikön 
johtoon käytettäviksi rautatieliikenteen hoitamisessa Suojärven itäpuolisilla rata-
osilla. 275 

273 PM:n kirj no 2600/Huolto 1/ 1 b sai , 13.10.1941 , SArk, T 21803/ 1. 
274 PM:n kirj no 839/ Raut 1/7/15 sai , 20.10.1941 , SArk, T 2556/4 (Ensimmäinen kuljetus tuli Helsinkiin 

14.10.1941) ja PM:n kirj no 2996/Huolto 1/5 a sai , 24.10.1941 , SArk, T 2556/4 (Tallinnassa oli 35 
veturia ja 400 vaunua odottamassa kuljetusta Suomeen) sekä PM:n kirj no 2930/Huolto 1/1 b sai , 
22.10.1941 , SArk, T 21803/1 (VR:n asiantuntijat olivat Tallinnassa tarkastamassa vetureiden kun-
toa). 

275 PM:n kirj no 839/Raut 1/7/15 sai , 20.10.1941 , SArk, T 2556/4. 
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Viimeistään syyskuun 1941 puolivälistä alkaen maan rautatieliikenteen voidaan 
katsoa joutuneen toimimaan tilanteessa, joka ylitti kaikki Valtionrautateiden resurs-
sit ja mahdollisuudet. Se, että Valtionrautatiet pystyi ylipäätään selviytymään sak-
salaisten ja suomalaisten joukkojen kuljetuksista sekä hoitamaan jotenkuten koti-
seudun siviilikuljetukset, oli rautatiehenkilökunnan ammattitaidon ja joustavuuden, 
ei niinkään päämajan huolto- ja rautatieosaston johtamistoiminnan ansiota. 

Kesän ja syksyn aikana kulkulaitosministeriö ja rautatiehallitus pyrkivät tuke-
maan sotilasviranomaisia rautatiekuljetusten järjestelyissä yrittämättä, kotiseudun 
suurista kuljetusvaikeuksista huolimatta, vaikuttaa tai puuttua päämajan toimin-
taan rautatieliikenteen johtajana. Tämä osoittaa, että siviiliviranomaiset ymmärsi-
vät sotilaskuljetusten etuoikeutetun aseman. Toisaalta päämaja totesi lokakuun 
puolivälissä, että sodan pitkittyessä sen oli suorastaan pakko alkaa kiinnittää 
enemmän huomiota talouselämän ja kansanhuollon tarvitsemien rautatiekuljetus-
ten suoritukseen. Tämä päätös ennakoi lokakuun lopussa suoritettua rautatielii-
kenteen johtosuhteiden uudelleen järjestämistä. 

3.2 Sotilasviranomaisten johtamat tiekuljetukset 

3.2.1 Pääesikunnan käsky kotiseudun tiekuljetusten järjestelystä 

Pääesikunnassa oli uuden liikekannallepanosuunnitelman laatimisen yhteydessä 
keväällä 1941 todettu , että ajoneuvoja ei riittänyt edes kenttäarmeijan varustami-
seen supistetun määrävahvuuden mukaisesti 276 . Tilanteen ei uskottu olevan aivan 
toivoton, koska operatiivinen suunnitelma perustui puolustukseen edullisissa ja 
voimakkaasti linnoitetuissa maastonkohdissa. Lisäksi kenttäarmeijan huolto oli 
tarkoitus järjestää pääasiassa rautatiekuljetuksin. Autokuljetusten kannalta oli edul-
lista, että etäisyydet huoltolaitoksiin ja tukialueelle olivat nyt suhteellisen lyhyet. 

Tilanne kuitenkin muuttui toukokuun 1941 lopussa ratkaisevasti , kun Suomi 
päätti osallistua Saksan kohta käynnistämään hyökkäykseen Neuvostoliittoa vas-
taan . Strategiseen hyökkäykseen ryhtyvän kenttäarmeijan ajoneuvotarve oli 
luonnollisesti aivan toinen kuin puolustuksessa olevan. Tämän takia, Suomen 
hyökkäyspäätöstä ennakoiden, kenraaliluutnantti E. Heinrichsin neuvotteluvaltuus-
kuntaan kuulunut eversti Roos esitti 27.5. saksalaisille pyynnön 500 kuorma-auton 
saamisesta armeijalle mahdollisimman nopeasti 277 • 

Sotavalmisteluihin liittyen yleisesikunta tarkisti kesäkuun alussa armeijan ajo-
neuvojen ottosuunnitelmat. Tällöin todettiin, että kotiseudulle jäisi siviilien käyttöön 
vain 1 200 ajokelpoista, joskin hyvin huonokuntoista kuorma-autoa. Sotilasviran-
omaiset eivät katsoneet voivansa tinkiä ajoneuvojen otoista, vaikka hyvin tiedettiin , 
ettei noin pienellä ajoneuvomäärällä voitaisi hoitaa tyydyttävästi edes elintarvike-
kuljetuksia. Pohdittuaan tilannetta yleisesikunta totesi kotiseudun tiekuljetuksia 
voitavan auttaa vain ryhtymällä ohjaamaan siviilien haltuun jäävän kaluston käyt-
töä. 278 Ongelmana oli, että siviiliviranomaisilla ollut mitään valmiutta ottaa tiekulje-

276 PMHE:n kirj no 2326/3/1/ 1 sai , 14, 10.1943, SArk, T 7367 /6. 
277 PM :n kirj no 88/ Huolto 3/20 sai , 27.6.1941 , SArk, T 15709/4. 
278 PMHE:n kirj no 2326/3/1/1 sai , 14,10.1943, SArk, T 7367/6. 
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tuksia johtoonsa. Tosin sotilasviranomaisetkaan eivät olleet huolto- ja kuljetusväli -
neosaston talvella 1941 laatiman suunnitelman 279 lisäksi tehneet mitään valmiste-
luja siviilikuljetusten johtamiseksi. Toisaalta, koska kyseinen suunnitelma perustui 
toimintavalmiiden suojeluskuntapiirien pohjalle, se olisi toimeenpantavissa suh-
teellisen nopeasti. 

Yleisesikunnan päällikkö oli kesäkuun alussa edelleen sitä mieltä, että vastuu 
kansanhuollon sekä talous- ja liike-elämän tiekuljetuksista kuului sodan aikana 
siviiliviranomaisille. Koska vaihtoehtoa ei ollut, hän hyväksyi siviilikuljetusten hoi-
don ja liikenteen valvonnan ottamisen sotilasviranomaisten johtoon sillä varauksel-
la, että järjestelyn tuli olla väliaikainen. Tehtävät olisi myöhemmin siirrettävä siviili-
viranomaisille heti , kun näillä olisi valmius ottaa ne johtoonsa. Yleisesikunnan 
päällikön mielestä ainoa hyväksyttävä peruste kuljetusten johtoon otolle oli, ettei-
vät kotiseudulla ajoneuvojen ottojen jälkeen väistämättä syntyvät kuljetusongelmat 
vaarantaisi kenttäarmeijan taistelua. 280 Siten perussyy kotiseudun tiekuljetusten 
johtoon otolle oli yleisesikunnan näkökulmasta itse asiassa maan vähäinen kuor-
ma-autokalusto. 

Järjestelyosasto sai todennäköisesti kesäkuun alussa Helsingissä käytyjen sak-
salaisneuvottelujen aikana tai heti niiden jälkeen tehtävän laatia kotiseudun tielii-
kennekäsky. Tällöin ei ollut aikaa selvittää syvällisemmin huolto- ja kuljetusväline-
osaston esityksessä avoimeksi jääneitä järjestelykysymyksiä eikä siitä kokonaan 
puuttuneita hallinnollisia seikkoja ja toimivaltakysymyksiä. Asiasta ei joko ajan 
puutteen tai salaamissyiden takia keskusteltu etukäteen kansanhuolto- ja kulkulai-
tosministeriön kanssa. Toisaalta yleisesikunnassa kyllä tiedettiin, ettei sotilasviran-
omaisilla ollut oikeutta antaa määräyksiä edes sotatilalain nojalla kotiseudun siviili -
kuljetusten järjestelyistä ja johtamisesta. Oletettavasti yleisesikunta uskoi voivansa 
sopia käskystä aiheutuvat juridiset ja hallinnolliset epäselvyydet jälkikäteen siviilivi -
ranomaisten kanssa. 

Yleisesikunta ei osannut varautua käskyä antaessaan siihen, että se joutuisi 
sekaantumaan kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriön kiistaan si itä, kenen siviilivi-
ranomaisen vastuulle tieliikenteen johtaminen kuuluu. Yleisesikunnassa ei näet 
käskyä lauantaina ja sunnuntaina (7.-8.6.) viimeisteltäessä tiedetty, että kansan-
huolto- ja kulkulaitosministeriö olivat 7.6. sopineet tie- ja vesitieliikenteen johdon 
kuuluvan kulkulaitosministeriölle. Toisaalta, vaikka asia olisi ollut tiedossakin, ei 
sotilasviranomaisilla olisi ollut aikaa tarkemmin pohtia ministeriöiden välisten hal -
linnollisten päätösten vaikutusta käskyn sanamuotoihin. Käskyn antamisella oli 
kiire, jotta olisi ollut edes teoriassa toivoa siitä, että sen edellyttämät valmistelut 
saadaan käynnistettyä ennen liikekannallepanoa. 

Yleisesikunnan toimivallan ylityksiä maantiekuljetuskäskyn antamisen yhteydes-
sä voidaan perustella sillä, että toimenpiteet olivat yhteiskunnan kannalta välttä-
mättömiä. Yleisesti ehkä hyväksytään, että hätätilanteessa näin voidaan menetel -
lä. Se ei muuta sitä tosiasiaa, että pääesikunta ylitti käskyn antaessaan toimival -
tuutensa. Siinä mielessä menettely oli hallinnollisesti ja juridisesti virheellinen. 
Oikeusvaltion periaatteisiin ja hyvään hallintotapaan kuuluu, että sodankin aikana 

279 PvPE:n kirj no 41 0/Kväl.1/2 d sai , 20.2.41 , SArk, T 11156/6. 
280 PMHE:n kirj no 2326/3/1/1 sai, 14,10.1943, SArk, T 7367/6. 
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toimitaan lakien ja asetusten mukaisesti. Tämä on mahdollista, jos ennakkovalmis-
telut ja suunnitelmat ovat kunnossa. Näin ei ollut asianlaita kesän 1941 alkaessa. 

Yleisesikunnan päällikön 9.6.1941 antamassa määräyksessä "Käsky kotiseudun 
maantiekuljetusten väliaikaista järjestelyä varten" 281 päämajan ja toimintaa koti-
seudulla johtavan kotijoukkojen esikunnan suhde jäi epämääräiseksi. Joko yleis-
esikunnassa ei pidetty kesäkuun alussa tarpeellisena, että joku pääesikunnan 
osasto ohjaisi kotijoukkojen esikunnan kuljetusten suoritusta, tai sitten asiaa ei 
huomattu kiireessä käskeä. Pian ylimääräisten harjoitusten käynnistyttyä jouduttiin 
täsmentämään , että päämajan kuljetusvälineosasto ohjaa kuljetusvälinealan li-
säksi kotiseudun kuljetuksia. 

Kotijoukkojen esikunnan tuli käskyn mukaan valmistautua kotiseudun kuorma-
auto- ja linja-autoliikenteen johtamiseen liikekannallepanosta tai ylimääräisistä 
harjoituksista alkaen. 1ehtävän rajaaminen kotiseudulle tarkoitti, etteivät sotatoi-
miyhtymien alueilla toteutettavat kuljetukset kuuluneet kotijoukkojen vastuulle. 
Järjestely todettiin ylimääräisten harjoitusten käynnistyttyä epäonnistuneeksi. Teh-
tävää tarkistettiin siten, että myös sotatoimiyhtymien alueella suoritettavat talous-
elämän ja kansanhuollon kuljetukset kuuluivat kotijoukkojen esikunnan ja sen 
johtaman organisaation vastuulle 282 . 

Vaikka maantieliikennekäskyssä korostettiin kotijoukkojen kuljetusorganisaation 
tehtäviä, jotka liittyivät kansanhuollon ja talouselämän kuljetuksiin, niin ohjeet 
kuljetusten tärkeysjärjestyksestä osoittavat aivan muuta. Niiden mukaan kuljetus-
organisaation tärkeimmät tehtävät liittyivät sotilasviranomaisten ja sotateollisuu-
den kuljetuksiin. Vasta sitten tulivat evakuoinnit sekä kansanhuollon ja muun 
teollisuuden kuljetukset. 283 

Johtovastuun antamisessa kotijoukkojen esikunnalle oli ongelmana se, ettei sillä 
ollut riittävää asiantuntemusta tai muuta valmiutta siviilikuljetusten johtamiseen. 
Kuten yleisesikunnassa hyvin tiedettiin , oli kansanhuollon ja talouselämän kulje-
tusten johtamiseen paneuduttu ainoastaan kansanhuoltoministeriössä. Koska vaih-
toehtoa ei ollut, yleisesikunta käski, että liikekannallepanossa kansanhuoltominis-
teriön liikennetoimisto muodostaa kotijoukkojen esikuntaan perustettavan maa- ja 
vesitieliikennetoimiston (liikennetoimiston) johtamaan keskitetysti kaikkia koti-
seudun autokuljetuksia 284 • 

Toimistolle annettu nimi kuvasi tehtäväkenttää, jota tuotantokomitean liikenneja-
osto ja kansanhuoltoministeriö olivat liikenteen johtamisesta keväällä suunnitel-
leet, vaikka yleisesikunta ei käskyssään puuttunut lainkaan kotiseudun vesitiekul-
jetusten johtamiseen. Liikennetoimiston kokoonpano ja sen tehtävä jätettiin käs-
kyssä ilmeisesti tarkoituksellisesti määräämättä, jotta ei sidottaisi turhaan kansan-

281 PvPE:n kirj no 1778/Järj. 2 sai , 9.6.1941 , SArk, T 7368/20 - Käsky jaettiin pääesikunnan osastoil-
le, kotijoukkojen esikunnalle, sotilaslääneille, suojeluskuntapiireille ja armeijakunnille, meri- ja ilma-
voimien sekä rajavartiolaitoksen esikunnille ja puolustusministeriölle. Kulkulaitos- , kansanhuolto-
ja sisäasiainministeriö saivat käskyn tiedoksi. 

282 PM:n kirj no 11 /Järj 3 sai, 19.6.1941, SArk, T 22471 /22. 
283 Tärkeysjärjestys oli: 1) Liikekannallepanokuljetukset, 2) ilmasuojelukuljetukset, pl evakuointi kul-

jetukset, 3) muut sotilaskuljetukset, 4) sotateollisuuden kuljetukset, 5) evakuointikuljetukset, 6) 
kansanhuollon elintarvikekuljetukset, 7) teollisuuden kuljetukset ja 8) muut kuljetukset. 

284 PMHE:n kirj no 2326/3/1/1 sai, 14,10.1943, SArk, T 7367/6. 
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huoltoministeriöstä tulevan toimistopäällikön käsiä asiassa, jonka hän parhaiten 
tunsi. 

Maantiekuljetusten alueellinen johto määrättiin suojeluskuntapiirien komenta-
jille ja toiminta järjestettiin pienin poikkeuksin suojeluskuntapiirien (sk.piiri) alueja-
on pohjalle 285 . Sk.piirien aluejakoon perustuva järjestelmä oli johtamisen kannalta 
selväpiirteinen ja nopeasti toteutettavissa. Toisaalta aluejako ei ollut kuljetusten 
johtamisen kannalta paras mahdollinen, koska se ei ottanut huomioon liikentee-
seen tai talouselämän rakenteeseen perustuvia seikkoja. Heinäkuun alussa alueja-
koon jouduttiin liikennesyiden takia tekemään ensimmäiset tarkistukset 286 . Teori -
assa olisi ollut mahdollista ottaa käyttöön kansanhuoltoministeriössä keväällä 
suunniteltu kansanhuoltopiirien aluejaon pohjalle perustuva maantieliikenteen joh-
tamismalli. Tällöin olisi kuitenkin jouduttu luomaan uusi ja muusta kotiseudun 
sotilaallisesta aluejaosta täysin poikkeavan järjestely. Kyseinen vaihtoehto oli siksi 
kesäkuun alun tilanteessa toteuttamiskelvoton . 

Jokaiseen suojeluskuntapiirin esikuntaan käskettiin perustaa liikennepäällikön 
johtama liikennetoimisto 287• Tietyille liikenteellisesti tärkeille paikkakunnille tuli 
muodostaa sk.piirien liikennetoimistojen alaisia kuljetuspäälliköiden johtamia kul-
jetustoimistoja 288 . Liikennetoimistoille annettiin oikeus perustaa muitakin kulje-
tustoimistoja, jos kuljetusten hoitaminen sitä edellyttäisi 289 . Sk.piirin komentajan 
tuli tällöin vahvistaa kuljetustoimiston toimialueen rajat. Käskyn toimeenpanon ja 
varsinkin kuljetusten suoritusten kannalta oli ongelmallista, että asiakirjassa mää-
rättiin sk.piirien liikenne- ja kuljetustoimistojen kokoonpanot muttei niiden tehtäviä. 
Näin jokaisella perustetulla toimistolla oli toiminnan käynnistyessä oma käsitys 
siitä, mitä niiden tuli tehdä. 

Sk.piirien esikuntien käskettiin varata, ja organisaation perustamisen yhteydes-
sä ottaa, liikenne- ja kuljetuspäälliköiden alaisiksi perustaviin kuljetusosastoihin 
kaikki suojeluskuntapiirien alueilla olevat varaamattomat käyttökelpoiset kuorma-
ja linja-autot. Ajatuksena oli, että sotilasviranomaisten johdossa olevat kuljetus-

285 Sk.piirien aluejaosta poikettiin seuraavissa tapauksissa: 1) Hel.skp:n alueeseen liitettiin EUud.skp:n 
Sipoon länsirajasta länteen oleva osa; 2) Tur.skp:n alueeseen liitettiin VSuo.skp:stä osa, joka oli 
Paimion, Liedon ja Vahdon lounaispuolella. Mainitut kunnat Tur.skp:lle ml; 3) Lah.skp:n alueeseen 
liitettiin Orimattila PUud.skp:sta. 

286 KotijE:n kirj no 56/ Liik"sal , 1.7.1941 - KotijE esitti, että Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi liitetään 
EUud.sk.piirin liikennetoimiston alueeseen. PMkvälos hyväksyi 10.7.1941 esityksen (SArk, Sk 
1992 - PM:n kirjelmät no 1 a sai 1.1.-31 .12.1941). 

287 Toimistopäällikkö, ajotilausten hoitaja, autontarkastaja, taloudenhoitaja, lähettejä (3) ja toimisto-
apulaisia (9) . 

288 Pohjolan ja Vaasan sk.piirien liikennetoimistoilla oli alaisenaan kaksi ja 11 sk.piirin liikennetoimis-
tolla yksi kuljetustoimisto. Kaikkiaan 21 suojeluskuntapiiriä aloitti toimintansa ilman kuljetustoimis-
toa. Kuljetustoimistoon kuului toimistopäällikkö, ajotilausten hoitaja, taloudenhoitaja, kolme lähet-
tiä ja kuusi toimistoapulaista. 

289 Sk.piirit eivät aluksi uskaltaneet perustaa itsenäisesti uusia kuljetustoimistoja. Esimerkiksi heinä-
kuun alussa eräät sk.piirit tekivät KotijE:n liikennetoimistolle esityksen uusien kuljetustoimistojen 
perustamisesta. Liikennetoimisto lähetti puoltamansa esitykset päämajan järjestelyosastolle. Jär-
jestelyosasto antoi KotijE:lle heinäkuussa uudelleen valtuudet perustaa kuljetustoimistoja itsenäi -
sesti johtamaan maantiekuljetuksia (PM:n kirj no 430/Järj 3/5 X sai , 10.7.1941 , SArk, Sk 1992 -
PM:n kirjelmät no 1 a sai 1.1.-31.12.41 ). 
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osastot varmistaisivat välttämättömien kansanhuollon kuljetusten suorituksen. Ko-
tiseudun autokannan pienuuden takia sotilasläänien komentajia käskettiin liikekan-
nallepanon yhteydessä toteuttamaan tarvittavat moottoriajoneuvojen tasoitussiir-
rot suojeluskuntapi irien kesken . Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto velvoi -
tettiin määräämään mahdolliset tasoitussiirrot sotilasläänistä toiseen. Kuljetus-
osastojen ajoneuvojen kuljettajat tuli varata joko vapaaehtoisuuden tai sotatilala-
kiin perustuvan työvelvollisuuden nojalla. Myöhemmin työvelvollisuuslautakuntien 
tuli määrätä kuljettajat työvelvollisuuslain edellyttämiksi työvelvollisiksi . 290 

Pääesikunta ylitti käskyssään toimivaltansa selvästi myös siinä, että se velvoitti 
kunnan kansanhuoltolautakuntaa määräämään kuntaan liikennetoimiston pääll i-
kön alaisena toimivan kuljetuspäällikön. Tämän tehtävänä oli huolehtia kunnan 
alueella hevosajoneuvoilla suoritettavista kuljetuksista. Kunnallisviranomaisia neu-
vottiin tarvittaessa perustamaan myös kunnan kuljetuspäällikön alaisia hevoskul-
jetusosastoja. 291 

Suojeluskuntapiirien tuli toteuttaa tieliikenteen perustamisvalmistelut loppuun 
20.6.1941 mennessä. Yleisesikunnassa tiedettiin hyvin, että käskyn toteuttaminen 
aiheuttaisi kaikkialla suuria ongelmia, koska kotiseudun maantiekuljetusorganisaa-
tion tarvitsemaa johto- ja muuta henkilöstöä oli sijoitettu liikekannallepanosuunni-
telmien mukaisesti sotatoimiyhtymiin. Ilmeisesti osittain tästä syystä suojeluskun-
tapiirien komentajien käskettiin määrätä liikenne- ja kuljetustoimistojen henkilöstö 
yhdessä alueensa kansanhuoltopiirin viranomaisten kanssa. Toinen syy tähän vel -
voitteeseen oli , että siten organisaation palvelukseen saataisiin talouselämään ja 
kansanhuoltoon perehtyneitä henkilöitä. 

Yleisesikunnan antama tieliikennekäsky tuli siviiliviranomaisille täytenä yllätyk-
senä. Kun kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriö saivat todennäköisesti 12.6. käs-
kyn käsiinsä, ne ottivat välittömästi yhteyttä puolustusministeriöön. Ministeriöt 
halusivat tietää, miksi yleisesikunta ol i puuttunut siviilihallinnon sisäisiin ja sen 
päätösvallassa oleviin asioihin. Sotilas- ja siviilihallintojen välille syntyneiden eri -
mielisyyksien selvittämiseksi puolustusministeriö asetti komitean yhdistämään si-
viilihallinnon ja pääesikunnan suunnitelmia. Komitean jäseniksi määrättiin yleisesi-
kunnan järjestelyosastosta everstiluutnantti Y. Seppälä, joka oli kiistanalaisen käs-
kyn valmistelija, kulkulaitosministeriöstä hallitussihteeri K. Häkkänen ja kansan-
huoltoministeriöstä liikennetoimiston päällikkö A. Ilmarinen. 

Komitean aloittaessa työnsä oli joukkojen perustaminen jo käynnissä. Ensim-
mäiset reserviläiset olivat astuneet palvelukseen 10.6.1941 . Tuossa tilanteessa 
komiteassa edustettuina olleilla ministeriöillä ei ollut mitään mahdollisuuksia puut-
tua pääesikunnan käskemiin järjestelyihin. Ne joutuivat hyväksymään tosiasiana 
sen, että kansanhuoltoministeriö perustaa liikennetoimiston kotijoukkojen esikun-
taan, kuten myös kuljetusorganisaation perustamisen sk.piirijaon pohjalle. Joh-
donmukaisuuden vuoksi ministeriöt sopivat keskenään siitä, että kesäkuun alussa 
sovittujen järjestelyjen vastaisesti kansanhuoltoministeriö toimisi kotiseudun tie- ja 
vesitieliikenteestä hallinnollisesti vastaavana ministeriönä. Tämän jälkeen komitea 

290 PvPE:n kirj no 1778/Järj. 2 sai, 9.6. 1941, SArk, T 7368/20. 
291 lbid . - Hevoskuljetusosastoja ei kesällä 1941 perustettu missään kunnassa. 
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keskittyi työssään hallinnollisiin järjestelyihin liittyvien esitysten valmisteluun ja 
yleisesikunnan käskyn puutteiden paikkaamiseen. 

Ylimääräisten harjoitusten käynnistyttyä komitean työ keskeytyi. Yleisesikunnan 
päällikkö lähetti 18.6. komitean esitykset sellaisenaan kansanhuoltoministeriölle 
pyytäen sitä hoitamaan nopeasti niiden jatkokäsittelyn valtioneuvostossa tai kan-
sanhuolto- ja kulkulaitosministeriössä. Sotilasviranomaisten kannalta oli tärkeintä, 
että valtioneuvosto antaisi pikimmiten komitean luonnoksen mukaisen päätöksen 
kotiseudun keskitetystä liikenteestä, jotta perusteilla oleva maantiekuljetusorgani-
saatio saisi laillisen toimivallan pakotteineen kuljetusten johtamiseksi. Valtioneu-
vostoa pyydettiin myös määräämään kansanhuoltoministeriön liikennetoimisto joh-
tamaan kotijoukkojen esikunnan maa- ja vesitieliikennetoimistona kotiseudun lii-
kennettä. Tosiasiassa liikennetoimisto oli jo 18.6. siirtynyt kotijoukkojen esikuntaan 
ja aloittanut siellä toimintansa. 292 

Kulkulaitos, puolustus- ja kansanhuoltoministeriön kesällä 1941 vahvistaman 
järjestelyn seurauksena kansanhuoltoministeriöstä tuli koko jatkosodan ajaksi ko-
tiseudun keskitettyä liikennettä hallinnollisesti johtava viranomainen . Kansanhuol-
toministeriö oli ilmeisesti tyytyväinen asian kesäkuussa saamaan ratkaisuun. Se oli 
saanut tie- ja vesitiekuljetukset ohjaukseensa vieläpä siten, ettei sen tarvinnut 
muodostaa ministeriön johtoon tulevaa kuljetusorganisaatiota. Tällaiseen tilantee-
seen se oli itse asiassa pyrkinyt jo talvella 1941 lähettäessään kuljetusvälineosas-
tolle kapteeni Koiviston esityksen sodan ajan kuljetusten järjestelyistä. 

Lähteistä ei käy ilmi, yrittikö kulkulaitosministeriö pitää kiinni Osaran ja Majan-
pään 7.6 tekemästä suullisesta sopimuksesta. Oletettavasti asiasta ei kiistelty, 
koska kulkulaitosministeriön kiinnostus tie- ja vesitieliikenneasioiden johtamiseen 
keväällä ja kesän alussa oli perustunut lähinnä oman reviirin puolustamiseen. 
Koska sotilasviranomaiset todellisuudessa johtivat tilapäisesti kuljetuksia, kulkulai-
tosministeriö saattoi katsoa onnistuneensa torjumaan toisen kulkulaitosministeri-
ön syntymisen. 

Kirjallisuudessa puolustusministeriön asettaman komitean toiminta on ajoitettu 
virheellisesti kevääseen tai kesäkuun 1941 alkuun, jolloin sille on voitu antaa 
merkittävä rooli yleisesikunnan 9.6. antaman maantieliikennekäskyn valmistelussa. 
Kansanhuoltoministeriön osastopäällikkö N. Osara esittää asian valmistelun eden-
neen siten, että puolustusministeriön keväällä 1941 asettaman toimikunnan suosi-
tusten perusteella sotilasviranomaiset antoivat käskyn kotiseudun liikenteen hoita-
misesta keskitetysti. Tämän jälkeen valtioneuvosto antoi päätöksen , jonka mukaan 
keskitetty liikenne oli sotilaiden hoidossa. 293 Länsman kuvaa asioiden kehityksen, 
todennäköisesti kansanhuoltoministeriön ja kotijoukkojen esikunnan liikennetoi-
miston toimistopäällikkö A. Ilmarisen haastatteluun perustuen, periaatteessa sa-
malla tavalla. 294 

Tutkimuksessa esitettyjen tosiasioiden valossa on selvää, että pääesikunta antoi 
käskynsä itsenäisesti keskustelematta asiasta ennalta ministeriöiden kanssa. Ko-

292 PM:n kirj no 6/Järj2/III (nro:sta päätellen diarioitu 18.6.1941), SArk, Sk 1992 1 b - PM:n kirj 18.6.-
31.12.1941. 

293 Osara, s. 168. 
294 Länsman , s. 86. 
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mitea perustettiin vasta käskyn antamisen jälkeen pohtimaan syntynyttä tilannetta. 
Tutkimuksessa esitetty tapahtumajärjestys selittää, miksi pääesikunnan käsky an-
nettiin 9.6.1941 , mutta valtioneuvosto antoi oman päätöksensä kotiseudun keski -
tetystä liikenteestä vasta 23.6.1941 295 , jolloin järjestelmän oli jo osittain toiminnas-
sa. Jos komitea olisi keväällä suunnitellut tieliikenteen ohjauksen pääesikunnan 
käskyä varten , niin valtioneuvosto olisi ehtinyt hyvin antaa päätöksensä ennen 
sotilasviranomaisten aloittamaa kuljetusten johtamista. 

Voidaan olettaa, että komiteassa tai ministerien kesken oli sovittu , ettei pääesi -
kunnan omavaltaisesti mutta hyvässä tarkoituksessa antamaan käskyyn jälkikä-
teen puututa. Asiat esitettäisiin julkisuudessa siinä järjestyksessä, kuin niiden olisi 
pitänyt tapahtua. Kauneusvirheeksi toisin jäi , että hyvän hallintotavan vastaisesti 
valtioneuvosto siunasi jälkikäteen päätöksellään sotilaiden jo toteuttaman järjeste-
lyn. Tämä selittäisi sen, miksi Osara ja Ilmarinen kuvasivat kesäkuun 1941 tapahtu-
mat samalla tavalla totuutta hieman parannellen . 

3.2.2 Kotijoukkojen tiekuljetusorganisaation muodostaminen 

Suojeluskuntain yliesikunta valmistautui kesäkuun puolivälissä muuntautumaan 
liikekannallepanon alkaessa kotijoukkojen esikunnaksi ja perustamaan sen vas-
tuulle määrätyt joukot. Yliesikunnan huolto-osasto, jolle kuljetus- ja liikenneasiat 
kuuluivat, ei ilmeisesti ehtinyt YH:n alkuun mennessä tehdä mitään konkreettisia 
valmisteluja kotiseudun maantieliikennekäskyn toimeenpanemiseksi. Se tyytyi vain 
16.6. kirjaamaan kotijoukkojen esikunnan huoltosuunnitelmaan pääesikunnan lii -
kennekäskyn tärkeimmät kohdat sellaisenaan 296 . Syynä oli ilmeisesti se, ettei 
huoltopäälliköllä ollut käytettävissä ketään , jolle hän olisi voinut antaa tehtäväksi 
suojeluskuntapiirien esikunnille kuuluvien kuljetusten johtamisvalmistelujen val-
vonnan ja ohjaamisen. On mahdollista, että pääesikunta jopa neuvoi huoltopäällik-
köä odottamaan puolustusministeriön asettaman komitean työn tuloksia, ennen 
kuin hän ottaisi yhteyttä kansanhuoltoministeriöön sopiakseen liikennetoimiston 
perustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tosiasia kuitenkin on , ettei suojeluskuntain 
yliesikunta ennen YH:n alkua ohjannut mitenkään sk.piirien esikuntien tieliikenteen 
johtamisvalmisteluja tai tehnyt mitään kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston 
toiminnan käynnistämiseksi. Tätä voidaan pitää selvänä johtamisvirheenä varsin -
kin, kun siviilikuljetusten hoitaminen oli täysin uusi asia suojeluskuntajärjestölle. 

Todennäköisesti pääesikunnan kuljetusjohdon osoittama passiivisuus tieliiken-
nekäskyn toimeenpanon valvonnassa johtui komitean työn tulosten odottelusta 
sekä varsinkin siitä, etteivät huolto- ja kuljetusvälineosasto olleet sopineet, kumpi 
niistä vastaa kotiseudun tiekuljetusten ohjaamisesta. Mahdollisesti tarve määrätä 
päämajaan kotijoukkojen esikunnan liikennetoimistoa ohjaava osasto kävi ilmi 
vasta päämajan ja kotijoukkojen esikunnan perustamisen yhteydessä. Tähän viit-
taisi se, että huolto- 297 ja kuljetusosasto sopivat muutama päivä YH:n jälkeen siitä, 

295 Valtioneuvoston päätös 496/23.6.1941 . 
296 KotijE:n kirj no 1550/ IV/7 sai , 16.6.1941 , SArk, Sk 1992, 11 a. 
297 Huolto-osaston valmiuden kohottaminen alkoi 6.6.1941 , kun Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja, 

ratsumestari L. Tukiainen ja varatuomari , luutnantti J. Rautanen ilmoittautuivat palvelukseen (SArk, 
T 2556/2). 
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että kuljetusvälineosasto ohjaa liikennetoimiston toimintaa. Päätös oli yllättävä, 
koska huolto-osastolla oli kuljetusten johtamisen hallitseva henkilöstö ja sen tehtä-
vänä oli ohjata kaikkia puolustuslaitoksen kuljetuksia. Todennäköisesti huolto-
osasto kuitenkin halusi keskittyä toiminnassaan vain kenttäarmeijan kuljetusten 
johtamiseen. Lisäksi huolto-osasto oli siirtymässä Mikkeliin, kun taas kotijoukkojen 
esikunta ja kuljetusvälineosasto jäisivät Helsinkiin. 

Suojeluskuntajärjestön perustaman tiekuljetusorganisaation voidaan katsoa 
aloittaneen 18.6. toimintansa samalla, kun kansanhuoltoministeriön liikennetoimis-
ton henkilöstö saapui kotijoukkojen esikuntaan 298 ja ryhtyi työskentelemään toi-
mistopäällikkö, kapteeni A. Ilmarisen johdolla maa- ja vesitieliikennetoimistona 
299 • Toimistopäällikön tehtävien lisäksi Ilmarinen vastasi autoliikenteen johtamises-
ta. Vesitieliikenteen johtaminen kuului kansanhuoltoministeriössä samaa tehtävää 
hoitaneelle luutnantti , metsänhoitaja L. Björklundille 300 . Liikennetoimiston henki-
löstövahvuus oli tuossa vaiheessa viisi henkeä. 301 

Suoritettujen valmistelujen puutteellisuutta osoittaa, ettei liikennetoimistolle eikä 
sen alaiselle organisaatiolle ollut toiminnan alkaessa määrätty tehtäviä. Kyseisten 
tehtävien kirjoittaminen oli siksi liikennetoimiston kiireellisin työ. Se laati tarvittavan 
ohjeistuksen yhdessä sen toimintaa ohjaavan päämajan kuljetusvälineosaston 
kanssa. Ilmeisesti tästä syystä kotiseudun tieliikenneorganisaation tehtäviin liitet-
tiin varsinaisten kuljetustehtävien lisäksi paljon sellaisia kuljetusalan asioita, joiden 
hoito kuului kuljetusvälineosaston vastuulle. 

Yhdessä sovitut tehtävät käskettiin 22.6. annetussa päämajan kuljetusväline-
osaston käskyssä siksi , että liikennetoimisto ja sen johtama organisaatio sai sa-
malla päämajan valtuutuksen toiminnalleen 302 • Liikennetoimiston tehtäväksi mää-
rättiin kotiseudun maantiekuljetusten ja kuljetusvälineiden huollon johtaminen ja 
valvominen päämajan antamien määräysten mukaisesti. Kuljetuksia johtaessaan 
sen piti huolehtia, että kotiseudun kuljetustarpeet hoidetaan tasapuolisesti. Liiken-
netoimiston tuli tehdä esityksiä päämajalle kuljetusmaksuista ja kotiseudun maan-
tiekuljetusjärjestelmän tulo- ja menoarviosta. 

Kuljetusvälineosaston käskyssä otettiin huomioon Ilmarisen puolustusministeri-
ön komitean esityksen pohjalta viimeistelemä sekä kansanhuoltoministeriön toi -
mistopäällikkönä ja valtioneuvoston esittelijänä 23.6. esittelemä päätösteksti 303 . 

Valtioneuvoston päätöksen tarkoituksena ilmoitettiin olevan väestön toimeentu -
lon ja maan talouselämän turvaaminen siten , että yhteiskunnan kannalta välttä-
mättömät kuljetukset moottoriajoneuvoilla ja tarpeellisessa laajuudessa hevosajo-

298 KotijE:n liikennetoimiston sotapäiväkirja 18.6.41 - 31 .3.43, SArk, Spk 17488. 
299 lbid. 
300 Hän lähti pian omasta pyynnöstään rintamalle , jolloin hänen tilalleen tuli vänrikki , metsänhoitaja G. 

Blåfield . 
301 Luonnos kertomukseksi KotijE:n li ikennetoimiston toiminnasta 1941 - 1942, SArk, Sk 2045. 
302 PvPE:n kirj no 1672/Kväl.os/2 j sai , 22.6.41 , SArk, T 11156/6 ('Toimintaohjeet kotiseudun maantie-

kuljetusten järjestelyistä ja johdosta huolehtiville elimille' - laatijaksi on merkitty evl Y. Seppälä, 
vaikka asiakirja on tn. pääosin Ilmarisen kirjoittama) sekä SArk, Sk 1992 - PM:n kirjelmät sai No 1 
a, 1 . 1 . -31 . 12. 1 94 1 . 

303 Valtioneuvoston päätös no 496, 23.6.1941 , Suomen asetuskokoelma 1941 - Päätös perustui 
6.5.1941 annettuun lakiin talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa olosuhteissa. 
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neuvoilla hoidettaisiin keskitetysti kansanhuoltoministeriön kotijoukkojen esikun-
taan perustaman liikennetoimiston johdolla. Päätös mahdollisti myös vesitieliiken-
teen johdon keskittämisen. Hallinnollisten syiden takia tekstissä ei mainittu mitään 
liikennetoimiston toimintaa ohjaavasta päämajasta. 

Päätösteksti vahvist i kaikki pääesikunnan käskyillä toimeenpannut järjestelyt ja 
toteutti yleisesikunnan päällikön valtioneuvostolta sekä kansanhuolto- ja kulkulai -
tosministeriöltä toivomat toimenpiteet. Kuljetusten korvauskysymys oli ratkaistu 
siten, että puolustuslaitoksen käyttöön luovutetusta ajoneuvosta kuljetusmaksu 
meni valtiolle, muuten kuljetusvälineen omistajalle tai haltijalle. Puolustusministeriö 
määräsi puolustuslaitoksen ja kansanhuoltoministeriö siviiliajoneuvojen kuljetusta-
riffit. Näiden kaksien kuljetustariffien käytöstä tuli seuraavina vuosina olemaan 
paljon haittaa kuljetusten järjestelyille. Tärkeää päätöksessä oli , että alueelliset ja 
paikalliset kansanhuoltoviranomaiset saivat , muun kansanhuoltoministeriön oh-
jeistuksen ohella, selkeän toimeksiannon kuljetusasioiden hoitamisesta ja toimival -
lasta. Toisaalta sk.piirien liikennepäälliköiden ja vesitieliikennepäälliköiden tehtävi-
en hoidon kannalta päätös oli hyvin ylimalkainen eikä sisältänyt mitään mainintoja 
heidän valtuuksistaan. 

Valtioneuvoston ensimmäinen päätös kotiseudun keskitetystä liikenteestä oli 
monella tavoin puutteellinen, koska sitä laadittaessa ei kukaan tarkoin tiennyt , mitä 
siihen tulisi kirjata ja mi llä tavalla, koska koko järjestelmä oli keskeneräinen. Toden-
näköisesti kansanhuoltoministeriössä oli jo päätöstä annettaessa selvää, että se 
tulisi nopeasti muotoilla sekä sisällöllisesti että lakiteknisesti uudelleen sen jälkeen , 
kun järjestelmästä olisi ehditty saada kokemuksia. Päätöksen ansiosta toimintaan-
sa aloittamassa oleva organisaatio sai kuitenkin tarvitsemansa toimivallan valtio-
neuvostolta. 

Suojeluskuntapiirien esikuntien henkilöstö oli sitoutunut kesäkuun puolivälissä 
joukkojen perustamiseen ja muihin niille määrättyihin sotavalmisteluihin . Tällöin 
monen sk.piirin esikunnan töiden kiireellisyysjärjestyksessä kotiseudun kuljetusor-
ganisaation perustaminen jäi vähemmän tärkeiden tehtävien joukkoon. Tämä ehkä 
johtui siitä, että sk.piirien esikunnat eivät oikein tienneet , mitä tehtäviä kuljetusor-
ganisaatiolla oikein oli . Tiekuljetusorganisaation perustaminen näyttää käynnisty-
neen monessa sk.piirissä sen jälkeen, kun ne saivat kuljetusvälineosaston 22.6. 
antaman yksityiskohtaisen toimintaohjeen. Vasta tuolloin toimintansa aloittaneet-
kin sk.piirien liikenne- ja kuljetustoimistot saivat tarkasti tietää, mitä niiltä odotettiin 
ja miten niiden tuli tehtävänsä hoitaa. Kokemattomalle kuljetuspäällystölle käskyn 
tarkkuus oli suuri apu heidän ryhtyessään johtamaan ja valvomaan kaikkea 
maantiekuljetustoimintaa sk.piirin alueella. Ohjeen avulla liikennepäälliköt saat-
toivat antaa yksityisille tai kuljetusosastoille määräykset tilattujen kuljetusten suo-
rittamisesta kuljetusten yleisen tärkeysjärjestyksen mukaisesti sekä periä kuljetus-
maksut 304 . Toisaalta monelle liikennepäällikölle saattoi olla yllätys, että heidän 
tehtäviinsä kuului sk.piirin alueella olevien käyttökelpoisten moottoriajoneuvojen 
varaaminen ja ottaminen , moottoriajoneuvojen huolto, korjaus ja muu kunnossapi-

304 Tilinpidossa KotijE:n liikennetoimisto ja sk.pii rien liikennetoimistot kuuluivat ao. esikuntiin. Til ityk-
siä varten niillä ol i alakassat ja kuljetustili . 
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to sekä täydennys 305 . Heidän tuli myös huolehtia moottoriajoneuvojen kuljettajien 
varaamisesta kuljetusosastoihin. Sk.piirin kuljetustoimiston päällikön tehtävät 
olivat soveltuvin osin samat. Myös kunnan kuljetuspäällikön 306 tehtävät olivat 
hevoskuljetusten suhteen periaatteessa samat kuin sk.piirin liikennepäällikön. Kul-
jetusosaston päällikön tuli suorittaa käsketyt kuljetukset täsmällisesti ja huolelli-
sesti sekä huolehtia tarkoin osaston ajoneuvojen huollosta, korjauksista ja muusta 
kunnossapidosta. 307 

Useimmat sk.piirien esikunnat onnistuivat jollain tavalla muodostamaan liiken-
ne- ja kuljetustoimistot jatkosodan alkuun mennessä. Ongelmia oli kumminkin 
paljon, sillä 25.6. maa- ja vesiliikennetoimisto vaati ensimmäisessä tie- ja vesitielii-
kenteen järjestelykäskyssä sk.piirien esikuntia perustamaan heti käsketyt liiken-
teen johto- ja kuljetuselimet 308 . Vielä elokuun alussa liikennetoimisto totesi liiken-
teen järjestelyjen tulleen monissa sk.piireissä puutteellisesti toteutetuiksi, eikä 
annettuja käskyjä ollut noudatettu 309 . 

Käskyjen noudattamatta jättäminen johtui ilmeisesti siitä, ettei sk.piirien liiken-
ne- ja kuljetustoimistoihin ollut kesän aikana onnistuttu löytämään sijoittamattomia 
kuljetusalan ammattilaisia, eikä sijoitusten purkaminen kenttäarmeijan joukoista 
tullut kyseeseen. Näin olleen sk.piirien esikunnat joutuivat usein määräämään 
tieliikenneorganisaatioihin kuljetusalasta varsin tietämätöntä henkilöstöä. Suur-
Saimaan sk.piirin liikennepäälliköllä 310 ei esimerkiksi ollut mitään kokemusta liiken-
teen johtamisesta ja kuljetuksista. Toisaalta hän tunsi alueen tiestön ja liikenteen-
harjoittajat. Kuljetusosastojen perustamisvalmisteluja helpotti se, että sk.piirit tiesi -
vat melko hyvin, mitä ajoneuvoja heillä oli käytössään. Erityisenä ongelmana olivat 
kuljettajat, sillä heistä oli suurta pulaa. 

Perustamisestaan alkaen sk.piirin liikennetoimiston asema esikunnassa oli epä-
selvä. Kesäkuun lopulla tilanne oli ilmeisesti useimmissa suojeluskuntapiirien esi-
kunnissa se, etteivät niiden komentajat olleet ottaneet liikennetoimistoa johtoonsa, 
kuten käsky edellytti. Joka tapauksessa käytäntö johti nopeasti toimistojen omas-
ta toiminnasta johtuen kaikkialla siihen, että ne olivat vain hallinnollisesti sk.piirien 
esikuntien johdossa 311 . Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto näyttää hyväksy-
neen tilanteen, koska se ilmoitti 20.7. sk.piirien liikennetoimistoille, että kaikki 

305 Jokaisen liikenne- ja kuljetustoimiston tul i varata käyttöönsä yksi tai useampia sellaisia autokor-
jaamoja, joita ei ollut varattu puolustusvoimain käyttöön. Ammattiautoilijat saivat korjauttaa auton-
sa kyseisissä korjaamoissa, mutta heidän tuli vastata itse kustannuksista. Moottoriajoneuvotäy-
dennystä varten liikennetoimiston tuli olla yhteistyössä moottoriajoneuvojen katsastusmiesten ja 
ottolautakuntien kanssa. Niiden tuli huolehtia myös ajoneuvoreservistä. 

306 Kuntien kuljetuspäälliköiden tehtävään asettamisesta syntyi monella paikkakunnalla kiistoja kun-
nallisviranomaisten ja sk.piirin esikunnan kesken. Kunnallisviranomaiset olivat haluttomia yhteis-
toimintaan ennen kuin KHM antoi asiasta kesäkuun lopulla tarkemmat ohjeet. Toisaalta monet 
sk.piirin komentajat ajattelivat, että kuntien kuljetuspäälliköiden määrääminen kuului yksin heille. 

307 PvPE:n kirj no 1672/Kvälos/2j sai , 22 .6.41, SArk, T 11156/6 ja SArk, Sk 1992- PM:n kirj sai No 1 a, 
1.1. -31 .12 .41. 

308 KotijE:n kirj no 5/41 Liiktsto sai , 25.6.1941 , SArk, T 22471 /22 . 
309 KotijE:n kirj no 339/ Liiktsto sai , 9.8.1941 , SArk, Sk 2045/Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111. 
310 Länsman, s. 87. 
311 lbid. 
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liikennettä koskevat asiat oli lähetettävä suoraan kotijoukkojen esikuntaan . Ne tul i 
esitellä vain tarpeen vaatiessa sk.piirin komentajalle , tällöinkin vain tiedoksi , ei 
päätettäviksi. Samalla se vielä korosti , ettei toimisto kuulunut sk.piirin esikuntaan 
kuin hallinnoll isesti . 312 Tämän jälkeen monet sk.piirin komentajat eivät näytä tunte-
neen mitään mielenkiintoa esikunnassaan toimivan liikennetoimiston työskentelyä 
kohtaan . Liikennetoimistot olisivat kuitenkin selvästi tarvinneet sk.piirien komenta-
jien tukea ja arvovaltaa. Arvovallan puute näyttää olleen myös kotijoukkojen esi-
kunnan liikennetoimiston ongelma. Vaikka se sai toiminnalleen kotijoukkojen esi -
kuntapäällikön kenraal imajuri A. Martolan täyden tuen , näyttävät monet suojelus-
kuntaupseerit suhtautuneen kuljetusorganisaatioon hieman vähätellen. Tämä saat-
toi johtua siitä, että juuri ennen YH:n alkua käskettyä uutta tehtävää ei pidetty 
suojeluskuntapiireille kuuluvana eikä siviilikuljetusten hoitamista tunnettu oikein 
omaksi asiaksi . 

Päämajassa huolto- ja kuljetusvälineosaston YH:n alkuvaiheessa sopima koti -
seudun tiekuljetusten johtosuhderatkaisu osoittautui nopeasti huonoksi. Kuljetus-
välineosasto ei kyennyt antamaan organisaation perustamisen ja kotiseudun kulje-
tusongelmien kanssa kamppailevalle liikennetoimistolle sen tarvitsemaa tukea, 
koska se joutui itse kääntymään kaikissa tärkeissä asioissa huolto-osaston puo-
leen . Tilanteen korjaamiseksi huolto-osasto otti heinäkuun alussa kotiseudun 
tiekuljetusten johdon vastuulleen . Se käsitteli tämän jälkeen lokakuun 1941 lop-
puun asti kaikki liikennetoimiston päämajalle esittämät kuljetusasiat. Liikennetoi -
misto kääntyi kuljetusvälineosaston puoleen enää vain kuljetusvälinealan asioissa. 

Heinäkuussa kotiseudun tieliikenteen johtosuhteet vakiintuivat seuraaviksi : 

Päämajan huolto-osasto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kansanhuoltoministeriö 
(Päämaja kuljetusvälineosasto) 1 

1 1 Selite: 
Kotijoukkojen esikunta I Johtosuhde 

Maa- ja vesitieliikennetoimisto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Yhteistoiminta 
1 1 

(Sk.piirin komentaja) 
1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kansanhuoltopiiri 
1 

Sk.piirin liikennepäällikkö __________ _ 1 

Kansanhuoltolautakunta 
1 

Liikennetoimisto 
1 
1 
1 

Kuljetusosasto (ka) 

Kuljetuspäällikkö 
Kuljetustoimisto 

1 

Kuljetusosasto (ka) 

1 
I_ Kunnan kuljetuspäällikkö 

3.2.3 Pulaa kalustosta, renkaista, varaosista ja polttoaineesta 

Ylimääräiset harjoitukset vahvistivat pääesikunnan epäilyt siitä, että maan kuorma-
autokalusto on perustamistehtäviin nähden riittämätön . Joukot lähtivät kesäkuun 
puolivälissä toiminta-alueilleen saamatta käyttöönsä edes supistettujen vahvuuk-

312 Koti jE:n kirj no 188/Li iktsto sai, 20.7. 1941 , SArk, Sk 2045/Liiktsto 11 , Ylei set asiat 111. 
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sien mukaisia ajoneuvoja. Kotiseudulla suoritetuista ajoneuvojen etsinnöistä ja 
lisäotoista huolimatta joukkojen ajoneuvotilannetta ei kyetty kesäkuun loppuun 
mennessä sanottavasti parantamaan. Pahinta oli , että uusilla otoilla ei kyetty 
helpottamaan edes moottoroitujen joukkojen heikkoa ajoneuvotilannetta. Kesä-
kuun loppupuolella lopullisesti varmistui, ettei tuolloin hyökkäykseen valmistautu-
va kenttäarmeija tulisi saamaan täyttä määrää ajoneuvoja. Päämajassa pelättiin 
joukkojen vajaalukuisen ja heikon kuorma-autokannan pienentävän oleellisesti 
armeijan operaatiovapautta. 313 Tilanteen parantamiseksi päämajan kuljetusjohto 
keskittyi nyt kenttäarmeijan autokaluston korjaus- ja huoltomahdollisuuksien pa-
rantamiseen sekä uusien autojen hankintaan. Tässä tilanteessa kotiseudulla synty-
neet tieliikenneongelmat olivat päämajan kannalta toissijaisia. 

Kesäkuun loppuun mennessä Suomeen ei ollut saapunut yhtään eversti Roosin 
toukokuun lopussa Saksassa pyytämistä kuorma-autoista. Koska saksalaiset oli-
vat antaneet vain vähän toiveita autojen saamisesta myöhemminkään, jäi ainoaksi 
vaihtoehdoksi autojen osto Ruotsista. Roos esitti, että päämajan ylin johto pyytäisi 
maan poliittista johtoa käyttämään Ruotsin suhteitaan autohankinnan edistämi-
seksi, jotta tavoitteena oleva 1 000 auton osto voitaisiin suorittaa mahdollisimman 
nopeasti. Hän muistutti , että Suomi oli myynyt talvisodan jälkeen Ruotsille 600 
Yhdysvalloista tullutta Ford-kuorma-autoa. Nyt Ruotsi voisi myydä vähintään vas-
taavan määrän Suomelle. 314 Heinäkuun puolivälissä alkoi kuitenkin varmistua, ettei 
Ruotsista saataisi apua kalustopulaan . Pitkällisten ja väliin keskeytyneiden neuvot-
telujen jälkeen Ruotsi suostui lopulta myymään Suomelle, mahdollisesti Saksan 
tuen ansiosta, 500 kuorma-autoa, joskin ilman renkaita. Renkaita ei saatu , koska 
ne olivat Ison-Britannian jälleenvientikiellon alaisia 315 . 

Karjalan Armeijan juuri käynnistyneen hyökkäyksen tukemiseksi työskentelevä 
huolto-osasto sai heinäkuun puolivälissä käsiinsä kotijoukkojen esikunnan liiken-
netoimiston yleisesikunnan päällikölle lähettämän muistion kotiseudun tieliikenne-
ongelmista. Muistiossa osoitettiin kiistatta, ettei kotiseudulla käytettävissä olevilla 
kuljetusvälineillä voitu kuljettaa talveksi asutuskeskuksissa ja teollisuuslaitoksissa 
tarvittavia polttopuita eikä asutuskeskuksissa tarvittavia elintarvikkeita. Elintarvik-
keiden kuljetuksissa oli jo esiintynyt huomattavia vaikeuksia, koska kuljetuksia ei 
ollut voitu siirtää rautateille tai korvata hevosilla siinä määrin, kuin autokannan 
supistuminen olisi edellyttänyt. Tämä johtui sekä rautatievaunuston vähäisyydestä 
että kotialueen hevoskannan pienuudesta ja hevoskuljetuksen alhaisesta tehosta 
316 . Myös teollisuusyritysten kuljetustilanne oli muodostunut heinäkuun alussa 
erittäin vaikeaksi. Eräät teollisuuslaitokset olivat ilmoittaneet tuotantonsa loppu-
van, jos polttopuiden, raaka-aineiden ja puolivalmisteiden kuljetuksia ei kyettäisi 
lisäämään. 317 

313 PM:n kirj no 88/Huolto 3/20 sai , 27.6.1941 , SArk, T 15709/4. 
314 lbid . 
315 Seppinen, s. 263. 
316 Ilmarinen ei uskonut hevoskuljetuksilla voitavan parantaa kuljetustilannetta, koska maatalous 

tarvitsisi alkavan sadonkorjuun takia jäljelle jääneen hevoskannan syystöihin. Lisäksi matkan 
kasvaessa hevoskuljetuksen teho vastaavasti laski. Polttopuidenkin kuljetus saattoi tapahtua 
hevosilla vain talviaikana sekä lyhyillä matkoilla. 

317 KotijE:n kirj no 128/Liiktsto sai, 9.7.1941 , SArk, T 7367/1 . 
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Tuossa vaiheessa kot iseudulla oli omistajien käytössä 1 489 kiinteää polttoainet-
ta ja 220 bensiiniä käyttävää kuorma-autoa sekä 320 kiinteää polttoainetta ja 104 
bensiiniä käyttävää linja-autoa. Omistajien hallussa oleviksi voitiin laskea myös 
pääesikunnan tai sotilasläänien komentajien vapauttamat 586 kuorma- ja 44 linja-
autoa. Sk.piirien kuljetusosastoissa oli 480 kiinteää polttoainetta ja 225 bensiiniä 
käyttävää kuorma-autoa sekä 86 linja-autoa. Siten sk.piirien suorassa johdossa oli 
23,5% kotiseudun noin 3 000 kunnossa olevasta kuorma-autosta ja 15,5% yh-
teensä 554 linja-autosta. 318 Tilannetta pahensi, että vähäinen ajoneuvokalusto oli 
jakaantunut epätasaisesti eri puolille maata, eikä kesäkuun alussa käskettyä ajo-
neuvojen tasausta sotilasläänien ja suojeluskuntapiirien kesken ollut voitu sanotta-
vasti toteuttaa. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, ettei yksityisten hallussa olevia 
ajoneuvoja voinut määrätä kuljettajineen toiselle paikkakunnalle. 

Kotiseudun autotilannetta tarkasteltaessa on huomattava, että autoista oli päi -
vittäin 20% korjattavana. Lisäksi osa ajoneuvoista seisoi polttoaineen, varaosi-
en tai renkaiden puutteen vuoksi . Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston mu-
kaan kansanhuollon ja talouselämän kuljetuksiin oli tosiasiassa käytettävissä vain 
1 200 kuorma-autoa. Tuostakin kalustosta sk .piirit käyttivät huomattavan osan 
sotilaskuljetuksiin. Laskelmien mukaan pelkästään kansanhuollon ja talouselämän 
kuljetuksiin olisi tarvittu päivittäin vähintään 3 000 - 4 000 kuorma-autoa. 319 

Päämajassa ymmärrettiin kyllä kotiseudun tieliikenneongelman suuruus ja sen 
vaikutukset koko yhteiskunnan toimintaan, mutta hyökkäävän kenttäarmeijan tu-
keminen ol i etusijalla. Sotilasjohto ei katsonut voivansa missään tapauksessa 
siirtää ajoneuvoja kotiseudulle . Itse asiassa päämaja pyrki tuolloin parantamaan 
Karjalan Armeijan heikkoa moottoriajoneuvotilannetta uusilla otoilla. Kenttäarmei -
jan tukemiseksi kautta maan toimeenpantu autojen etsintä toi heinäkuun alkuun 
mennessä kirjaimellisesti päivänvaloon runsaasti kuorma-autoja, mutta näin saatu 
kalusto oli laadultaan ja kunnoltaan erittäin heikkoa. Kannanotoissaan tavallisesti 
maltillinen ja optimistinen eversti Roos jopa epäili 10.7. huoltotilannekatsaukses-
saan KarA:n kurjan moottoriajoneuvotilanteen tekevän suunniteltujen operaatioi -
den suorittamisen kyseenalaiseksi , ellei ulkomailta saataisi nopeasti huomattavaa 
määrää kuorma-autoja. Autokaluston heikkous ja varaosien puute teki tilanteen 
Roosin mielestä kokonaisuudessaan vaikeammaksi kuin talvisodassa. 320 

Karjalan Armeijan hyökkäys eteni parissa viikossa Korpiselän kautta Laatokalle 
ja edelleen vanhan rajan yli Tuulokseen . Tuolloin KarA:n vasen sivusta oli venynyt 
laajaksi rintamaksi , joka ulottui Tuuloksesta Vieljärven - Näätäojan - Tolvajärven 
kautta Ilomantsiin. Syntyneen sivustauhan poistamiseksi ylipäällikkö antoi 19.7. 
Karjalan Armeijalle käskyn rajoittaa eteneminen toistaiseksi linjalle Vitele - Vieljärvi . 
Vain keveiden joukkojen oli lupa toimia tämän linjan itä- ja kaakkoispuolella . 
Ylipäällikön käskyyn vaikutti oleellisesti myös se, ettei eteneviä joukkoja kyetty 
kunnolla huoltamaan kuorma-autoilla. Oli välttämätöntä saada kuntoon rautatiet 
Joensuusta Matkaselän kautta ainakin Uuksuun ja Loimolaan . Kuljetuksiin ja huol -

3 18 Tilasto 7.7.1941 sk.piirien käytössä olevista mt.ajoneuvoista, SArk, Sk 1992 - PM:n kirj no 1 a sai 
1.1 -31 .12 .41 . 

319 KotijE:n kirj no 128/Liiktsto sai , 9. 7.1941 , SArk, T 7367/1. 
320 PM:n kirj no 585/Huolto 1/ 1 b sai , 10.7.1941 , SArk, T21803/1. 
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toon liittyvät syyt vaikuttivat myös ylipäällikön 24.7. tekemään päätökseen pysäyt-
tää hyökkäys KarA:n painopistesuunnassa kokonaan. Käytettävissä oleva kulje-
tuskapasiteetti , ennen kaikkea rautatiet , keskitettiin heinäkuun lopussa hyökkäyk-
sen käynnistävän II AK:n joukkojen tukemiseen . 

Kenttäarmeijan kamppaillessa heinäkuun lopulla yhä pahenevien kuljetusongel-
mien kanssa eivät resurssit luonnollisesti riittäneet kotiseudun tiekuljetusvaikeuk-
sien helpottamiseen. Yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti E. Hanell ja pää-
majoitusmestari , kenraaliluutnantti A. Airo ilmoittivat 21.7. kotijoukkojen esikunnal -
le päämajan olevan täysin tietoinen niistä vaikeuksista, jotka liittyvät sekä sota-
näyttämön että kotiseudun kuljetuskysymykseen. He totesivat selkeästi, ettei pää-
maja tuolloin eikä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa voinut ajatella ajoneuvojen 
irrottamista kenttäarmeijalta kotiseudulle. Liikennetoimistoa neuvottiin siksi tehos-
tamaan ajoneuvojen käyttöä ja turvautumaan entistä enemmän vesitiekuljetuksiin. 
321 Liikennetoimiston kannalta päämajan ilmoitus oli lohduton, mutta ennalta arvat-
tava. Sotilaallisesti ajatellen asia oli juuri siten kuin päämaja ilmoitti. Armeijan 
hyökkäystä ei saanut heikentää vaikeuttamalla entisestään joukkojen huolto- ja 
evakuointimahdollisuuksia. Päämajan kantaan vaikutti ilmeisesti myös se, että 
sodan uskottiin vielä tuolloin päättyvän nopeasti, jolloin kotiseudun kuljetusvaikeu-
det ol isivat vain lyhytaikaisia. 

Elokuun puolivälissä Suomen Teollisuusliiton puheenjohtaja, yli -insinööri L. He-
lenius kertoi yleisesikunnan päällikölle liiton jäsenkunnan olevan syvästi huolissaan 
kotiseudun kuljetusvaikeuksista, jotka vaaransivat sotatarviketeollisuuden toimin-
taa ja vaikeuttivat kansanhuollon järjestämistä. Erityisenä huolena oli, että seuraa-
van talven polttopuutilanne uhkasi muodostua asutuskeskuksissa kohtalokkaaksi , 
ellei kuljetusmahdollisuuksiin saataisi aikaan nopeasti parannusta. Päämajan toi-
vottiin siksi siirtävän autoja kenttäarmeijalta kotiseudulle. 322 Kannaksen valtauksen 
ollessa parhaillaan käynnissä ja Karjalan Armeijan valmistautuessa käynnistämään 
uuden hyökkäyksen päämaja ei katsonut voivansa toteuttaa Heleniuksen esityk-

. •. 323 sIa. 
Mahdollisesti Suomen Teollisuusliiton saamasta kielteisestä vastauksesta kuul-

tuaan siviiliviranomaiset päättivät yrittää vaikuttaa päämajan päätökseen puolus-
tusministeriön kautta. Kansanhuoltoministeri V. Arola kertoi 22.8. puolustusminis-
teri Waldenille, että kotiseudun polttopuiden kuljetusongelmat uhkasivat vaarantaa 
koko yhteiskunnan toiminnan . Arola esitti , että puolustuslaitoksen hallussa olevia 
kuljetusvälineitä, mikäli ne suinkin puolustuslaitoksen tehtävistä joutaisivat, käytet-
täisiin mahdollisimman tehokkaasti halkojen kuljetuksiin. Arolan esityksen tukena 
oli todennäköisesti toimistopäällikkö, kapteeni A. Ilmarisen laatima laskelma, jonka 
mukaan puiden kuljettamiseen tarvittiin kaksi miljoonaa autopäivätyötä. Mikäli ajot 
suoritettaisiin syyskuusta joulukuuhun, tarvittaisiin yhtäjaksoiseen ajoon 2 000 
autoa. Silloinkin jäisi metsään ja autoteiden varsille 3,5 miljoonaa m3 puuta talvella 
kuljetettavaksi. Arola kärjisti esitystään väittämällä Waldenille puiden ajoissa ole-

32 1 PM:n kirj no 523/Huolto 3/20 a sai, 21.7.1941 , SArk, T 7367/1. 
322 Suomen Teollisuusliiton kirjelmä, 15.8.1941 , SArk, Sk 1992 - PM:n kirjelmät sai 1 a, 1.1.- 31 .12.1941 . 
323 PM:n kirj no 989/Huolto 3/40 sai , 21.8.1941 , SArk, Sk 1992 - PM:n kirjelmät sai 1 a, 1.1.-31 .12.1941 . 
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van elokuun puolivälissä vain 100 KHM :n alaisen rautatiehallituksen puutavaratoi -
miston autoa. 324 Tosiasiassa liikennetoimisto käytti puiden ajoihin kaikkia kotiseu -
dulla olevia ajoneuvoja. Totta kuitenkin oli , että autoja oli liian vähän yhteiskunnan 
kannalta elintärkeisiin puutavara-ajoihin . 

Siviiliviranomaisilta ja talouselämän johdolta päämajaan saadut viestit kotiseu-
dun kurjasta kuljetustilanteesta olivat osittain selvää painostusta. Ne tulivat kyllä 
oikeaan osoitteeseen, sillä kesäkuun alusta alkaen huolto-osasto oli päättänyt 
yhteiskunnan kuljetusresurssien , mukaan lukien moottoriajoneuvot, käytöstä. Pää-
majan keinot avun antamiseksi olivat kuitenkin rajalliset niin kauan, kuin kenttäar-
meijan hyökkäys jatkuisi. Todennäköisesti ainakin osittain painostuksen vuoksi 
huolto-osasto ryhtyi heinäkuun puolivälistä alkaen tukemaan eri tavoin kotijoukko-
ja kuljetusten suorittamisessa 325 . Sen sijaan kenttäarmeijan autojen kotiuttaminen 
tai harvojen maahan saatujen uusien autojen antaminen siviileille ei vielä tuolloin 
tullut kysymykseen kuin poikkeustapauksessa. 

Sodan alusta elokuun puoliväliin mennessä oli Ruotsista ja Saksasta saatu 
ostettua 259 uutta kuorma-autoa 326 . Jos autohankintoihin lasketaan vielä elokuun 
lopussa Saksasta saadut 250 autoa, oli kuorma-autotäydennys mitättömät 1,66% 
koko autokannasta. Kaikki uudet autot sijoitettiin perustettaviin uusiin autokomp-
panioihin. Osa näistä kuljetusyksiköistä alistettiin sotatoimiyhtymille, osa pidettiin 
päämajan kuljetusreservinä. Elokuun lopussa maahan saapuvista autoista oli tar-
koitus muodostaa vielä viimeiset kuusi autokomppaniaa. Niiden odotettiin helpot-
tavan KarA:n joukkojen huoltamista Itä-Karjalan kehnoilla teillä. 

Elokuun puolivälissä kenttäarmeijan käytössä oli yhteensä 15 617 autoa. Näistä 
oli kuorma-autoja 10 391 (67%), henkilöautoja 3 286 (21 %), linja-autoja 327 (2 %) 
ja erikoisautoja 1 613 (10%). Erityisenä ongelmana oli , että kenttäarmeijan heikko-
kuntoisten autojen korjausprosentti oli keskimäärin 25-30% . 327 Näin ollen oli 
selvää, että kenttäarmeijan saamista uusista autokomppanioista 328 huolimatta ei 
joukoilta voinut sanottavasti siirtää kuljetuskalustoa kotiseudulle ; autot tarvittiin 
syyskuun alussa alkavaan Itä-Karjalan ja Aunuksen valtaukseen . 

Kun Karjalan kannaksen taistelut olivat lähestymässä loppuaan, ylipäällikkö 
antoi 27 .8. Karjalan Armeijalle käskyn hyökkäyksen jatkamisesta Syvärin ja Petros-
koin suuntaan. Tämänkin päätöksen ajoituksessa on nähtävissä selvästi , että 
joukkojen huolto- ja kuljetusmahdollisuudet vaikuttivat kesällä ja syksyllä 1941 
merkittävästi kenttäarmeijan hyökkäyksen vaiheistukseen . Kuljetusalan painopis-
teen siirto rintamalta toiselle on nähtävissä esimerkiksi siinä, että 10.8. KarA:lla oli 
käytössään 3 566 moottoriajoneuvoa, mutta lokakuun lopulla peräti 5 312 329 

324 KHM:n kirj no 82214, 23.8.1941, SArk, T 7367 /1 . 
325 Huolto-osasto käski mm. antaa puutavaran kuljetuksiin lisäpolttoainetta ja määräsi uudet auto-

komppaniat suorittamaan kuljetuksia näiden ajaessa autoja sisään ennen lähtöä rintamalle . Li säk-
si selvitettiin mahdollisuutta muuttaa henkilöautoja pakettiautoiksi, jotta olisi vapautettu kuorma-
autoja jakeluajoista puutavaran kuljetuksiin . 

326 PM :n kirj no 1442/Huolto '1/1 b sai, 15.8.1941 , SArk, T 21803/1 . 
327 lbid. 
328 Syyskuun lopussa kaikki kesällä perustettaviksi suunnitellut 15 uutta autokomppaniaa olivat 

saaneet uudet autot (PM :n kirj no 2485/Huolto 1 /1 b sai , 2.10.1941, SArk, T 21803/1 ). 
329 Pitkänen, s. 511. 
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Joukkojen lopettaessa hyökkäyksen joulukuun alussa KarA:n moottoriajoneuvojen 
määrä supistettiin runsaaseen 4 000:een. Tilanne mahdollisti vasta tuolloin huo-
mattavan ajoneuvomäärän siirtämisen kenttäarmeijalta kotiseudun kuljetustehtä-
viin . 

Mahdoll isesti kansanedustajat olivat syksyllä 1941 niin tottuneet yhteiskunnan 
kuljetusvaikeuksiin, ettei niistä juuri keskusteltu eduskunnassa muulloin kuin kulje-
tuksiin ja liikenteeseen liittyvien lakiesitysten yhteydessä tai kun edustajat lausui-
vat jälkikäteen mielipiteensä valtioneuvoston kuljetusalaa koskevista päätöksistä 
330 ja annetuista asetuksista. Vilkkainta keskustelu oli luonnollisesti perustuslakiva-
liokunnassa, joka jatkosodan aikana käsitteli kuljetus- ja liikenneasiat ja laati niistä 
eduskunnan istunnoissa käsiteltävät mietinnöt. 

Perustuslakivaliokunta sai kuljetusasioiden käsittelyn aikana kuulla ministerien 
ja maan parhaiden kuljetusalan asiantuntijoiden selvityksiä yhteiskunnan kuljetus-
tilanteesta. Valiokunnalla oli siten hyvä mahdollisuus perehtyä niin kuljetusvaikeuk-
sien syihin kuin niiden ratkaisuyrityksiin. Kansanedustajien asiantuntijoille esittä-
mistä kysymyksistä ja näiden poistumisen jälkeen käydyistä keskusteluista käy 
ilmi, ettei useilla valiokunnan jäsenillä ollut kykyä tarkastella kuljetusongelmaa 
valtakunnallisena kysymyksenä. Kysymykset ja keskustelu suuntautuivat varsin 
usein , varsinaisesta aiheesta riippumatta, hevosten ja ajoneuvojen ottoihin , ote-
tuista kulkuvälineistä maksettuihin korvauksiin ja kuljetusmaksuihin. Usein valio-
kunnassa keskusteltiin pitkään asioista, jotka eivät edes kuuluneet tarkasteltavaan 
valtioneuvoston päätökseen. Oletettavasti perustuslakivaliokunnassa käydyt kes-
kustelut ja kannanotot liikennekysymykseen heijastavat pitkälti tavallisen kansalai -
sen mielipiteitä. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta sai 10.9. käsiteltävikseen samalla kertaa 
valtioneuvoston 23.6. ja 21 .8. antamat päätökset keskitetystä liikenteestä 331. 

Kesäkuussa annettua päätöstä ei käsitelty, koska se kumottiin jälkimmäisellä. 
Jäsenten toivomuksen mukaisesti valiokunnan puheenjohtaja A. Hackzell kutsui 
syyskuun lopussa pidettyyn valiokunnan kolmanteen istuntoon kuultavaksi KHM:n 
liikennetoimiston päällikön kapteeni A. Ilmarisen ja osastopäällikön metsänhoitaja 
E. Hellenin. Kuljetusasiat nousivat kuitenkin val iokunnassa esille jo käsiteltäessä 
elintarvikkeiden luovutusvelvollisuutta. Asiaa selvittävä kansanhuoltoministeri V. 
Arola näet totesi kuljetusongelmien olevan pääsyy tavaran puutteeseen, koska 
parhaat autot olivat rintamalla ja kotiseudulle jäänyttä kalustoa oli käytetty epätar-
koituksenmukaisesti. Arola mainitsi valtioneuvoston juuri asettaneen toimikunnan 
pohtimaan kuljetuskysymystä. Arola ei tarkemmin kertonut, mistä toimikunnasta oli 
kyse, mutta hän tarkoitti kulkulaitosministeri V. Salovaaran 23.9. kokoamaa asian-
tuntijaryhmää, joka tunnettiin myöhemmin kuljetusasiain neuvottelukuntana. 332 

330 Eduskunnalla oli oikeus jälkikäteen kumota valtioneuvoston päätös. 
331 Perustuslakivaliokunnassa 10.IX.1941 käsiteltävinä olevia asioita, EA, Mf 12-14, Vp1938-1945 -

Tarkastelussa oli myös VN :n 12.6.1941 päätös kuljetusmaksujen säännöstelystä. 
332 Perustuslakival iokunnan istuntopöytäkirja 17.9.1941 , EA, Mf 12-14, Vp 1938-1945, Perustuslaki-

valiokunnan istuntopöytäkirja 18.9.1941 , EA, Mf 12-14, Vp 1938-1945, Perustuslakivaliokunnan 
istuntopöytäkirja 26.9.1941 , EA, Mf 12-14, Vp 1938-1945. 
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Osastopäällikkö Helkm tarkasteli esityksessään ongelmallista polttopuiden kul-
jetuskysymystä 333 . Toimistopäällikkö Ilmarinen kertoi puolestaan valiokunnalle 
kotiseudun vaikeasta kuljetustilanteesta todeten, että kotiseudulla oli rauhan aika-
na 20 000 kuorma-autoa mutta nyt 4 000. Näistä autoista oli 3/4 yksityisten ja loput 
suojeluskuntapiirien hallussa, mutta kaikki kotiseudun autot suorittivat sk.piirien 
määräämiä kuljetuksia. Autokuljetusten ongelmia lisäsi se, että kaluston teho oli 
sodan ja uusien autojen tuonnin vähäisyyden vuoksi laskenut noin 60% samanai-
kaisesti, kun kuljetustarve oli suuresti lisääntynyt; polttopuiden kuljetustarpeen 
lisäys oli peräti 70% . Autoja oli niin vähän, että syyskuun lopulla vain puolet 
kotiseudun kuljetustarpeesta kyettiin tyydyttämään. Tilanteen parantamiseksi koti-
seudulle tarvittaisiin ajoihin 4 000 uutta autoa. Vesikuljetuksia oli haitannut etenkin 
lastaushenkilöstön puute. Käydyssä loppukeskustelussa Ilmarinen ilmoitti, että 
kenttäarmeijalta ehkä vapautuisi myöhemmin autoja kotiseudulle. 

Perustuslakivaliokunta sai Arolalta, Ilmariselta ja Helleniltä realistisen ja kattavan 
kuvauksen yhteiskunnan kuljetustilanteesta. Kun valiokunnan jäsenet asiantunti-
joiden poistuttua paneutuivat päätöstekstin tarkasteluun, he keskittyivät puheen-
vuoroissaan pääasiassa pieniin, tavallista ihmistä kiinnostaviin yksityiskohtiin. Ku-
kaan kansanedustaja ei puuttunut millään tavalla päätöksen ydinasiaan, joka oli 
kotiseudun kuljetusten johdon ja päätösvallan luovuttaminen sotilasviranomaisten 
johtamille organisaatioille. Käsittelyn lopuksi valiokunta totesi voivansa esittää 
eduskunnalle päätöksen pitämistä voimassa. Kun eduskunta käsitteli 5.10. pide-
tyssä istunnossaan 334 perustuslakivaliokunnan mietinnön keskitetystä liikenteestä, 
ei valtioneuvoston päätöksestä tai valiokunnan mietinnöstä juuri keskusteltu. Mah-
dollisesti tämä johtui siitä, että edustajat ymmärsivät yhteiskunnan kuljetusvaike-
uksien johtuvan sodan olosuhteista, tai sitten kansanedustajat eivät oivaltaneet, 
mistä päätöksessä oli pohjimmiltaan kyse. 

Syys- ja lokakuun vaihteessa päämajan kuljetusjohto alkoi selvästi kiinnittää 
entistä enemmän huomiota kotiseudun kansanhuollon ja talouselämän kulje-
tusongelmiin. Tämä johtui todennäköisesti siitä, ettei päämajan ylimmässä joh-
dossa enää uskottu sodan loppuvan ennen vuodenvaihdetta. Vieläkin päämajassa 
uskottiin Saksan voittoon, mutta sodan päättyminen ei ollut enää näköpiirissä. 
Tässä tilanteessa päämajassa päätettiin ensimmäisen kerran siirtää kotiseudulle 
huomattava automäärä 335 talouselämän ja kansanhuollon käyttöön. Muussakin 
sotilasjohdon toiminnassa näkyy tästä lähtien pyrkimys ottaa yhteiskunnan ja 
talouselämän tarpeet paremmin huomioon. Päämajan päätökseen vaikutti varmas-
ti myös se, että Karjalan Armeijan hyökkäys oli syyskuun lopussa saavuttanut 
tärkeimmät tavoitteensa. Lisäksi Itä-Karjalan rautatiet oli saatu välttävään kuntoon. 

333 Hellen kertoi myös valtioneuvoston lähettäneen Kahran (KYM) ja Pankakosken (RH?) Saksaan ja 
Ruotsiin selvittämään mahdollisuutta ostaa VR:lle liikkuvaa kalustoa. Matkalla oli selvinnyt, ettei 
vaunustoa saada ostettua ainakaan Ruotsista. Myöhemmin selvisi, ettei kalustoa saatu ostettua 
Saksastakaan. 

334 Valtiopäivät 1942, Asiakirjat 111. 
335 Huolto-osasto määräsi 27.9.-13.10. välisenä aikana viisi autokomppaniaa kotiseudulle halkojen 

(neljä yksikköä) ja sokerijuurikkaiden ajoon. Autot ajoivat Helsingin , Tampereen ja Hämeenlinnan 
kaupunkien polttopuita. (PMhuolto 3:n sotapäiväkirja 26.9.1941-14.6.1944, SArk, Spk 20893). 
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Kun päämajan kuljetusjohto ryhtyi nyt varautumaan pitkään sotaan, se kiinnitti 
erityistä huomiota moottoriajoneuvokaluston ja polttoaineen säästämiseen. 
Korostaakseen huolto- ja kuljetusvälineosaston moottoriajoneuvokaluston huol-
loista ja säästämisestä antamien määräysten tehoa eversti Roos pyysi lokakuun 
alussa Mannerheimiä antamaan asiasta määräyksen. Mannerheimin allekirjoitta-
massa käskyssä todetaan mahdottomaksi saada ulkomailta autoja, renkaita ja 
varaosia sekä hankkia riittävästi poltto- ja voiteluaineita. Edellä mainituista syistä 
moottoriajoneuvojen käytössä oli noudatettava äärimmäistä säästäväisyyttä. Jo-
kaisen sotilaan ylimmästä päällystöstä ajoneuvojen käyttäjiin ja kuljettajiin asti tuli 
noudattaa tinkimättä moottoriajoneuvojen käytöstä ja huollosta annettuja määrä-
yksiä. Tilanteen vakavuuden korostamiseksi Mannerheim käski rangaista ankarasti 
huolimattomuudesta ja ajokurittomuudesta. 336 Käsky jaettiin sotatoimiyhtymille 
sekä kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston alaisille kuljetusyksiköille. Manner-
heimin käskyn jyrkkien sanamuotojen toivottiin tekevän jokaiselle selväksi, että 
kyseessä oli käsky, jota tuli ehdottomasti noudattaa. 

Polttoainetilanne oli syyskuun lopussa erittäin huolestuttava, koska Saksa suos-
tui lähettämään Suomeen polttoainetta vain arvioidun kulutuksen verran . Näin 
ollen maahan ei saksalaisten tarkoituksellisen tiukan kauppapolitiikan seuraukse-
na saatu muodostettua kesällä 1941 mitään varmuusvarastoja. Toisaalta on huo-
mattava, ettei Saksan oma polttoainetilannekaan ollut kovin hyvä. Syyskuun lo-
pussa päämajan hallussa oli 7 733 tonnia polttoainetta. Määrän laskettiin riittävän 
ilman täydennystä viisi viikkoa. Puolustuslaitoksen kulutuksen pienentäminen ei 
KarA:n hyökkäyksen takia ollut mahdollista. Saksasta oli pyydetty 25 000 tonnia 
bensiiniä 337 , mutta vielä lokakuun alussa pyyntöön ei ollut saatu vastausta. Tilan-
netta helpotti hieman se, että kansanhuoltoministeriön hallussa oli 7886 tonnin 
siviilikulutukseen varattu polttoainevarasto. 338 Kansanhuollon käyttöön varattua 
polttoainetta jouduttiinkin jatkosodan aikana usein siirtämään Saksasta saatua 
täydennystä odotettaessa puolustuslaitoksen käyttöön. 

Maan heikko auto- ja polttoainetilanne tuli syksyllä esille myös maan ylimmän 
johdon neuvotteluissa. Lokakuun puolivälissä kenraalisotamarsalkka Keitel esitti 
Mannerheimille toivomuksen suorittaa loppuun työt Karasjoki - Ivalo 339 tiellä ja 
kunnostaa Jäämerentie. Molemmat tienparannusesitykset tähtäsivät AOK Norwe-
genin Lapissa olevien joukkojen huoltamiseen Suomen kautta, koska Norjan ranni-
kon meriyhteys oli muuttunut erittäin vaaralliseksi. Esitetyt tienrakennukset olivat 
suomalaisten kannalta tarpeettomia. Päämajan näkökulmasta tienrakennuksen ja 
-kunnostuksen painopiste oli ehdottomasti Itä-Karjalassa, Laatokan Karjalassa ja 
Kannaksella. Asiaan liittyvien poliittisten seikkojen vuoksi Mannerheim tiedusteli 
puolustusministerin, tasavallan presidentin, pääministerin ja kulkulaitosministerin 
kantaa Keitelin esitykseen ja OKW:lle annettavaan vastaukseen. Koska saksalaisil-

336 PM:n kirj no 1780/Kom 2/16 sai , 3.10.1941 , SArk, Sk 1992 - PM:n kirjelmät sai No 1 a. 
337 Lokakuun lopussa pyydetystä polttoainemäärästä oltiin 'varmasti ' saamassa vain kolmasosa. 
338 PM:n kirj no 2485/Huolto 1/1 bsal , 2.10.1941 , SArk, T 21803/1 . 
339 Tietyöt oli aloitettu heinäkuussa 1941 . Saksalaiset rakensivat tien Norjan (55 km) ja suomalaiset 

Suomen puoleisen (66 km) osuuden. Tie oli syksystä 1941 alkaen ajettavissa, mutta se valmistui 
vasta vuoden 1943 aikana. 
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le ei katsottu voitavan antaa täysin kielteistä vastausta, päätettiin aloittaa tienra-
kennus 66 kilometrin pituisella Karasjoki - Ivalo tiellä, mutta ei vastikkeetta. Välittä-
essään neuvottelun tulokset Mannerheimille Walden kehotti häntä mainitsemaan 
Keitelille , että autojen ja bensiinin puute tulisi hidastamaan töitä. Sen sijaan Keitel in 
esittämään suuria resursseja edellyttävään Jäämerentien parannustöihin ei haluttu 
ryhtyä. 340 (Kartta 3) 

Mannerheimin vastauksessa Keitelille huomautetaan hienovaraisesti , että töitä 
haittaavasta kuljetuskaluston ja elintarpeiden puutteesta huolimatta Norjan ja Suo-
men tieverkon yhdistäminen saatetaan loppuun, joskin apu näissä suhteissa olisi 
suureksi avuksi. Rovaniemen - Petsamon tien parannuksen osalta Mannerheim 
ilmoitti suomalaisten haluavan saksalaisilta tarkempia tietoja rakennushankkeesta 
ennen lopullista päätöstä. 341 

Kesästä alkaen kenttäarmeija, kotijoukkojen esikunnan tiekuljetusorganisaatio ja 
siviililiikennöitsijät olivat kärsineet suuresta kuljettajapulasta . Tämän takia valtio-· 
neuvoston syyskuun lopussa tekemä yritys tehostaa autokaluston käyttöä mää-
räämällä, että sotatoimiyhtymien ja yksityisten hallussa olevissa kuorma-autoissa 
tuli olla kaksi kuljettajaa, oli tuomittu epäonnistumaan; autoihin ei kotiseudulla 
löytynyt aina edes yhtä ajotaitoista käyttäjää. Siten autoja ei kyetty tavoitteen 
mukaisesti pitämään ajoissa läpi vuorokauden lukuun ottamatta auton huoltoon 
tarvittavaa aikaa, vaikka määräyksen rikkomisesta oli siviileille uhkana auton otta-
minen puolustuslaitokselle. 342 Lisäksi kahden kuljettajan palkkaaminen oli yksityi -
sille niin kallista, ettei kahta kuljettajaa käyttävä omistaja saanut säännösteltyjen 
tariffien mukaisesta ajosta korvauksena edes ajokustannuksiaan 343 . Määräyksen 
tehoa vähensi sekin , että kulkulaitosministeriön alaisena toimiva TVH rikkoi sitä 
tietoisesti . 

Kulkulaitosministeriö totesi pian hyvää tarkoittavan määräyksen kahdesta kuljet -
tajasta epätarkoituksenmukaiseksi, eikä sen pakotteita liene koskaan pantu toi-
meen. Helpottaakseen kuljettajapulaa se valmisteli lokakuun alussa asetuksen 
ajokortin antamisen ehtojen väliaikaisesta helpottamisesta. Tarkistuksen jälkeen 
17 vuoden ikäinen henkilö saattoi saada ajokortin. Lisäksi yksityisajokortilla, joka 
oli annettu henkilöautoa, pakettiautoa ja kuorma-autoa varten , voitiin kuljettaa 
kuorma-autoa ammattimaisessa liikenteessä. Kuljettajatutkinnon yksinkertaistami-
seksi säädettiin , että se voitiin suorittaa mille katsastusmiehelle tahansa. Asetuk-
sessa annettiin myös määräys ajokortin peruuttamismääräysten muuttamisesta ja 
aiemmin peruutetun ajokortin palauttamisesta hakemuksesta. 344 Tämä säädös 
osoittautui tarkoituksenmukaiseksi ja auttoi vaikean kuljettajatilanteen helpottami-
sessa. 

340 Puolustusministeri no 979 sai , 17.10.1941, SArk, T 1571 2/11 . 
341 PM:n kirj no 560/ IX sai, 18.10.1941 , SArk, T 1571 2/11. 
342 Kulkul aitosministeriö, Pöytäkirjat 1941, 25.9.1941 , KA, KYM , Ca 30. 
343 KotijE :n kirj no 1435/Liiktstto, 5.11 .1941, SArk, Sk 1992 1 b. 
344 KYM, Pöytäkirjat 1941 , 3.1 0.1941, KA, KYM , Ca 30. 
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3.3 Kotiseudun vesitiekuljetusten järjestelyt 

3.3.1 Sisävesitiepiirien perustaminen ja toiminta 

Sotilasviranomaisilla ei ollut kesäkuun alussa mitään pakottavaa tarvetta ottaa 
kotiseudun vesitieliikenteen johtamista vastuulleen. Koska pääesikunta tiesi kan-
sanhuoltoministeriön pitävän vesitieliikenteen järjestämistä välttämättömänä, se 
nimesi kotiseudun kuljetuksia johtavan toimiston maa- ja vesitieliikennetoimis-
toksi. Nimi tavallaan osoitti, ettei päämajalla ollut periaatteessa mitään sitä vas-
taan, jos kansanhuoltoministeriön kotijoukkojen esikuntaan perustama liikennetoi-
misto katsoisi tarpeelliseksi johtaa sodan aikana kotiseudun vesitiekuljetuksia. 

Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston johtotehtäviin tulleet KHM:n toimisto-
päälliköt pitivät aiempien suunnitelmiensa mukaisesti tärkeänä, että vesitiekulje-
tukset johdettaisiin keskitetysti. Ongelmana oli, ettei vesitiekuljetusten johtamises-
ta ollut käytettävissä, siviiliviranomaisten kevään ja kesäkuun alun valmisteluista 
huolimatta, mitään nopeasti toimeenpantavaa suunnitelmaa. Tämä ilmenee myös 
siinä, että kapteeni A. Ilmarisen valmistelemassa ja valtioneuvoston 23.6.1941 
antamassa päätöksessä kotiseudun keskitetystä liikenteestä 345 todetaan epämää-
räisesti, että tarvittaessa voidaan myös vesitieliikenteen johto keskittää. Tulevia 
vesitieliikenteen järjestelyjä ennakoiden päätöksessä mainitaan maahan muodos-
tettavan vesitieliikennepäällikön johtamia vesitieliikennepiirejä. Liikennetoimiston 
25.6. antamassa ensimmäisessä tie- ja vesitieliikennekäskyssä ei vesitiekuljetus-
ten tulevista järjestelyistä mainita mitään 346 • 

Vesitieliikenneasioiden keskeneräisyyden vuoksi liikennetoimistossa tehtiin sen 
perustamisen yhteydessä päätös, että toimiston koko henkilöstö keskittyy aluksi 
perusteilla olevan tieliikenneorganisaation toiminnan käynnistämiseen. Vasta hei-
näkuun alussa, kun tieliikenteen järjestelyt olivat välttävässä kunnossa, liikennetoi-
misto alkoi paneutua myös vesitieliikenteen järjestelyihin. 347 

Liikennetoimiston ja sisävesialusotoista vastaavan kuljetusvälineosaston välisis-
sä neuvotteluissa havaittiin, että kansanhuoltoministeriössä kesäkuun alussa laa-
dittujen vesitieliikennesuunnitelmien toteuttaminen tulisi olemaan hankalaa pel -
kästään henkilöstökysymysten takia. Tällöin todettiin , että olisi yksinkertaisinta 
organisoida kotiseudun vesitiekuljetukset antamalla kuljetustehtävä kuljetusväline-
osaston alaisille Saimaan ja Päijänteen vesitiepiireille. Samalla ratkeaisi organi -
saation perustamiseen liittyvä vaikea henkilöstöongelma. Järjestelyn etuna oli 
myös se, että se oli nopeasti toteutettavissa. Kotiseudun vesitieliikenteen johtoon 
otto päätettiin siksi suorittaa vesitiepiirien avulla. 348 

Kuljetusvälineosaston yhdessä liikennetoimiston kanssa heinäkuun alussa laati-
massa määräyksessä kuljetusten suorittamisesta sisävesistöissä sodanuhka- ja 
sota-aikana ilmoitettiin maa- ja vesitieliikennetoimiston tehtäväksi johtaa ja vai-

345 Valtioneuvoston päätös no 496, 23.6.1941 , Asetuskokoelma 1941 . 
346 KotijE:n kirj no 5/41 Liiktsto sai, 25.6.1941 , SArk, T 22471/22. 
347 Luonnos kertomukseksi KotijE:n liikennetoimiston toiminnasta 1941 - 1942, SArk, Sk 2045. 
348 lbid. 
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voa kotiseudun vesitiekuljetuksia ja kuljetusvälineiden huoltoa 349 . Sen tuli nou-
dattaa toiminnassaan päämajan, eli vesitiekuljetuksia ohjaavan kuljetusväline-
osaston, antamia määräyksiä ja toimia yhteistoiminnassa vesitiepiiripäälliköiden 
kanssa. Käskyssä monimutkaisesti ilmaistulla johto- ja yhteistoimintasuhteella tar-
koitettiin sitä, että sekä kuljetusvälineosasto että liikennetoimisto johtivat vesitie-
piirejä. Ilmeisesti epäselvä johtosuhdejärjestely ei sanottavammin haitannut työs-
kentelyä, koska liikennetoimiston toiminta painottui lähinnä vesitiekuljetuksiin. Kul-
jetusvälineosasto puolestaan keskittyi tehtäviensä mukaisesti alusten ottoihin, kor-
jauksiin ja kunnostuksiin sekä poltto- ja voiteluainekysymyksiin. Vesitiepiirit tekivät 
tarvittavia ilmoituksia ja esityksiä kummallekin johtoportaalleen niiden vastuualuei-
den mukaisesti. Saimaan vesitiepiirin päälliköllä oli kesällä 1941 myös kolmas 
käskijä: päämajan huolto-osasto antoi hänelle käskyjä alueen sotatoimiyhtymien 
kuljetusten tukemisesta. 

Vesitiepiirien muuttaminen kuljetusten johtoelimeksi tapahtui sotilaallisen suora-
viivaisesti siten, että ku ljetusvälineosasto määräsi vesitiepiirien päälliköt ja heidän 
alaisensa vesitiealueiden päälliköt toimimaan kuljetuspäällikköinä omilla alueillaan . 
Koska oli selvää, ettei vesitiepiirien ottoihin ja alushuoltoon yms. perehtynyt henki-
löstö välttämättä ollut pätevä johtamaan vesitiekuljetuksia, oikeutettiin vesitiepiiri-
en päälliköt hankkimaan avukseen mahdollisimman pätevää vesitiekuljetusten joh-
tohenkilöstöä. 

Vesitiepiiriin päällikön tehtävänä oli johtaa ja valvoa kaikkea vesitiekuljetustoi-
mintaa vesitiepiirinsä alueella ja järjestää kotijoukkojen esikunnan liikennetoimis-
ton tilaamat kuljetukset antamalla ne sopivien vesitieliikennöitsijöiden tehtäväksi. 
Hänen piti toimia yhteistoiminnassa alueellaan toimivien sk.piirien liikennetoimisto-
jen kanssa, jotta kuljetukset voitaisiin suunnitella yhdessä. Lisäksi päällikön tuli 
hoitaa aiempien tehtäviensä mukaisesti alusten varaamisiin , ottoihin ja palautuk-
siin, huoltoon, alusten korjauksiin ja kunnossapitoon sekä poltto- ja voiteluaineisiin 
liittyvät tehtävät. Nyt tosin alusten huoltoon, korjauksiin ja polttoaineisiin liittyvät 
tehtävät tuli laajentaa koskemaan kaikkia alusten omistajia. Tämä johtui siitä, että 
ilman viranomaisten tukea eivät alusten omistajat tai haltijat voineet hankkia liiken-
nöinnin edellyttämiä, sodan takia tiukasti säännösteltyjä tarvikkeita. Vesitiepiiri-
aluepäällikön tehtävät olivat soveltuvin osin samat. 

Varsinaiset vesitiekuljetukset tuli hoitaa vesitiealueittain. Tämän takia jokaisen 
vesitiealueen päällikön käskettiin heinäkuun alussa koota alueensa aluksista alus-
osasto, jonka johtajana hän itse oli 350 . Koska pääosa aluksista jäi yhtiöiden ja 
yksityisten käyttöön, velvoitettiin alusten omistajat keväällä 1920 annetun luontois-
suorituslain nojalla suorittamaan laivoillaan kuljetukset, jotka kotijoukkojen esikun-
nan liikennetoimisto, vesitiepiirin päällikkö tai paikalliset sotilasviranomaiset mää-
räisivät. Lisäksi sisävesilaivojen omistajien tuli antaa kuljetustehtävää varten käy-
tettäviksi aluksessa tarvittavat varusteet, kalusto ja merenkulkuvälineet sekä pitää 
niissä kuljetuksiin tarpeellinen päällystä ja miehistö. Omistajien velvollisuutena oli 

349 PM:n kirj no 1854/Kväl Sa/5 sai, 3.7.1941, SArk, Sk 2045-Liiktsto/ll, Mappi no 11 , Sisävedet. 
350 Ilmeisesti alusosastoja ei edes yritetty muodostaa missään vesitiealueella. 
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myös hankkia poltto- ja voiteluaineet 351 , maksaa miehistön palkat ja vastata 
muutenkin heidän huollostaan. Vesitiekuljetuksissa tuli noudattaa samaa tärkeys-
järjestystä, jonka pääesikunta oli kesäkuun alussa käskenyt tiekuljetuksia varten. 

Ensimmäiset pienimuotoiset vesitiealueiden järjestämät kuljetukset suoritettiin 
noin kaksi viikkoa sodan syttymisen jälkeen. Kuitenkin varsinkin Saimaalla, mutta 
myös Päijänteellä, oli laajamittaisten kansanhuollon kuljetusten käynnistäminen 
heinäkuussa erittäin vaikeaa, koska melkein kaikki alukset olivat edelleen puolus-
tusvoimien käytössä 352 . Lisäksi huolto-osasto määräsi Saimaan vesitiepiirin tu-
kemaan Karjalan Armeijan huoltokuljetuksia. Heinäkuun alussa oli näet käynyt ilmi, 
ettei KarA kyennyt huolehtimaan itse kaikista vesitiekuljetuksistaan ottoaluksillaan . 
Järjestelyn toivottiin lisäksi keventävän KarA:n rautatie- ja autokuljetuksia. Yhteis-
toiminta vesitiepiirin kanssa oli niin uusi asia KarA:n huoltopäällikölle, ettei kulje-
tusten suoritus tahtonut aluksi millään onnistua. Todettuaan yhteistoimintaongel-
mat ja vesitiekuljetusten järjestelyihin liittyvän ammattitaidon puutteen KarAE:ssa, 
huolto-osasto määräsi Saimaan kanavan Hinaushöyryveneyhtiön isännöitsijän Paul 
Elomaan esikunnan vesitieliikenneasiantuntijaksi. 353 Tämän jälkeen KarA:n ja Sai-
maan vesitiepiirin yhteistoiminta näyttää sujuneen hyvin. 

Toinen syy vesitiekuljetusten käynnistysongelmiin oli, että valtaosa laivamiehis-
tä oli kutsuttu kesäkuussa asepalvelukseen. Tästä syystä melkein kaikki kuljetuk-
set olivat sodan syttyessä pysähtyneet. Koska vesitiekuljetusten onnistuminen 
sisävesillä ja rannikolla riippui tarvittavan merenkulku- ja konehenkilöstön sekä 
ammattitaitoisen lastaushenkilöstön saannista, liikennetoimisto käski heinäkuun 
alussa sk.piirien esikuntia anomaan tarpeellista henkilöstöä lomautettavaksi ar-
meijasta. Laivamiesten lomautusesityksiä alettiin suuremmassa määrin hyväksyä 
päämajassa vasta sen jälkeen, kun eversti Roos oli, Ilmarisen pyynnöstä, ryhtynyt 
syksyllä esittelemään laiva- ja lotjamiesten lomautukset suoraan ylipäällikölle. 354 

Liikennetoimiston heinäkuussa tekemistä alustavista kuljetuslaskelmista kävi 
ilmi, ettei kotiseudulla siviilikuljetuksiin käytettävissä oleva kuljetuskalusto tulisi 
mitenkään suoriutumaan tarvittavista puutavarankuljetuksista 355 • Toisaalta liiken-
netoimistossa tiedettiin, ettei päämaja tulisi siirtämään kenttäarmeijan hyökkäyk-
sen jatkuessa kuljetuskalustoa kotiseudulle. Pohtiessaan ratkaisua puutavarankul-
jetusongelmiin liikennetoimisto totesi, että ainoa mahdollisuus suoriutua jollain 
tavalla kuljetustehtävästä oli suunnata kuljetuksia suunnitelmallisesti vesiteille. 
Ongelmana oli, että vesitieorganisaatio rajoittui vain Saimaalle ja Päijänteelle. 

351 Alusten omistajat velvoitettiin hankkimaan itse poltto- ja voiteluaineita, jotta kuljetukset saataisiin 
heti käyntiin. Vesitieorganisaation toiminnan kunnolla käynnistyttyä vesitiepiirin päällikön tuli hoi-
taa aluepäälliköidensä avustamana polttoaineen tilaukset ja jako kaikille alueensa liikenteessä 
oleville aluksille. 

352 Sisävesistöissä otettiin lkp:ssa kaikkiaan 4 matkustajalaivaa, 62 hinaajaa, 58 höyrylotjaa, 296 
proomua, 221 moottorivenettä, 179 venettä ja 12 moottoreiden konetta (Länsman, s. 70). Saimaal-
la otettujen alusten määrä ylitti 50% rauhan aikana suunnitellut otot (PM:n kirj no 1213/Huolto 1/ 1 
b sai, 1.8.1941 , SArk; T 21803/1 ). 

353 PM:n kirj no 181/Huolto 3/10 sai, 3.7.1941 , SArk, T 7366/1 ja PM:n kirj no 212/Huolto 3/10 sai , 
4.7.1941 , SArk, T 7366/1 sekä PM:n kirj no 483/Huolto 1/1 c sai , 6.7.1941 , SArk, T 2554/5. 

354 KotijE:n kirj no 699 / Liiktsto sai, 4.10.41 , SArk, Sk 2045, Liiktsto/11,mappi no 11 , Sisävedet. 
355 KotijE:n kirj no 128/Liiktsto sai, 9.7.1941 , SArk, T 7367 /1 . 
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Johtopäätöksenä oli , että vesitiekuljetusorganisaatio oli välttämättä laajennettava 
Tampereen ja Kajaanin alueille. 

Heinäkuun puolivälissä liikennetoimisto pyysi kuljetusvälineosastoa antamaan 
käskyn kahden uuden, kansanhuollon vesitiekuljetusten kannalta tarpeellisen vesi-
tiepiirin perustamisesta kotiseudulle. Kuljetusvälineosasto hyväksyi esityksen, mut-
ta se ei voinut laajentaa organisaatiotaan ilman järjestelyosaston suostumusta. 
Kuljetusvälineosasto ei kuitenkaan 23.7. perustellut järjestelyosastolle uusien vesi-
tiepiirien perustamista todellisilla eli puutavarankuljetuksilla ja muilla kansanhuol-
lollisilla syillä vaan soti laallisilla seikoilla. Järjestelyosastolle ilmoitettiin , että Tam-
pereen vesitiepiiri tuli perustaa evakuointikuljetusten 356 ja alusten oton takia. 
Kajaanin vesitiepiiriä tarvittiin taas ennen kaikkea alusten ottoon hyökkäyksen 
käynnistyessä Pohjois-Suomessa. 357 Kansanhuollon kuljetusten jättäminen pois 
perusteluista johtui todennäköisesti siitä, että kuljetusvälineosasto tiesi järjestely-
osaston suhtautuvan kielteisesti siihen , että sotilasviranomaiset ylipäätään johtivat 
siviilikuljetuksia. 

Päämajan järjestelyosasto antoi 27.7. käskyn Tampereen ja Kajaanin vesitie-
piirin perustamisesta ja määräsi samalla vesitiepiirien henkilöstön ja alueiden rajat 
358 . Seuraavana päivänä antamassaan omassa käskyssä kuljetusvälineosasto il-
moitti , että Tampereen ja Kajaanin vesitiepiirit oli perustettu auto- ja polttoainepu-
lan helpottamiseksi mainitsematta mitään sotilaallisista syistä. Käskyssä täsmen-
nettiin vesitiekuljetusten johtosuhteita ilmoittamalla, että kotijoukkojen esikunta 
johtaa vesitieliikennettä kuljetusvälineosaston antamien määräysten mukaisesti. 
Vesitiekuljetukset käskettiin tilata joko vesitiepiiripäälliköltä tai sk.piirin liikennetoi-
miston kautta. 359 Tilausmenettelyn täsmennys osoittaa, että kuljetusvälineosasto 
halusi jälleen painottaa tarvetta tie- ja vesitiekuljetusorganisaatioiden läheisem-
pään yhteistoimintaan . Heinäkuun lopussa kuljetusvälineosasto antoi vielä omat 
käskynsä vesitiepiirien virkailijoiden nimityksistä ja aluerajoista 360 . 

Vesitiekuljetusten johtamisen kannalta oli merkittävää, että elokuun alkupuolella 
liikennetoimisto sai lopulta koottua kuljetusten valtakunnallisen tason johtamises-
sa tarvittavat tilastotiedot. Kuljetusedellytykset paranivat elokuun puolivälissä si-
kälikin , että tuolloin pääosa sisävesillä otetuista aluksista oli palautettu omistajil -
leen. Päämaja jopa arvioi kotiseudun vesitieliikenteen olevan melkein rauhan aikai-
sella kannalla, joskin Saimaalla suoritettiin edelleen merkittäviä sotilaskuljetuksia 
361. Päämajan näkemys sisävesien vesitiekuljetusten sujumisesta oli todennäköi -
sesti hieman ylioptimistinen , sillä kansanhuoltoministeri Arola totesi 23.8. puolus-
tusministerille vesitiekuljetusten jäävän monin paikoin epävarmoiksi , koska huo-

356 Evakuointitehtävien hoito kuulu i päämajan il masuojelukomentajalle. 
357 PMkvälos:n pöytäkirja 17.-18.3.1943, SArk, T 12771 /3 . 
358 PM :n kirj no 532/Järj 1/ 16 sai I a, 27.7.1941 , SArk, Sk 2045 -Liiktsto/ 11 , Mappi no 11 , Sisävedet -

Tampereen vesitiepiirin päälliköksi määrättiin johtaja A. Auvinen ja Kajaanin metsänhoitaja 1. 
Ebeling. 

359 PM:n kirj no 2358/ Kväl Sa / 1 sai, 28.7.1941 , SArk, Sk 2045 -Liiktsto/ 11 , Mappi no 11 , Sisävedet. 
360 PM :n kirj no 2530/Kväl Sa /5 sai , 28.7.1941, SArk, Sk 2045 -Liiktsto/ 11 , Mappi no 11 , Sisävedet ja 

PM:n kirj no 2540/Kväl Sa /5 sai , 30.7 .1941 , SArk, Sk 2045 -Liiktsto/ 11 , Mappi no 11 , Sisävedet. 
361 PM:n kirj no 989/Huolto 3/40sal , 21.8.1941 , SArk, Sk1992- PM :n kirj.sal1 a, 1.1 .- 31.12.1941 . 
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mattava osa proomuista ja suurimmista aluksista oli hänen mukaansa edelleen 
puolustusvoimien käytössä 362 . 

Elokuun lopulla sisävesistöillä oleva kuljetusjärjestelmä kattoi kaikki tärkeimmät 
vesistöt. Uusia vesitiepiirejä ei katsottu tarvittavan eikä voimassa olleita vesitiepiiri -
en ja -alueiden rajojakaan ollut tarpeen liikenteellisten syiden takia muuttaa. Tuol-
loin Saimaan vesitiepiiriin kuuluivat Kuopion, Varkauden , Pielisjärven , Joensuun, 
Savonlinnan, Mikkelin ja Lappeenrannan vesitiealueet. Päijänteen vesitiepiiri muo-
dostui Etelä-Päijänteen, Pohjois-Päijänteen, Keiteleen , lisveden ja Mäntyharjun 
vesitiealueista. Tampereen vesitiepiiri käsitti Näsijärven ja Pyhäjärven vesitiealueet. 
Kajaanin vesitiepiiriin sisältyivät Oulujärven , Suomussalmen, Kuhmon ja Kuusa-
mon vesitiealueet. 363 . 

Olosuhteet huomioon ottaen kesän ja syksyn vesitiekuljetukset onnistuivat vä-
hintäänkin tyydyttävästi Saimaan, Päijänteen ja Tampereen vesitiepiirien alueilla 364. 

Sen sijaan Kajaan in vesitiepiiri ei saanut käynnistettyä kunnolla toimintaansa jäi-
den tuloon mennessä. Vesitiepiirien kuljetukset painottuivat liikennetoimiston oh-
jeiden mukaisesti polttopuiden kuljetuksiin , mutta ne suorittivat syksyllä myös 
kiireellisiä elintarvikekuljetuksia etenkin Saimaan evakuoidulla ja takaisin vallatulla 
alueella. Varsinkin Karjalassa elintarvikekuljetukset oli rautateiden ja autokaluston 
puutteen vuoksi usein pakko järjestää vesikuljetuksina. Teollisuuslaitosten raaka-
ainekuljetukset oli tarkoituksella jätetty toissijaisiksi , koska yhtiöt tulivat vielä toi -
meen hallussaan olevilla puutavaravarastoilla. Tämä johtui siitä, että niiden toimin-
ta oli supistettu vastaamaan vähentynyttä vientiä. 365 

Vuodenvaihteessa 1941 /1942 kuljetusvälineosasto teki pari tarkistusta vesitie-
piirien toimintaan . Marraskuussa sisävesitiepiirit liitettiin tilinpidollisesti Kainuun , 
Savonlinnan, Pirkka-Hämeen ja Lahden sk.piirien esikuntiin 366 • Tammikuussa Ka-
jaanin vesitiepiirin aluejakoa muutettiin siten, että alueen alusten pakko-ottomää-
rät saatiin samantasoisiksi 367 . Toinen syy tarkistaa aluejakoa oli , ettei sopivaa 
henkilöstöä ollut riittänyt neljän vesitiealueen johtotehtäviin . Koska Kuusamon 
vesitiealueelle ei ollut löydetty kesällä 1941 päällikköä, oli Suomussalmen alue-
päällikkö hoitanut kyseisen alueen kuljetukset. Nyt Kuusamon alue liitettiin uuteen 
Pohjolan vesitiealueeseen. Alueen eteläraja kulki Kuhmoa ympäröivien vesistöjen 
eteläpuolelta Kemin kohdalle ja käsitti rannikkoa lukuun ottamatta rajan pohjois-
puolisen alueen. 368 

362 KHM:n kirj no 82214, 23.8.1 941 , SArk, T 7367 /1. 
363 PMKvälos:n neuv. ptk. 21. -22.8.1941 , SArk, Sk2045 -Liiktsto/II ,Mappi no 11 , Sisävedet. 
364 Vesitiepiirit kykenivät kuljettamaan noin 70% niille kuljetettavaksi määrätystä puutavarasta. 
365 PMKvälos:n neuv. ptk. 21 .-22.8.1941 , SArk, Sk2045 -Liiktsto/ 11 ,Mappi no 11 , Sisävedet . 
366 PM:n ki rj no 376/Kväl 4 /4, 15.11.1941 , SArk, Sk 2045 - Liiktsto/ II , Mappi no 11 , Sisävedet. 
367 Kesällä 1941 Pohjan sk.piiri oli ottanut huomattavasti muita sk.piirejä enemmän aluksia puolustus-

laitoksen käyttöön. 
368 PM:n kirj no 244/Kväl 4/24/1 sai , 15.1.1942, SArk, T 7366/ 12 ja PM:n kirj no 110/Järj 1/16 sai , 

19.1.1942, SArk, T 7366/12. 
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3.3.2 Rannikon vesitielohkojen muodostaminen 

Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto aloitti heinäkuun alussa valmistelut myös 
rannikon vesitiekuljetusten järjestämiseksi. Tarkoituksena oli kuljettaa rannikollakin 
ennen kaikkea puutavaraa tie- ja rautatiekuljetusten kuormituksen keventämiseksi . 
Rannikon vesitieliikennejärjestelyissä liikennetoimiston tärkein yhteistoimintaosa-
puoli oli kuljetusvälineosaston asemasta merivoimien esikunta. Tämä johtui siitä, 
että merivoimien esikunta vastasi rannikolla alusten otoista ja puolustuslaitoksen 
merikuljetusten suorituksesta. 

Ensimmäisessä liikennetoimiston ja merivoimien esikunnan välisessä neuvotte-
lussa kotijoukkojen edustajille jäi sellainen vaikutelma, että merivoimat suostuisi 
järjestämään rannikolla kansanhuollon kuljetuksia merivoimien käyttöön otetuilla 
aluksilla 369 . Merivoimien esikunnan myönteisen kannan kuultuaan liikennetoimis-
ton päällikkö, kapteeni A. Ilmarinen käynnisti itsenäisesti rannikon vesitiekuljetus-
organisaation perustamisen. Hän ilmoitti 12.7. rannikon sotilasläänien komentajille 
ja satamaviranomaisille, että valtioneuvoston 23.6.1941 antaman päätöksen pe-
rusteella Suomen- ja Pohjanlahden rannikoille perustetaan vesitiepiirejä vesikulje-
tusten keskitettyä johtamista varten 370 . Ne jaettaisiin sisävesien tapaan vesitiealu -
eisiin, joissa aluepäälliköt valvoisivat yhteiskunnan kannalta tärkeimpien vesikulje-
tusten suorittamista. Ilmarinen pyysi samalla esityksiä vesitiepiiri- ja -aluepäälli-
köistä. 

Todennäköisesti Ilmarinen sai päämajasta tai merivoimien esikunnasta moitteita 
oma-aloitteisesta ja suoraviivaisesta toiminnastaan, koska pari päivää myöhem-
min hän lähetti uuden kirjelmän 371 rannikkosotilasläänien esikunnille. Ilmarinen 
totesi nyt varovaisesti, että rannikolle mahdollisesti perustetaan vesitiepiirejä ja 
-alueita huolehtimaan puutavaran ym. kuljetuksista yhteistoiminnassa kotijoukko-
jen esikunnan liikennetoimiston, merivoimien esikunnan , rannikon sk.piirien ja 
kansanhuoltoviranomaisten kanssa. Hän pyysi samalla sotilasläänejä yhdessä me-
rivoimien paikallisten esikuntien ja muiden rannikkoliikennettä tuntevien henkilöi-
den kanssa antamaan lausuntonsa, oliko rannikon vesitiepiirien perustaminen 
ylipäätään välttämätöntä. 

Pohjois-Suomen rannikkosotilasläänit ilmoittivat, ettei vesitiepiirejä välttämättä 
tarvittaisi. Sen sijaan Etelä-Suomen rannikolla olevat sotilasläänit kannattivat nii-
den perustamista. Todennäköisesti merivoimien esikuntakin ilmaisi myönteiseksi 
tulkittavan kannan asiaan , koska liikennetoimisto teki 17.7. esityksen päämajan 
huolto-osastolle yhdeksän vesitiepiirin perustamisesta rannikolle helpottamaan 
ennen kaikkea puun kuljetuksia. Se perusteli esitystä viittaamalla kotijoukkojen 
esikunnan yleisesikunnan päällikölle heinäkuun alussa lähettämään muistioon 372 

369 Muistio vesitieliikenteen hoidosta 18.9.1941 - ei tunnisteita, ei tekijää, SArk, Sk 2045/Liiktsto 11 , 
Yleiset asiat 111 - Merivoimien esikuntaa edusti 8.7.1941 pidetyssä neuvottelussa komentajakap-
teeni Mattila. 

37° KotijE:n kirj no 159 /Liiktsto, 12.7.41 , SArk, Sk 2045, Liiktsto / 11 , mappi no 1, Rannikko -
Oletettavasti asiakirja on lähetetty vain sotilasläänien esikunnille ja rannikkokaupunkien satamavi -
ranomaisille. 

371 KotijE:n kirj no 173 / Liiktsto / y, 15. 7.41, SArk, Sk 2045, Liiktsto/II , mappi no 1, Rannikko. 
372 KotijE:n kirj no 128/Li iktsto sai , 9.7.1941 , SArk, T 7367/1 . 
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kotiseudun puutavarankuljetusten ongelmista. Kansanhuollon rannikkokuljetukset 
esitettiin järjestettäväksi merivoimien käytössä olevilla aluksilla. Liikennetoimiston 
mielestä merivoimilla oli hallussaan kaikki kuljetusten järjestelemiseksi tarvittavat 
tiedot aluksista ja meriliikenteen erikoisaloista. 373 

Rannikon vesitiekuljetusorganisaation muodostamisesitys oli varmasti 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 operatiivisen osaston 
merivoimatoimiston (Op 2) lausunnon. Merivoimatoimisto 374 ilmoitti, että merivoi-
mien tulisi toistaiseksi hoitaa rannikolla vain puolustusvoimien kuljetukset. Se 
perusteli kantaansa sillä, että merivoimat ohjasi kauppameriliikennettäkin vain 
ilmoittamalla kauppalaivoille käytettävät väylät ja ajat kuljetuksille sekä mahdolli-
suuksien mukaan saattamalla kauppa-aluksia. Kauppameriliikenteen kaupallinen 
ja muu ei-sotilaallinen johto oli Op 2 näkemyksen mukaan edelleen laivanomistaji -
en, rahtaajien jne. huolena 375 • Mitä aluskysymykseen tuli, merivoimatoimisto esitti, 
että kansanhuoltoviranomaiset tekisivät vapaaehtoisuuteen perustavia kuljetusso-
pimuksia alusten omistajien kanssa tarvitsemistaan kuljetuksista. 

Sekavan ja ristiriitaisen lausuntonsa lopussa Op 2 kuitenkin , kaikista esittämis-
tään varauksellisista kommenteista huolimatta, ilmoitti pitävänsä liikennetoimiston 
esitystä vesitiepiirien perustamisesta kokeilemisen arvoisena, mikäli siitä ei aiheu-
tuisi yliorganisointia. Se suositteli, että vesitiepiirien aluejaon pohjana käytettäisiin 
rannikolla olevaa meri puolustuksen alueellista jakoa. Saattaa olla, että merivoima-
toimiston lausunnon lopussa ilmaisema tuki esityksen kokeilulle johtui siitä, että 
huolto-osaston päällikkö, pitäessään toimenpidettä kotiseudun kuljetusten tuke-
misen kannalta välttämättömänä, oli jo hankkinut liikennetoimiston esitykselle 
päämajoitusmestarin tuen. 

Todennäköisesti huolto-osasto ja merivoimatoimisto alkoivat nyt yhdessä val-
mistella merivoimien esikunnalle annettavaa käskyä kuljetusten suorittamisesta. 
Kiistaa ilmeisesti aiheutti kysymys siitä, missä määrin merivoimien tulisi osallistua 
kuljetuksiin omilla aluksillaan 376 • Lopulta asiassa päädyttiin kompromissiin . Huol-
to-osasto antoi 21.7. merivoimien esikunnalle käskyn avustaa mahdollisuuksiensa 
mukaan kansanhuollon kuljetusten suorituksessa. Niiden hoitamiseksi sen tuli 
työskennellä kiinteässä yhteistoiminnassa liikennetoimiston kanssa 377 • Merivoi -
mien esikunta näyttää suhtautuneen tämänkin jälkeen varsin varauksellisesti kan-
sanhuollon rannikkokuljetuksiin . Se suostui vasta syksyllä suorittamaan hinaajil-

373 KotijE:n kirj no 172 / Liiktsto sai , 17. 7.41 , SArk, Sk 2045, Liiktsto/11, mappi no 1, Rannikko -
Ilmarinen lähetti samalla huolto-osastolle rannikkosotilaslääneiltä saamansa esitykset yhdeksästä 
vesitiepiirin päälliköstä. 

374 PM:n kirj no 508/Op 2 sai , 18.7.1941 , SArk, Sk 2045, Liiktsto/11 , mappi no 1, Rannikko. 
375 Tämä ei pitänyt paikkaansa, sillä KHM ohjasi ulkomaankauppaa ja määräsi tonniston käytöstä. 
376 MerivE ilmoitti 17.7. voivansa antaa yhden hinaajan ja 2 proomua puun kuljetuksiin. Sen lisäksi se 

suostui järjestämään Iijoen suuhun kaksi hinaajaa ja neljä proomua puukuljetuksia varten (Muistio 
vesitieliikenteen hoidosta 18.9.1941 - ei tunnisteita, ei tekijää, SArk, Sk 2045/Liiktsto 11 , Yleiset 
asiat 111) . 

377 PM:n kirj no 488/Huolto 3/10 sai, 21.7.1941 , SArk, Sk 2045, Liiktsto/ 11 , mappi no 1, Rannikko. 
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laan puulla lastattujen proomujen kuljetuksia maksutta omien kuljetustensa ohella, 
mikäli proomut olivat valmiiksi lastattuina ja reittien läheisyydessä 378 . 

Saatuaan huolto-osaston tuen toiminnalleen liikennetoimisto aloitti 26. 7. neu-
vottelut merivoimien esikunnan edustajan komentaja H. Söderholmin kanssa ran-
nikkoliikenteen järjestelyistä ja johtamisesta. Tällöin todettiin, että merivoimilla oli 
rannikolla valmis satamakuljetuspäällikköjärjestelmä kuljetuksia varten. Söderholm 
kuitenkin korosti, että kuljetusten toteuttaminen rannikolla edellytti yhteistoimintaa 
myös päämajan kaupallisen osaston kanssa. Satamakuljetuspäälliköt olivat näet 
kauppamerenkulkuun liittyvissä kysymyksissä kaupallisen osaston huolintatoimis-
ton alaisia. Liikennetoirniston käymissä neuvotteluissa kaupallisen osaston osas-
topäällikön professori H. Ranisen ja huolintatoimiston toimistopäällikön A. Kaivo-
lan kanssa sovittiin, että huolintatoimiston satamakuljetuspäälliköt hoitaisivat myös 
rannikkoliikenteen. Kaikki näytti jo olevan kunnossa, kun asiassa tapahtui kahden 
päivän kuluttua äkillinen käänne. Kaupallisessa osastossa palveleva komentaja A. 
Wirta ilmoitti liikennetoimistolle, etteivät huolintatoimiston satamakuljetuspäälliköt 
voineetkaan hoitaa rannikkoliikennettä kauppamerenkulkuun liittyvien tärkeiden 
tehtäviensä takia. 379 Perustelu oli varmasti hyvä, mutta se merkitsi suurta takais-
kua kansanhuoltoa palvelevan rannikkoliikenteen käynnistämiselle. 

Heinäkuun viimeisinä päivinä liikennetoimisto tiedusteli sekä rannikkosotilaslää-
nien esikuntien että kansanhuoltoministeriön kuljetustoimiston mahdollisuutta ja 
halukkuutta ottaa rannikkoliikenteen johto vastuulleen. Molempien vastaukset oli-
vat kielteisiä . Kaikki edellä mainitut neuvotteluosapuolet olivat yksimielisiä vain 
siitä, että rannikon vesitiekuljetusten johtaminen edellytti paikallisen rannikkoliike-
elämän ja pienalusten tuntemusta sekä läheistä yhteistoimintaa maantieliikenteen 
johdon kanssa. 380 

Koska muuta vaihtoehtoa ei ollut, liikennetoimisto päätti itse organisoida rannik-
koliikenteen. Neuvottelut eri osapuolien kanssa olivat olleet sikäli hyödyllisiä, että 
niiden aikana olivat rannikkoliikenteen ongelmakohdat ja yhteistoimintatarpeet 
tulleet perusteellisesti käsitellyiksi. Samalla oli vähitellen selvinnyt, miten rannikon 
vesitiekuljetukset voitaisiin organisoida ja ohjeistaa. Liikennetoimisto päätyi ratkai-
suun, jossa vesitiekuljetuksista vastaavat henkilöt sijoitettaisiin rannikkosuojelus-
kuntapiirien esikuntiin. Järjestelyssä oli se hyvä puoli , että samalla tie- ja rannikko-
vesitieliikenteen alueellinen johto saatiin samaan esikuntaan. 

Liikennetoimisto lähetti 30.7. päämajan järjestelyosastolle esityksen nimettyjen 
rannikkoliikennettä sekä talous- ja elinkeinoelämää tuntevien vesitieliikenneup-
seerien sijoittamisesta tiettyjen sk.piirien esikuntien liikennetoimistoihin sodan 
ajan määrävahvuuksiin kuulumattomina henkilöinä 381 . Järjestelyosastolla ei ollut 

378 KotijE:n kirj no 1111 /Liiktsto, 16.10.1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto/ 11 , mappi nol , Rannikko. 
379 KotijE:n kirj no 282 / Liiktsto sai, 30.7.1941 , SArk, Sk 2045, Liiktsto/II , mappi no 1, Rannikko sekä 

Muistio vesitieliikenteen hoidosta 18.9.1941 - ei tunnisteita, ei tekijää, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , 
Yleiset asiat 111. 

380 lbid . 
38 1 lbid. 

138 



asiaan huomauttamista ja se määräsi 2.8. kahdeksan rannikon vesitieliikenneup-
seeria tehtäviinsä 382 . Mahdollisesti huolto-osaston muotoilemassa määräyksessä 
korostettiin, että vesitieliikenneupseerien tehtävänä oli kansanhuollon 383 vesitie-
kuljetusten johtaminen yhdessä maantieliikenteen johtoelimien kanssa. Tehtäviä 
hoitaessaan heidän tuli huolehtia vesitiekuljetusten suorittamisesta annetun tärke-
ysjärjestyksen mukaisesti, osoittaa sopivia aluksia kuljetuksia varten sekä avustaa 
vapaaehtoisten rahtaussopimusten solmimisessa ja miehistön hankkimisessa aluk-
siin. Vesitieliikenneupseerien tuli olla myös kiinteässä yhteistoiminnassa alueensa 
merivoimien satamakuljetuspäällikön, satamakapteenien ja kansanhuoltoviran-
omaisen kanssa. 384 

Elokuun alussa liikennetoimisto täsmensi rannikkoliikenteen ohjeistusta ilmoitta-
malla, että merivoimien satamakuljetuspäälliköt osoittavat pyynnöstä rannikko-
aluksille turvallisimmat ja käyttökelpoiset rannikon väylät. Satamakapteenit puo-
lestaan suorittivat järjestelytehtävät satamissa. Vesitieliikenneupseerien tehtäviä 
tarkennettiin siten, että heidän toimintansa käsitti liikenteen johtamisen ja rahtaus-
sopimusten välittämisen vain kauppaliikenteessä oleville aluksille. Erityisesti ko-
rostettiin, ettei heidän toiminnastaan saanut aiheutua kustannuksia kuljetuskalus-
ton käytöstä kansanhuollon kuljetuksiin. Liikennetoimisto määräsi samalla kansan-
huollon rannikkokuljetusten tärkeysjärjestyksen 385 , koska tie- ja sisävesiliiken-
teelle annettu ohjeistus ei soveltunut rannikon olosuhteisiin. Ohjeessa kuitenkin 
korostettiin, että vesitieliikenneupseerin, yhteistoiminnassa kansanhuoltoviran-
omaisten kanssa, tuli päättää tapauskohtaisesti kuljetuksen tärkeysjärjestys. 386 

Rannikkovesitiekuljetusten suoritus toteutettiin elokuusta alkaen rannikkopuo-
lustuksen lohkojaon mukaisesti. Syyskuun alusta alkaen vesitiekuljetuksia hoitavi-
en lohkojen nimet olivat Helsingin, Turun, Rauman, Porin, Vaasan, Kokkolan, 

382 PM:n kirj no 604/Järj 1/3s sai , 2.8.1941 ,SArk, Sk 2045, Liiktsto/11 , mappi no 1, Rannikko. 
383 Päämaja ei suostunut maksamaan kansanhuollon kuljetuksia hoitavien vesitieliikenneupseerien 

toiminnasta aiheutuneita kuluja, vaan totesi KHM:n maksavan ne keskustelematta asiasta ministe-
riön kanssa. KHM ilmoitti vasta 15.8. maksavansa vesitieliikenneupseereille päivärahaa 25 mk 
päivältä ja korvaavansa muut kulut alkaen 2.8.1941 (KHM:n kirj no 79427 sai , 15.8.1941 , SArk, Sk 
2045, Liiktsto/11, mappi no 1, Rannikko). 

384 PM:n kirj no 604/Järj 1/3s sai , 2.8.1941 , SArk, Sk 2045, Liiktsto/11 , mappi no 1, Rannikko ja 
KotijE:n kirj no 343/Liiktsto sai, 9.8.1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111. 

385 Ensin tuli suorittaa sotilaskuljetukset. Niiden jälkeen järjestys oli 1) pilaantuvat elintarvikkeet, 2) 
muut elintarvikkeet, 3) puutavara ja 4) muut kuljetukset. 

386 KotijE:n kirj no 343/Liiktsto sai , 9.8.1941 , SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111 - Puutavaran 
lisäksi rannikolla kuljettiin elintarvikkeita ja kalaa Helsinkiin, Turkuun ja joihinkin Pohjanlahden 
kaupunkeihin. 
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Oulun ja Kemin vesitielohko 387 . Tuolloin vesitiekuljetusorganisaation johtosuh-
teet olivat muotoutuneet seuraaviksi: 

Päämajan huolto-osasto (ohjaus) 
1 

Päämajan kuljetusvälineosasto Uohto) 
1 

Kansanhuolto-
ministeriö 

Selite: Johtosuhde 
Kotijoukkojen esikunnan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yhteistoiminta 

maa- ja vesitieliikennetoimisto 
1 •) PMkvälos antoi käskyt alusten oloista ja palautuksista. 
1 Sisävesitiepiirit (4) *) huollosta, korjauksista, kunnossapidosta sekä 
1 1_ Vesitiealueet poltto- ja voiteluaineasioista suoraan vesitiepiireille . 
1 

Rannikon vesitielohkot (8) 

Kun vesitiekuljetusorganisaatio oli elokuun alussa operatiivisessa valmiudessa, 
liikennetoimisto ryhtyi valmistelemaan uutta valtioneuvoston päätöstä kotiseudun 
keskitetystä liikenteestä 388 . Lisäksi se tiedotti kaikille asianosaisille sisävesi- ja 
rannikkoliikenteessä kesällä suoritetut järjestelyt. Kiinnittää huomiota, ettei liiken-
netoimisto maininnut tällöin mitään sk.piirin liikennetoimiston ja vesitiepiirin tai 
-lohkon yhteistoiminnasta kuljetusasioissa. Se tyytyi vain toteamaan vesitieorgani -
saatioiden toiminnan liittyvän nimettyjen sk.piirien esikuntien työskentelyyn talous-
ja muissa hallinnollisissa asioissa. 389 Monesta yhteydestä ilmenee, ettei yhteistoi -
mintasuhteen unohtaminen ollut pelkkä lapsus. Käytännössä kuljetuksiin liittyvää 
yhteistoimintaa ei sk.piirien liikennetoimistojen ja vesitiepiirien kesken juuri ollut , 
vaikka huolto- ja kuljetusvälineosasto olivat kiinnittäneet käskyissään asiaan huo-
miota heinäkuun alusta alkaen. 

Valtioneuvosto vahvisti kapteeni Ilmarisen esittelemän uuden päätöksen keski-
tetystä liikenteestä 21.8.1941 390 . Vaikka päätös noudatti kesäkuisen säädöksen 
sisältöä sanatarkasti , oli siihen tie- ja vesitiekuljetuksista saatujen kokemusten 
mukaan tehty monia täsmennyksiä, muutoksia ja lisäyksiä. Uusi päätös vastasi 
hyvin tuolloin jo toteutettua toimintaa. Mitään varsinaista uutta se ei kuljetusten 
johtamiseen tuonut. Positiivista oli , että uusi päätös antoi tie- ja vesitiekuljetuksille 
aiempaa täsmällisemmän siviilihallinnon valtuutuksen ja määritti melko selkeästi 
siihen liittyvän toimivallan. Vesiliikennepäällikön toiminnan todettiin noudattavan 
soveltuvin kohdin samoja periaatteita, kuin päätöksessä oli sanottu tieliikenteestä 
vastaavasta liikennepäälliköstä. Päätöksessä otettiin huomioon toimivaltakysy-
mykset, valitusmenettelyt, kuljetuksista aiheutuviin kustannukset liittyvät asiat ja 
korvauskysymykset. Tilastoinnin ja toiminnan valvomisen takia päätöksessä vei-

387 KotijE:n kirj no 698 /Li iktsto, 12.9.41 , SArk, Sk 2045, Liiktsto/11, mappi no 1, Rannikko. 
388 KotijE:n liikennetoim iston spk. 18.6.1941-31.3.1943, SArk, Spk 17488 - Ilmarinen kävi 7.8. 

ensimmäisen kerran keskustelamassa KHM:ssä kesäkuisen päätöksen muuttamisesta. 
389 KotijE:n kirj no 343/Liiktsto sai, 9.8.1941, SArk, T 22471/22 . 
390 Valtioneuvoston päätös no 638 , 21.8.1941 , Asetuskokoelma 1941 - Päätös astui voimaan 

28 .8.1941. 
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voitettiin jokaista ajoneuvon ja aluksen omistajaa pitämään kirjaa kuljetettavasta 
tavaramäärästä. 

Kun eduskunta syys- ja lokakuussa käsitteli elokuista valtioneuvoston päätöstä, 
ei vesitieliikenteen järjestelyjä mainittu perustuslakivaliokunnan keskusteluissa tai 
eduskunnan istunnossa lainkaan. Tämä kuvannee yleisemminkin kansalaisten 
asennetta vesitiekuljetuksiin nähden. Toisaalta se osoittaa, etteivät kansanedusta-
jat oivaltaneet vesitiekuljetusten asemaa ja merkitystä keskitetysti johdetussa kul-
jetusjärjestelmässä. 

3.3 Satamien toimintavaikeudet 

3.3.1 Satamien toiminnan lamaantuminen 

Itämerellä oli kesällä 1941 yhteensä 250 suomalaisalusta, joiden kantavuus oli 
yhteensä 250 000 brt. Vaikka tonnisto oli upotusten ja takavarikointien yms. syiden 
takia noin kolmanneksen pienempi kuin vuonna 1939, se riitti hyvin Itämeren ja 
Saksan hallussa olevan Pohjanmeren rannikon kuljetuksiin , koska tavaravirrat 
olivat vain noin 32% vuoden 1938 tasosta. Näin ollen alusten käytön säännöstelyä 
ja johtamista ei tarvinnut jatkaa kalustopuutteen vaan käytön ohjaamisen takia 391• 

Tilanne mahdollisti jopa sen, että eräitä suuria valtameriliikenteeseen tarkoitettuja 
aluksia, yhteensä noin 45 000 brt, voitiin pitää käyttämättöminä kätkettyinä saaris-
toon 392• Meriliikenteen ongelmat kesällä ja syksyllä 1941 eivät siten liittyneet 
aluskalustoon, vaan ennen kaikkea erilaisiin satamien toimintavaikeuksiin. 

Ennen talvisotaa vienti oli jakaantunut noin kolmenkymmenen sataman kesken 
tuonnin keskittyessä suurelta osin teknisesti parhaimpiin Helsingin , Kotkan ja 
Turun satamiin. Jatkosodan alkaessa ulkomaankauppa sekä saksalaisten joukko-
jen merikuljetukset, loma- ja sairaskuljetuksia lukuun ottamatta, oli Hangon motin 
takia suunnattava Lounais-Suomen sekä tekniseltä tasoltaan varsin heikkoihin 
Pohjanlahden satamiin 393 • Muutoksen suuruutta kuvaa, että Lounais-Suomen 
satamien kautta selvitettiin vuonna 1941 peräti 35,3% tonnistosta, kun niiden 
osuus normaalivuosina oli noin 25% 394 • (Kartta 3) 

Lounais-Suomen ja Pohjanlahden satamien toiminta oli pitkält i kiinni maakulje-
tusten toimivuudesta. Niiden järjestelyjen perusongelmana oli , että rautatiekalusto 
oli riittämätön sotilas- ja ulkomaankaupan kuljetusten yhtäaikaiseen suoritukseen. 
Tilannetta vaikeutti , että sotilaskuljetukset suuntautuivat Kaakkois-Suomeen, Itä-
Karjalaan ja Pohjois-Suomeen, kun taas Itä- ja Etelä-Suomen vientitavarat oli 
kuljetettava kokonaisuudessaan Pohjanlahdelle ja Lounais-Suomeen. Tässä tilan-
teessa Valtionrautatiet ei kyennyt purkamaan satamien tuontitavaroiden ruuhkaa 
eikä kuljettamaan tarvittavaa vientitavaraa laivattavaksi. Tämän seurauksena sata-

391 Länsman , s. 74. 
392 Komulainen, s. 112-11 3. 
393 Pohjanlahden satamissa vain Mäntyluodossa, Vaasassa ja Oulussa oli heikkotehoisia nostureita. 
394 Komulainen, s. 112. 
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mien varastot täyttyivät jo kesällä vaikeuttaen entisestään satamien toimintaa. 
Työvoimapulasta kärsivissä satamissa varstoihin purku oli muutenkin erittäin epä-
taloudellista, koska tavarat jouduttiin myöhemmin kuormaamaan uudelleen rauta-
tievaunuihin. 395 Tärkeimmät satamien ruuhkautumiseen vaikuttaneet tekijät olivat 
siten vaunuston riittämättömyyden lisäksi ammattimiesten puute ja läntisten 
satamien vaatimaton infrastruktuuri. 

Suomen kauppamerenkulku ja saksalaisten sotilaskuljetukset käyttivät luonnol-
lisesti samoja satamia merikuljetuksiin. Saksalaiset käyttivät liikenteeseen pääasi-
assa Mäntyluotoa, Vaasaa ja Oulua. Torniota ja Kemiä ei vuoden 1941 aikana voitu 
sanottavasti käyttää saksalaiskuljetuksiin väylien mataluuden takia. Sama koski 
myös Oulua, mutta silti Toppilaan koetettiin ohjata mahdollisimman paljon liiken-
nettä, jotta Pohjois-Suomeen suuntautuvat rautatiekuljetukset saataisiin lyhyem-
miksi. Eräs saksalaiskuljetuksiin liittyvä ongelma oli , että saksalaiset toivat suuria 
määriä heinää AOK Norwegenin hevosille. Rautatiekaluston vähäisyydestä johtuen 
396 satamiin alkoi kesällä kerääntyä suuria heinävuoria, jotka täyttivät muutenkin 
rajoitetut varastotilat. Heinänkuljetuksia koetettiin ohjata Ykspihlajaan ja Raaheen , 
mutta tällöin väylien mataluus pakotti keventämään lasteja eteläisissä satamissa, 
ja tämä aiheutti taas lisäkuljetuksia rautateille. Ongelmana oli sekin , että Saksan 
Lapissa ja Jäämerellä toimivien ilmavoimien päähuoltotukikohta oli Porin lento-
kenttä. Tämän takia pääosa Saksan ilmavoimien merikuljetuksista purettiin Mänty-
luodossa. 397 

Läntisten satamien ruuhkautuminen paheni syksyn lähestyessä Suomen pyrki -
essä tuomaan maahan talveksi varastoitavaa viljaa ja polttoainetta. Saksan ilma- ja 
maavoimat puolestaan muodostivat rannikolle ja Pohjois-Suomeen omia talviva-
rastojaan. Syksystä alkaen laivat saattoivat joutua odottamaan redillä purkamista 
kuukauden tai pahimmillaan parikin. Tästä oli luonnollisesti suurta haittaa kansan-
huollolle sekä myös kenttäarmeijan taistelulle. Saksalaisia puolestaan suututti, että 
Suomeen rahtia tuovat saksalaiset kauppalaivat ja heidän joukoilleen täydennystä 
kuljettavat alukset seisoivat viikkokausia Turun ja muiden satamien redeillä ja 
sekoittivat samalla heidän Itämeren merikuljetussuunnitelmansa. 

Hangon motin valtaaminen heinäkuussa olisi todennäköisesti helpottanut oleel -
lisesti kuljetustilannetta niin satamissa kuin rautateillä. Tuolloin Etelä-Suomen sa-
tamat olisi voitu ottaa käyttöön ja samalla suunnata Itä- ja Etelä-Suomen tuonti ja 
vienti totuttuun tapaan Suomenlahden satamiin . Toimenpide olisi säästänyt myös 
rautatiekuljetuskalustoa, sillä kuljetusmatkat olisivat lyhentyneet. Saattaa olla, että 
Hangon nopea valtaus olisi jopa estänyt yhteiskunnan kuljetuskriisin kärjistymisen 
niin pahaksi , kuin syksyllä 1941 tapahtui. Valtauksen merkitystä ei silti ole syytä 
yliarvioida, koska se ei olisi poistanut yhteiskunnan kuljetusongelmien perussyytä, 
joka oli kuljetuskaluston ja kuljetusalan työvoiman riittämättömyys. 

Sotilasjohtoa ei voi moittia siitä, että se ei olisi ymmärtänyt Hangon motin 
merkitystä niin ulkomaankaupalle kuin merivoimien toiminnalle. Ylipäällikkö antoi 
6.6.1940 ohjeen, jonka toinen vaihtoehto edellytti valmistautumista välittömästi 

395 Länsman, s. 106 ja Kijanen (2) , s. 64 . 
396 Heinän kuljetukset sitoivat huomattavan paljon vaunustoa. 
397 Länsman, s. 106-107. 
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sodan syttyessä valtaamaan Hanko. Saksalaisten esityksestä hyökkäystä päätet-
tiin kesän alkaessa lykätä. Heinäkuun puolivälin jälkeen, kun ylipäällikkö oli siirtä-
nyt Hangon rintamalla olleen 17.D:n pääosat Karjalan Armeijan käyttöön , hyökkä-
yksen suoritus voimakkaasti linnoitettuun tukikohtaan oli joukkojen puutteen vuok-
si mahdotonta. 398 

Päämajan päätökseen luopua hyökkäyksestä Hankoon vaikutti ilmeisesti halu 
välttää turhina pidettyjä tappioita. Ongelman odotettiin nopeasti ratkeavan sen 
jälkeen, kun saksalaiset olisivat vallanneet Viron rannikon. Tämä osoittautui virhe-
arvioksi, sillä saksalaisten vallattua syyskuussa pääosan Viron pohjoisrannikosta 
Hangon tukikohta esti yhä meriliikenteen Etelä-Suomen satamiin. Pohdittaessa 
keinoja Turun ja Pohjanlahden satamien ja rautateiden kuormituksen helpottami-
seksi päämajassa ja merivoimien esikunnassa todettiin , että tilanne mahdollisti 
meriyhteyden avaamisen Viron rannikon suojissa Helsinkiin 399. Liikenteen avaami-
sen katsottiin kuitenkin olevan mahdollista vain saksalaisten avulla. Koska Suo-
men kuljetustilanteen auttamisesta oli hyötyä saksalaisille, he hyväksyivät esityk-
sen. Raivaajien suojaama ensimmäinen saksalaisalus saapui 14./15.10. Tallinnasta 
Helsinkiin 400 . Helsingin ja Tallinnan välillä käynnistetty pienimuotoinen linjaliikenne 
ei kyennyt loka- ja marraskuussa sanottavasti keventämään rautateiden ja läntis-
ten satamien kuormitusta, koska Jäämeren sotatapahtumat alkoivat heijastua 
entistä voimakkaammin Suomeen. (Kartta 3) 

3.3.2 Saksan nootti 

Saksan Norjan-armeijan ongelmana oli, ettei Saksan Jäämeren-laivasto kyennyt 
suojaamaan sen merisivustaa. Tosiasia oli, että Saksa ei kyennyt vakavasti kiistä-
mään Neuvostoliiton merenherruutta Jäämerellä. Edes Norjan rannikon suojassa 
Kirkkoniemeen ja Petsamoon kulkeva reitti ei elokuun lopusta lähtien ollut suojas-
sa sukellusveneiden hyökkäyksiltä. Tämän takia OKW joutui syyskuusta alkaen 
suuntaamaan huomattavan osan Pohjois-Norjaan ja Pohjois-Suomeen tarkoite-
tuista joukoista ja materiaalista muutenkin ylikuormitettuihin Pohjanlahden sata-
miin. 401 Tämä ilmenee epäsuorasti myös Hitlerin 22 .9. antamasta ohjeesta numero 
36 402 , jossa ilmoitetaan valtakunnanministeri F. Todtin organisaation ryhtyvän 

398 Auvinen-Pohjanvirta, s. 48-49. 
399 Kijanen (2) , s. 67 . 
400 Lokakuun 1941 puolivälistä alkaen kaksi saksalaisalusta liikennöi säännöllisesti Tallinnan - Helsin-

gin välillä vuoden 1943 loppuun kuljettaen Helsinkiin mm. huomattavan määrän rautatiekalustoa. 
401 Raunio, s. 26. 
402 Trevor-Roper, s. 98-101 - Kenttäradan rakentaminen ei käynnistynyt koskaan. Tosin ratasuunnitel-

ma oli vierillä vielä talvella 1943, jolloin Organisaatio Todtin Suomen osan päällikkö Michahelles 
neuvotteli asiasta RH:n rataosaston päällikön kanssa 14.1.1943. Hän oli yrittänyt tavata myös 
eversti Roosia, mutta tämä oli ollut virkamatkalla. Todennäköisesti Roos ei halunnut keskustella 
suomalaisille tarpeettoman radan rakentamisesta. - Hitlerin ohjeessa nro 36 mainitaan myös 
Petsamoon rakennettava kenttärata. Talvella 1942 alkaneet rakennustyöt saatiin päätökseen 
14.4.1943. Radan 48 km:n pituinen runkolinja kulki Parkkinasta Litsalle Fjordbergin huoltovaras 
toon. Runkoradan lisäksi rataan kuului 13 km:n mittainen pistoraide Valaslahteen Kalusto oli 
mitoitettu huoltamaan kolmea vuoristodivisioonaa. Radalla kyettiin kuljettamaan vuorokaudessa 
1 00 tn tavaraa. 
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rakentamaan vankityövoimalla kenttärataa Rovaniemeltä Jäämerentien suuntai-
sesti Petsamoon. Lokakuussa annettu ohjeen huolto-osa käski muodostaa talviva-
rastoja Lapissa oleville ilma- ja maavoimille. Tämä merkitsi lisääntyviä kuljetuksia 
Pohjanlahdelle ja sieltä edelleen Lappiin . 

Todennäköisesti Jäämeren ja Suomen kuljetusongelmat vaikuttivat siihen , että 
Hitler käski 10.10. antamassaan ohjeessa numero 37 403 AOK Norwegenin keskeyt-
tää hyökkäyksen ja ryhmittyä puolustukseen. Tätä taustaa vasten on ymmärrettä-
vää, että saksalaiset syyttivät lokakuussa entistä suorasanaisemmin Suomen kul -
kulaitosta Lapin joukkojen vaikeuksista. OKW:n näkökulmasta Suomen kuljetusjär-
jestelmän toimimattomuus alkoi vaarantaa heidän Pohjois-Suomen sotatoimensa. 

Suomen ja Saksan väliset suhteet kärjistyivät 20.10.1941 , kun saksalaiset jätti -
vät ulkoasiainministeriölle nootin satamien lisääntyvistä ruuhkautumisista. Saksa-
laiset totesivat alustensa lastien hitaan purkamisen vaarantavan kaikki Saksan 
Itämeren kuljetukset 404 . Vastatoimenpiteenä Saksa ilmoitti määräävänsä 21.10. 
alkaen viikon kestävän saksalaisten laivojen lastauskiellon Suomeen. Tähän liittyi 
Saksan rautateille annettu neljän - viiden päivän kielto tuoda satamiin kappaletava-
raa Suomeen lähetettäväksi. Saksa uhkasi pidentää ja tarvittaessa laajentaa las-
tauskieltoa, ellei Suomen satamien purkutilanne paranisi huomattavasti kahdek-
sassa päivässä. 405 

Oletettavasti nootin ajankohtaisena tarkoituksena oli tehostaa Saksan sotilas-
johdon vaatimuksia heidän kuljetustensa tehokkaammasta suorittamisesta. Toi -
saalta, vaikka sotilaalliset syyt olivat olleet ilmeisenä sysäyksenä nootin lähettämi-
selle, oli sen taustalla myös poliittisia tavoitteita. Suomelle elintärkeään ulkomaan-
kauppaan puuttuminen muistutti suomalaisia Saksan aseman vahvuudesta. Suo-
men poliittinen johto ja päämaja tiesivät kyllä muutenkin , että Suomi oli täysin 
riippuvainen Saksan valta-alueelta tulevasta tuonnista 406 . Lokakuussa nootin vai -
kutusta kuitenkin tehost i se, että yhteiskunta kärsi tuolloin ankarasta elintarvikepu-
lasta. Tämän seurauksena Suomen elintarvikehuolto oli muuttunut ulkomaankau-
pan tärkeimmäksi kysymykseksi 407 . Saksan määräämä viikon kuljetuskielto ei 
sinänsä juuri vaikuttanut Suomen huoltoon, koska Suomen satamat olivat muuten-
kin tukossa. Sen sijaan Saksan uhkaama tuontikiellon pidentäminen ja laajentami-
nen massatavaroihin , kuten elintarvikkeisiin ja polttoaineisiin , olisi tuossa tilantees-
sa ollut kansanhuollon kannalta erittäin vaarallista. 

Noottia valtioneuvostossa käsiteltäessä todettiin , että siinä mainittuja kuljetus-
ongelmia ei voitu ratkaista ilman päämajan myötävaikutusta. Olihan satamien 
ongelmien eräänä syynä se, että huomattava osa ammattityövoimasta oli asepal-

403 lbid ., s. 101-104. 
404 Lokakuussa 55 saksalaista alusta (130 000 tonnia) oli joutunut odottamaan Suomen satamissa 

keskimäärin 8 päivää, seitsemän alusta yli 20 päivää, ennen kuin lastin purku oli alkanut. 
• 05 PM :n kirj no 2996/Huolto 1/ 5a sai, 24.10.1941, SArk, T 2556/4 - Roosin konsepti kirjelmäksi 

ylipäällikölle sekä yleisesikunnan, opos:n ja järjos:n päälliköille. Luonnoksen liitteenä on UM:ltä 
saatu saksalaisten PM 20.10.1941. 

406 Vuonna 1941 Saksan osuus tuonnista oli 54,9% ja viennistä 54,2% (Lehtinen (2), s. 217 ja 220). 
Saksalaisella tonnistolla kuljetettiin 27% Suomen tuonnista ja 38% viennistä (Komulainen, s. 110-
112). 

4 o7 Seppinen, s. 346-347. 
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veluksessa. Toisaalta tiedettiin, ettei satamien ruuhkia voitaisi purkaa siirtämättä 
sotilaskuljetuksista kuljetuskapasiteettia 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 408 . 

Ilmeisesti päämaja sai tietää saksalaisten nootista vasta, kun ulkoasiainministe-
riö tiedusteli, mihin toimenpiteisiin päämaja aikoi sen johdosta ryhtyä. Päämajassa 
nootti tulkittiin lähinnä saksalaisten sotilasviranomaisten vaatimuksesta 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 kuljettami-
seen Vaasasta pohjoiseen oleville rataosille. Sen lisäksi saksalaiset saivat 60 
vaunua Torniosta pohjoiseen oleville radoille eli yhteensä 120 vaunua päivässä. 409 

Toimenpidettä perusteltiin liikenneteknisillä syillä. Toisaalta määräyksen tarkoituk-
sena oli ottaa lisävaunuja saksalaiskuljetuksista satamien ruuhkien purkamiseen. 
Itse asiassa nootti kääntyi saksalaisia vastaan sikäli , että nyt päämajan kuljetusjoh-
to sai kaipaamansa syyn puuttua saksalaisten vaunutilauksiin. Päämajan kuljetus-
johdon mielestä saksalaiset olivat kesästä alkaen saaneet tarpeeseen nähden 
liikaa vaunustoa. Poliittisena viestinä Roosin määräämä toimenpide muistutti sak-
salaisille siitä tosiasiasta, että he olivat Suomessa riippuvaisia suomalaisten rauta-
tiekuljetuksista ja satamista. Toisaalta päämajassa tiedettiin hyvin , että Saksalla oli 
kiistassa vahvempi asema. 

Selvittäessään ulkoasiainministeriölle kantaansa Saksan noottiin, päämaja tote-
si Suomen mobilisoineen tietoisesti niin suuren armeijan, että sen tiedettiin aiheut-
tavan yhteiskunnan toiminnalle suuria ongelmia. Ratkaisuun oli katsottu voitavan 
mennä, koska sodan arveltiin muodostuvan lyhytaikaiseksi. Yhteiskunnan vaikeu-
det olivat alkaneet kasaantua, koska tilanne ei ollut kehittynyt odotusten mukai-
sesti. Miehiä ei kuitenkaan voinut vielä kotiuttaa, koska hyökkäys Itä-Karjalassa 
jatkui. Rautatiekalustoa ei ollut mahdollista suunnata 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 kuljetuskriisin selvittäminen. Sotilasviranomaiset lupasivat toi-
saalta tehdä kaikkensa tuontisatamien ongelmien helpottamiseksi. Koska pääma-
jan käynnistämät toimenpiteet eivät ehtisi vaikuttaa saksalaisten asettaman mää-
räajan puitteissa, ulkoasiainministeriön toivottiin pyytävän saksalaisilta, etteivät he 
pidentäisi lastauskieltoa keskustelematta asiasta ensin ylipäällikön nimittämän 
valtakunnan kuljetuspäällikön kanssa. 410 

408 Myllyniemi, s. 304-305, ja Kivimäki , s. 216-217. 
409 PM:n kirj no 2975/Huolto 1 /5a sai , 23.10.1941 , SArk, T 2556/4 - Kauttakulkuliikenteen järjestely-

toimistolle ja PMrautos:lle ilmoitettiin määräyksen johtuvan vaikeasta kuljetustilanteesta ja varsin-
kin siitä, että saksalaiset olivat esittäneet uhkavaatimuksen saksalaisissa laivoissa satamissa 
olevan suomalaisen tavaran purkamisen suhteen . 

410 PM :n kirj no 2976/Huolto 1 /5a sai , 23.10.1941 , SArk, T 2556/4. 
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Suomen kuljetusvaikeuksiin liittyvät asiat saatiin ilmeisesti loka- ja marraskuun 
vaihteessa sovittua saksalaisten kanssa. Saksa ei pidentänyt lastauskieltoa, vaik-
ka Suomen kuljetusolot eivät määräajan puitteissa parantuneet. Tämä johtui to-
dennäköisesti siitä, ettei Saksa olisi voittanut mitään kärjistämällä kiistaa uusilla 
jatkotoimilla varsinkin, kun se oli todennut noottiin sisältyvän poliittisen viestin 
menneen perille. Saattoi myös olla, että saksalaisten jatkotoimista luopumiseen 
vaikutti , että päämaja sai Saksan yhteysupseerina toimineen jalkaväenkenraali W. 
Erfurthin vakuuttumaan siitä, että Suomi tekee kaikkensa kuljetusolojen paranta-
miseksi 411 . 

Saksan nootti ja sen määräämä kauppasulku vaikuttivat osaltaan siihen, että 
päämaja totesi satamien ja rautateiden suurilla kuljetusongelmilla olevan laajojen 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutuksen lisäksi sotilaspoliittisia ulottuvuuk-
sia. Tämän oivalluksen seurauksena valtakunnan kuljetuspäällikkö joutui, muutok-
sena lokakuun puolivälissä tekemiinsä suunnitelmiin , valmistautumaan myös sata-
mien toiminnan johtamiseen. 

3.4 Ilmaliikenteen- ja kuljetusten suoritus jatkosodan aikana 

3.4.1 Liikennelentokoneiden henkilökuljetustehtävä 

Kulkulaitosministeriö vastasi koko jatkosodan ajan siviili-ilmailuasioiden hoidosta 
ja lentoliikenteen johtamisesta paneutuen toiminnassaan rauhan aikaiseen tapaan 
lähinnä ilmaliikenteen hallinnollisten asioiden käsittelyyn. Tehtävä ei ollut erityisen 
vaativa, koska suomalaisista pienistä lentoyhtiöistä vain Aero Oy kykeni jatkuvasti 
ylläpitämään lentotoimintaansa koti - ja ulkomaan reiteillä , eikä kovin moni ulko-
mainen lentoyhtiö lentänyt Suomeen. Vaikka ilmapuolustuksen (marraskuusta 1942 
alkaen ilmavoimien) esikunta johti periaatteessa kaikkia ilmakuljetuksia, se ei näytä 
juuri puuttuneen Aeron toimintaan tai sen koneiden käyttöön . 

Jatkosodan alkaessa Aeron ulkomaanliikenne 412 siirtyi turvallisuussyistä reitille 
Pori - Tukholma palatakseen syksyllä turvallisemmissa oloissa Turun - Tukholman 
välille. Kyseinen linja ulotettiin joulukuussa Turusta Helsinkiin heti venäläisten 
poistuttua Hangon tukikohdasta. Lokakuussa Aero avasi yhdessä Deutsche Luft-
hansan kanssa kuuden viikkovuoron liikennöinnin reitillä Helsinki - Tallinna - Riika -
Königsberg - Danzig - Berliini. Linjalla lennettiin elokuun 1944 lopulle asti. 413 

Heinäkuussa 1941 Deutsche Lufthansa-yhtiö sai kulkulaitosministeriöltä luvan 
aloittaa liikenne reitillä Oslo - Tukholma - Rovaniemi. Elokuusta alkaen tämä linja 
palveli lähinnä saksalaisia sotilaita. Aeron siirryttyä Porista Turkuun muutti ministe-
riö Lufthansan lupaehtoja siten, että sen oli tehtävä välilasku Poriin. Lufthansa 
liikennöi linjaa aina syyskuussa 1944 tapahtuneeseen suhteiden katkeamiseen 
asti. 414 

41 1 Erfurth (3) , s. 73. 
4 12 Aerolla oli ulkomaanliikenteessä viisi 14-paikkaista Ju 52/3m konetta (vuosina 1932-1942) sekä 

kesäkuusta 1941 alkaen kaksi 14-paikkaista DC-2 konetta. 
41 3 Seppinen (2) , s. 124. 
4 14 lbid., s. 124. 
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Lentoyhtiöiden osuudet ulkomaanliikenteestä vuosina 1941 - 1944 olivat seu-
raavat: 41 5 

Ulkomaan henkilöliikenne (henkeä) 
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Tilastoista ilmenee, että Aero Oy suoritti sodan aikana merkittävän tehtävän 
henkilöliikenteen nopeiden ulkomaan yhteyksien tarjoajana. Vuosina 1942-1943 
sen toiminnan volyymi henkilöliikenteessä ylitti selvästi vuoden 1939 kuljetussuo-
ritteen. Lisäksi Aero tarjosi hyvän mahdollisuuden postin ja kiireellisesti toimitetta-
vien pienten kappaletavaroiden kuljetukseen. Vuosien 1942-1943 tavarankuljetuk-
sissa Aeron osalla tapahtuneesta merkittävästä kasvusta voidaan päätellä, että 
koneita on todennäköisesti käytetty tuonnista vastaavien kansanhuoltoministeriön 
ja puolustusministeriön toimesta tärkeän pientavaran kuljetuksiin . Ulkomaaliiken-
teeseen verrattuna Aeron kotimainen reittiliikenne oli vuosina 1941 -1944 hyvin 
vähäistä. Parhaana vuotena 1943 kotimaan reiteillä kuljetettiin 1 249 matkustajaa 
sekä 16 tonnia matkatavaroita ja rahtia. 

Ilmeisesti ilmaliikennettä pidettiin jatkosodan aikana kulkulaitosministeriössä ja 
päämajassa niin vähämerkityksellisenä, ettei sitä missään vaiheessa suunniteltu 
otettavaksi valtiovallan ohjaukseen, kuten tapahtui kaikille muille kuljetusmuodoil-
le. Ratkaisu oli varmasti oikea, sillä Aeron toiminnan johtoon otolla ei varmaankaan 
olisi kyetty tehostamaan lentokuljetuksia. 

3.4.2 Erikoistehtäviin liittyvät sotilasilmakuljetukset 

Ilmavoimien kaikki ilmakuljetuksiin soveltuvat koneet olivat jatkosodan alkaessa 
jaettuina lentorykmenteille ja -laivueille. Itse asiassa ilmavoimilla ei ollut Hanssin 
Jukaksi kutsutun Douglas DC-2:n lisäksi muita varsinaisia kuljetuskoneita. Tältä 
kannalta kuljetuskonekaluston hajautettu käyttö oli perusteltua varsinkin, kun huo-
mattava osa kuljetuksiin jollain tavoin soveltuvista koneista oli vain avovesikaudel-
la käytettäviä vesilentokoneita. Niiden käyttöarvoa vähensi sekin, että useimmat 
niistä olivat parhaat päivänsä nähneitä konevanhuksia. Järjestelyn hyvänä puolena 
oli , että maa- ja merivoimien sotatoimiyhtymille alistetuissa lentolaivueissa kulje-
tuskoneet olivat tarvittaessa nopeasti käytettävissä kullekin konetyypille sopiviin 

41 5 Suomen tilastollinen vuosikirja 1946-47, s. 142.- Deutsche Lufthansan osuus puuttuu v. 1942 
luvuista. 
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tehtäviin 4 16 . Jatkosodan aikana toteutetut ilmavoimien organisaation uudelleen 
järjestelyt eivät tässä suhteessa tuoneet mitään muutosta kuljetuksiin soveltuvien 
lentokoneiden organisointi- tai käyttöperiaatteisiin. 

Pienkoneiden toteuttamat ilmakuljetukset olivat useimmiten sairaankuljetuslen-
toja. Niitä suoritettiin varsinkin Itä-Karjalassa alueen valtauksen aikana sekä Uhtu-
an ja Pohjois-Suomen korpialueilla . Kaikkiaan jatkosodan aikana kuljetettiin ilma-
teitse yli 2 300 potilasta 417 • Kotiseudulle kuljetettujen haavoittuneiden ja sairaiden 
määrää voidaan pitää huomattavan suurena, kun otetaan huomioon käytettävissä 
oleva vanhentunut kalusto ja vaikeat olosuhteet, joissa lennot jouduttiin usein 
suorittamaan. Vastaavana aikana Aero kuljetti kotimaanliikenteessä yhteensä 
3 150 matkustajaa. 

Tavallista oli myös se, että ilmavoimien koneet kuljettivat materiaalia laajojen 
korpialueiden valvonnasta vastanneisiin tukikohtiin ja kelirikkoaikana saariin . Mit-
tasuhteiltaan tuo toiminta oli varsin vähäistä. Luonnollisesti kyseisten täydennys-
lentojen merkitys oli materiaalia saaneille miehille suuriarvoista ja varmasti moraa-
lia vahvistavaa. Osoittihan se eristyksissä oleville sotilaille, ettei heitä ollut unoh-
dettu. 

Päämajan tiedusteluosaston johtaman kaukopartiotoiminnan toteutuksessa il-
makuljetukset olivat usein avainasemassa. Siinä mielessä näillä lennoilla voidaan 
sanoa olleen jopa strategista merkitystä. Kuljetusten avulla partiot saatiin melko 
turvallisesti ja toimintakuntoisina syvälle vihollisen alueelle sekä tehtävän päätyttyä 
sieltä nopeasti pois. Muona- ja materiaalitäydennykset mahdollistivat partioiden 
pitkäaikaisen toiminnan vihollisen selustassa. 

Ainoa operatiivista merkitystä omaava ilmakuljetus järjestettiin syyskuun 1941 
lopulla. Tilanne oli kehittynyt Petroskoin eteläpuolen kelirikon pahasti runtelemilla 
teillä sellaiseksi, ettei VI armeijakunta suurista ponnisteluista huolimatta onnistunut 
järjestämään hyökkäävien joukkojensa huolto- ja evakuointi kuljetuksia. Tällöin pää-
maja puuttui asiaan, koska se pelkäsi , että taisteluosasto Björkmanin hyökkäyksen 
pysähtyminen vaarantaisi , tai ainakin hidastaisi, Karjalan Armeijan sotatoimea Itä-
Karjalan valtaamiseksi Tässä kriittisessä tilanteessa päämaja järjesti Björkmanin 
joukkojen huoltamisen ilmateitse kuljettamalla 21.-29.9. ilmavoimien koneilla valla-
tulle Latvan kentälle 20 tonnia polttoainetta, 2 700 kiloa lääkintätarvikkeita ja kaksi 
radioasemaa. Paluulennoilla evakuoitiin 130 haavoittunutta. Koneiden mukana 
kulki yli 30 matkustajaa sekä neljä lääkäriä ja sairaanhoitajaa. Jostain syystä 
menestyksellinen taisteluosasto Björkmanin tukeminen jäi poikkeukseksi ja jatko-
sodan ainoaksi sotatoimiin ratkaisevasti vaikuttaneeksi ilmakuljetukseksi. 

Ilmakuljetuksiin käytettävissä olevan ilmavoimien konekaluston vähäisyys, kun-
to ja laatu luonnollisesti vaikuttivat päämajan suhtautumiseen operatiivisten ilma-
kuljetusten käyttömahdollisuuksiin. Mahdollisesti ilmateitse kuljetettavissa olevia 
materiaalimääriä pidettiin päämajan lisäksi myös sotatoimiyhtymissä niin pieninä, 

4 16 Ilmavoimien esikunnan osuus ilmakuljetuksissa rajoittui koneiden jakoon lentorykmenttien ja 
-laivueiden kesken. Sotatoimiyhtymät antoivat käytössään oleville lentolaivueille kuljetustehtävät, 
jotka laivueet toteuttivat. 

4 17 Tirronen-Lampi koski , s. 336. 
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ettei niillä katsottu olevan oleellista merkitystä yhtymien toiminnan kannalta. Ehkä 
eräs syy ilmakuljetusten laajemmasta käytöstä luopumiseen oli yksinkertaisesti se, 
etteivät sotilaat olleet tottuneet ajattelemaan ilmakuljetusten käyttöä mahdolliseksi 
omissa sotatoimissa 418• 

Päämajaa ja ilmavoimien esikuntaa voidaan arvostella ainakin siitä, etteivät ne 
edes selvittäneet Aeron ulkomaanliikenteen koneiden käyttömahdollisuuksia sota-
toimien tukemiseksi jatkosodan ja Lapin sodan aikana. Ilmakuljetusten tehok-
kaampi ja innovatiivisempi hyväksikäyttö olisi saattanut auttaa Karjalan Armeijaa 
saavuttamaan tavoitteensa nopeammin syksyllä 1941. Aero Oy:n koneista olisi 
voinut olla apua myös Lapin sodan aikana joukkojen huoltamisessa varsinkin, kun 
koneet olisivat kyenneet toimimaan nopeasti kunnostettavissa olevilta maakentiltä. 
Saattaa kuitenkin olla, että päämajan piti ulkomaan lentoyhteyksien keskeytykse-
töntä jatkumista niin tärkeänä, että siviililentokaluston käyttöä sotatoimissa ei sen 
takia otettu suunnitelmissa huomioon. 

3.5 Ku/jetuskriisin ratkaisuyritykset 

3.5.1 Siviiliviranomaisten keinot loppuvat 

Yhteiskunnan vaikea kuljetustilanne oli kesällä ja syksyllä 1941 usein esillä valtio-
neuvostossa. Se ei päässyt unohtumaan senkään takia, että teollisuuden ja liike-
elämän eturyhmät valittivat jatkuvasti sekä siviiliviranomaisille että päämajalle kul-
jetusvaikeuksien haittaavan suuresti heidän toimintaansa. Kuitenkaan kansanhuol-
to- ja kulkulaitosministeriö eivät voineet itse suuresti vaikuttaa kotiseudun kuljetus-
oloihin, koska valtioneuvosto oli luovuttanut kaikkien merkittävien kuljetusmuoto-
jen johdon sotilasviranomaisille. Kaiken lisäksi kuljetusalallakin tarvittava ammatti-
työvoima oli armeijassa. Tästä syystä kansanhuoltoministeriö painosti kesällä 1941 
puolustusministeriötä, jotta tämä vaikuttaisi rauta-, maan- ja vesitiekuljetuksia 
sekä yhteiskunnan kuljetusresurssien käyttöä johtavaan päämajaan kotiseudun 
kuljetustilanteen helpottamiseksi. Ministeri Arolan elokuun lopulla puolustusminis-
teriölle lähettämä kotiseudun vaikeaa kuljetustilannetta käsittelevä kirje 419 on eräs 
esimerkki valtionhallinnon sisäisestä keskustelusta. Puolustusministeriölle asema 
päämajan ja muiden ministeriöiden välissä oli erittäin hankala, koska se ei halunnut 
puuttua päämajan johtamistoimintaan. Se myös tiesi hyvin, ettei päämaja luovut-
taisi suuressa määrin kuljetuskapasiteettia tai palveluksessaan olleita kuljetusalan 
ammattimiehiä kotiseudun tarpeisiin, niin kauan kuin kenttäarmeijan hyökkäys 
jatkuisi. 

Syyskuun alussa puolustus-, sisäasiain-, kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeri-
ön sekä kotijoukkojen esikunnan edustajat etsivät neuvottelussa keinoja kotiseu-

41 8 Eversti von Kraemer tosin ennusti kaukonäköisesti jo vuonna 1928, että ilmakuljetus tulee piakkoin 
sotilaallisesti yhtä tärkeäksi ja varmaksi kuin rautatie- ja moottoriajoneuvokuljetukset, mahdolli-
sesti vielä voimakkaammaksikin , sillä sen liikennekyky on miltei rajaton (v. Kraemer, s. 290-291 ). 

41 9 KHM:n kirj no 82214, 23.8.1941, SArk, T 7367/1. 
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dun vaikean kuljetustilanteen helpottamiseksi. Tällöin sovittiin , että kulkulaitosmi-
nisteriö valmistelee sen johtaman kuljetuskysymyksiä pohtivan neuvottelukunnan 
perustamisen. Sen jäseniksi tulisivat kaikki kokouksen osallistuneet tahot. 420 Neu-
vottelukunnan perustamisen taustalla ei ilmeisesti ollut kovan arvostelun kohteeksi 
joutuneen ministeri Salovaaran poliittinen tukeminen , koska asiaa ei julkistettu 
näyttävästi . Salovaarakaan ei pyrkinyt ennen lokakuun loppua, jolloin Mannerheim 
oli jo määrännyt eversti Roosin valtakunnan kuljetuspäälliköksi , esiintymään julki -
sesti neuvottelukunnan puheenjohtajana osoittaakseen , että hän on yhä kuljetus-
alan johdossa. 

Herättää huomiota, ettei neuvotteluun kutsuttu päämajan edustajaa, vaikka 
päämaja piti käsissään kaikkia kuljetusalan ratkaisun avaimia. Tämä saattaa johtua 
siitä, että puolustusministeriön ja kotijoukkojen esikunnan katsottiin edustavan 
sotilashallintoa. Koska päämajalle ei edes kokouksen jälkeen ilmoitettu neuvotte-
lukunnan perustamisaikeesta, voidaan päätellä, että sen varsinaisten jäsenten ja 
siihen kuuluvien asiantuntijoiden 421 tehtävänä oli keskustella asioista ja ideoida 
ministeriöiden päätösvallassa olevia ratkaisuja kuljetusongelmien helpottamiseksi . 
Tähän oli hyvät mahdoll isuudet, koska neuvottelukuntaan kuului useita ministerei -
tä 422 , jotka saattoivat panna toimeen hallinnonaloillaan hyviltä vaikuttavat esityk-
set. 

Kulkulaitosministeri V. Salovaaran johtaman neuvottelukunnan asettaminen 23.9. 
on ollut varsin koruton tapahtuma, sillä siitä ei ole säilynyt mitään esittelyä tai 
muutakaan asiakirjaa, josta kävisi ilmi edes sen tehtävä ja kokoonpano. Selvää 
kuitenkin on, ettei se tapahtunut valtioneuvoston istunnossa 423 vaan jonkun minis-
terivaliokunnan kokouksessa. Melko varmasti kansanhuoltoministeri V. Arola on 
kuulunut samaan valiokuntaan, koska hän saattoi muutama päivä myöhemmin 
kertoa toimikunnan , jota kutsuttiin myöhemmin kuljetusasiain neuvottelukun-
naksi , perustamisesta eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 424 . 

Neuvottelukunnan epävirallista ja päämajan ratkaisuista riippumatonta luonnet-
ta osoittaa, ettei päämajan kuljetusjohto saanut syyskuun viimeisinä viikkoina 
kulkulaitosministeriöltä tai miltään muulta taholta ilmoitusta neuvottelukunnan muo-
dostamisesta. Valtakunnan kuljetuspäälliköksi 23.10. määrätty eversti Roos näyt-
tää kuulleen Salovaaran neuvottelukunnasta ensimmäisen kerran vasta lokakuun 
lopussa. 

Martolan mukaan neuvottelukunta kokoontui syksyllä 1941 melkein viikoittain 425 • 

Jostain syystä sen kokouksista ei ole jäänyt jäljelle yhtään kokouspöytäkirjaa. 

42° KotijE:n liikennetoimiston spk. 18.6.1941-31.3.1943, SArk, Spk 17488 - Missään muussa lähtees-
sä ei mainita 2.9. pidettyä kokousta. Spk:ssa todetaan virheellisesti , että tapaamisessa perustet -
tiin neuvottelukunta. 

421 Kotijoukkojen esikuntapäällikkö, everst i A. Martola oli neuvottelukunnan asiantuntijajäsen. Myös 
valtakunnan kuljetuspäälliköstä everst i H. Roosista tul i asiantuntijajäsen loka- ja marraskuun 
vaihteessa 1941 (Martola, s. 160). Muista asiantuntijajäsenistä tunnetan tohtori S. von Nummers 
ja TT P. Kaitera (KYM:n kirj no 61 60/710-1941, 17.1 2.1941 , KA, KYM , Da 148 ja KYM:n kirj no 
61 83/710-1941 , 17.12.1 941, KA, KYM:n diaarikortisto 1941 , Ad 12). 

422 Martola, s. 160. 
• 23 Pöytäkirjan mukaan kulkulaitosministeriöllä ei ollut 23.9.1941 esittelyä. 
424 Perustuslakivaliokunnan istuntopöytäki rja 26.9.1 941, EA, Mf 12-14, Vp 1938-1945. 
425 Martola, s. 160. 
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Mahdollisesti neuvottelukunnalle ei edes muodostunut sotavuosina mitään arkis-
toa 426 • Päämajan huoltopäällikön esikunnan osastojen arkistoissa on kuitenkin 
säilynyt eräitä neuvottelukunnan puheenjohtajan ja sihteerin 427 allekirjoittamia, 
tavallisesti diarioimattomia ja ilman jakelua olevia asiakirjoja. 

Kuljetusasiain neuvottelukuntaa ei voida pitää minään merkittävänä jatkosodan 
aikaisena kuljetusalan toimijana eikä varsinkaan Salovaaran johdolla toimineena 
valtakunnallisten kuljetusten johtoelimenä, kuten Tirronen 428 sanoo. Sen vaatima-
tonta merkitystä osoittaa, ettei kenraalimajuri Roos mainitse sitä lainkaan käsitel-
lessään erässä kirjoituksessa jatkosodan kuljetusjärjestelyjä 429 • Edes kotijoukko-
jen esikunnan liikennetoimiston sotapäiväkirjassa tai muissa asiakirjoissa ei ole 
mainintoja neuvottelukunnasta. Parasta neuvottelukunnassa ilmeisesti oli, että se 
tarjosi kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriön poliittiselle johdolle ja virkamiehille 
hyvän mahdollisuuden keskustella kuljetuskysymyksistä 430 . 

Todennäköisesti valtioneuvostossa on lokakuun alkupuolella havaittu, ettei mi-
nisteri Salovaaran neuvottelukunta tulisi löytämään mitään tehokkaita ratkaisuja, 
joilla siviiliviranomaiset voisivat puuttua kuljetusten perusongelmiin . Ministerien 
mielestä ainoa keino saada aikaan todellista parannusta kotiseudun kuljetuksiin oli 
kuljetuskaluston ja kuljetusalan henkilöstön siirtäminen kenttäarmeijasta siviiliyh-
teiskunnan käyttöön 431• Siten vaikeasti ratkaistavissa oleva siviili- ja sotilasviran-
omaisten välinen kiista kuljetusresurssien jaosta yhteiskunnan eri toimintojen kes-
ken nousi jälleen esille. Tällä kertaa tilanne oli niin huolestuttava, että valtioneuvos-
to päätti lähettää kulkulaitosministeri Salovaaran vetoamaan suoraan ylipäällik-
köön kotiseudun kuljetusongelmien helpottamiseksi. Neuvotteluista ennakoitiin 
vaikeita, koska päämajan tiedettiin vastustavan kuljetusresurssien laajempaa uus-
jakoa. Tältäkin kannalta Salovaara oli hyvä valinta Mannerheimin luo lähetettävän 
delegaation johtajaksi, koska ylipäällikön tiedettiin suhtautuvan häneen suopeasti. 

3.5.2 Ylipäällikön yllättävä ratkaisu 

Ministeri Salovaara saapui 15.10. Mikkeliin yhdessä kulkulaitosministeriön esitteli-
jäneuvoksen Aholan, kansanhuoltoministeriön esittelijäneuvoksen Söderlundin ja 
Valtion viljavaraston johtajan Sorsimon kanssa. Ennen ylipäällikön tapaamista Sa-
lovaara keskusteli kuljetustilanteesta huolto-osaston päällikön eversti Roosin, 
pääintendentin eversti Gustafssonin ja rautatieosaston päällikön johtaja Vilukselan 

426 Seppinen epäilee, ettei neuvottelukunnalle syntynyt arkistoa. (Seppisen sähköpostiviesti tekijälle 
19.6.2001) - Toisaalta arkiston puuttuminen ei ole poikkeuksellista, sillä Kansallisarkiston komitea-
luettelo ei tunne esimerkiksi aktiivisesti toiminutta tuotantokomiteaa. 

427 Varatuomari , KYM:n esittelijäneuvos Simbri Ahola tuli virallisesti neuvottelukunnan sihteeriksi 
joulukuussa 1941 . 

428 Tirronen (3), s. 101 . 
439 Roos, s. 10-32. 
430 Seppinen (2), s. 124. 
431 Seppinen tulkitsee (Seppinen (2), s. 123) valtioneuvoston tulleen lokakuussa 1941 siihen tulok-

seen, että yhteiskunta saattoi selvitä kuljetusvaikeuksista vain keskittämällä loputkin kuljetuskysy-
mykset päämajalle. Tämä on virheellinen johtopäätös, sillä sotilasviranomaiset olivat johtaneet 
0kesästä alkaen valtioneuvoston valtuuttamina rauta-, tie- ja vesitieliikennettä. 
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kanssa 432 . Tapaamisessa päämajan edustajat esittivät Salovaaran delegaatiolle 
näkemyksiään yhteiskunnan kuljetusongelmista. Roos painotti , ettei päämaja voisi 
lähiaikoina tehdä yhtään enempää kotiseudun kuljetustilanteen helpottamiseksi . 
Johtaja Vilukselan esittämät keinot rautatievaunutilanteen parantamisesta kotiseu -
dulla olivat luonteeltaan sellaisia, että ne voitiin toteuttaa puuttumatta sotilaskulje-
tuksiin . Siviiliviranomaisten vastauspuheenvuorot olivat ilmeisesti ennalta valmis-
telemattomia. Esittelijäneuvos Aholan puheenvuorosta käy ilmi , ettei hän tiennyt, 
että rautatieosaston tehtävänä oli huolehtia sekä sotilas- että siviilikuljetuksista. 
Johtaja Sorsimo ja esittelijäneuvos Söderlund kertoivat päämajan edustajille elin -
tarvikkeiden kuljetuksiin liittyvistä ongelmista ja kuljetustarpeista. Ministeri Salo-
vaara ei käyttänyt näiden keskustelujen aikana mitään varsinaista puheenvuoroa. 

Länsman ja kaikki häntä lainanneet toteavat Mannerheimin päättäneen edellä 
mainitun kokouksen perusteella määrätä kuljetukset keskitettäviksi yhtenäiseen 
johtoon 433 . Tulkinta on virheellinen . Keskustelupöytäkirjasta ilmenee, ettei Roosin 
johdolla käydyssä neuvottelussa puhuttu lainkaan eri kuljetusmuotoja johtavasta 
elimestä, laadittu mitään esityksiä tai tehty päätöksiä. Kaikki neuvottelussa käyte-
tyt puheenvuorot vahvistavat, että Salovaaran valtuuskunta oli tullut valtioneuvos-
ton valtuuttamana keskustelemaan Mannerheimin kanssa kuljetuskapasiteetin 
suuntaamisesta suuremmassa määrin kotiseudun kuljetuksiin , ei neuvottelemaan 
minkään uuden johtoel imen perustamisesta. Salovaara ei Roosin johtamassa tilai -
suudessa ilmeisesti katsonut tarpeelliseksi käsitellä asioita, joista hän aikoi puhua 
ylipäällikölle. Voidaan kuitenkin päätellä, että hänen tarkoituksensa oli keskustella 
Mannerheimin kanssa kaikista niistä kysymyksistä, joita Ahola, Sorsimo ja Söder-
lund olivat puheenvuoroissaan ottaneet esille. 

Mannerheimin puheille ei ministerikään mennyt ilman , että ylipäällikkö oli tietoi -
nen siitä, mitä asioita oli tarkoitus käsitellä. Siten ylipäällikkö saattoi tarvittaessa 
valmistautua alaistensa kanssa tulevaan neuvotteluun. Ennen ministeri Salovaaran 
tapaamista Mannerheim on perehtynyt eversti Roosin kanssa asioihin , jotka Salo-
vaara tulisi ottamaan esille 434 • Tällöin Roos on oletettavasti esittänyt hänelle 
sellaisia keinoja kotiseudun kuljetusten tehostamiseksi , jotka eivät vaarantaisi 
sotatoimiyhtymien huoltoa. Hän on melko varmasti ilmoittanut Mannerheimille, 
että ratkaisu voitaisiin löytää kotiseudun kuljetusjärjestelyjen uudelleen organisoin-
nin avulla. Samalla voitaisiin tehokkaasti puuttua siihen , että kotiseudulla kuljetuk-
sista vastanneet johtoelimet olivat , päämajan lukuisista ohjeista huolimatta, toimi -
neet ilman riittävää koordinaatiota muiden kuljetusmuotojen vastaavien johtoelin-
ten kanssa. Huolto-osastossa oli näet syksyllä 1941 kuljetuksia johdettaessa pää-
dytty siihen , että keskittämällä rautatie-, maantie- ja vesitiekuljetukset saman 
johtoelimen käsiin kyetään yhdellä kuljetusmuodolla täydentämään tai korvaa-

432 Roos, s. 16 ja "Pöytäkirja pidetty valtakunnan kul jetustilannetta käsittelevässä neuvottelukokouk-
sessa päämajassa 15. 1 0. ··41 ", SArk , T 1156/6 sekä SArk, T 7368/1 7 - Maj Y. Haahden laatimassa 
ptk:ssa ei ole jakelua. 

433 Länsman, s. 93. 
43' lbid ., s. 94. 
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maan toista, olivatpa kyseessä sotilas- tai siviilikuljetukset 435 • Ongelmana oli , ettei 
huolto-osasto sotilaallisten tehtävien ja henkilöstötilanteensa takia kyennyt pane-
utumaan riittävästi kotiseudun kuljetusten keskitettyyn johtamiseen. Näin olleen 
kotiseudun kuljetusten johtamista varten tulisi muodostaa erityinen johtoelin. Man-
nerheim vakuuttui Roosin esityksen järkevyydestä ja lupasi ratkaista johtoelimen 
perustamiseen liittyvän henkilöstöongelman. 

Mannerheimin ja Salovaaran tapaamisesta ei ole tehty pöytäkirjaa tai muistiota. 
Salovaaran kuitenkin tiedetään selvittäneen Mannerheimille senhetkistä vakavaa 
kotiseudun kuljetustilannetta 436 • Mannerheim oli varmasti samaa mieltä ministerin 
kanssa siitä, että kotiseudun kuljetusvaikeudet uhkasivat ajaa koko maan kaaok-
seen. Päämajankin kannalta kuljetusasioihin oli puututtava nopeasti , sillä kotiseu-
dun kuljetusvaikeudet olivat syyskuusta alkaen vaikuttaneet haitallisesti sotatoi -
miin Itä-Karjalassa. Päämaja oli sikälikin halukas tukemaan kotiseutua, koska nyt 
oltiin varmoja 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 todennäköi-
sesti esitti päämajan mahdollisuudet kotiseudun kuljetusten tukemiseen samaan 
tapaan kuin Roos ja Viluksela hetkeä aikaisemmin. Uutta Salovaaralle oli sen sijaan 
se, että Mannerheim ilmoitti nimittävänsä eversti Roosin valtakunnan kuljetuspääl-
liköksi johtamaan keskitetysti sekä siviili - että sotilaskuljetuksia 437 • 

Se, ettei päämaja suostunut siirtämään nopeasti kuljetuskalustoa kotiseudulle, 
merkitsi , että Salovaaran delegaatio oli valtioneuvoston näkökulmasta epäonnistu-
nut tehtävässään. Salovaarakaan ei ehkä uskonut päämajan tekemän organisatori-
sen ratkaisun todella auttavan kuljetusongelmien voittamisessa. Ei ole tietoa, 
miten Salovaara kertoi muille ministereille matkansa laihat tulokset ja valtakunnan 
kuljetuspäällikön nimittämisen. Valtioneuvoston istunnossa asiaa ei kuitenkaan 
käsitelty. Mannerheimin päätös määrätä valtakunnan kuljetuspäällikkö oli Salovaa-
ralle henkilökohtaisesti ongelmallinen. Kulkulaitoksesta vastaavana ministerinä hä-
nestä täytyi olla vähintään kiusallista, että eversti Roos oli tulossa Helsinkiin 
johtamaan keskitetysti siviili - ja sotilaskuljetuksia. Salovaaran näkökulmasta hän ja 
hänen ministeriönsä olivat nyt joutumassa lopullisesti syrjään kulkulaitosasioiden 
hoidosta. Hän ei voinut kulkulaitosministerinä edes esiintyä eversti Roosin esimie-
henä, koska Roos oli ylipäällikön suoranainen alainen. Tämä vaihtoehto ei ollut 
toteuttamiskelpoinen senkään takia, että se olisi merkinnyt tunkeutumista puolus-
tusministeriön hallinnonalan alueelle. 

435 PMHE:n kirj no 2326/3/1/ 1 sai , 14,10.1943, SArk, T 7367/6. 
436 Tuhkanen (2) , s. 8. 
437 Seppinen (Seppinen (2), s. 124) tekee lapsuksen todetessaan valtioneuvoston perustaneen KYM:n 

kuljetusasiain neuvottelukunnan muodollisesti kaikkien kuljetusten ylimmäksi johtoelimeksi sa-
massa yhteydessä, kun päämaja määräsi valtakunnan kuljetuspäällikön tehtävään. Hän on toi-
saalta oikeassa todetessaan, että käytännön kuljetusasioiden johto oli tiukasti Roosin käsissä, 
jolloin kulkulaitosministeriölle jäi näissä asioissa tehtäväksi vain Roosin esikunnan avustaminen ja 
alaistensa laitosten hallinto. 
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Hyvänä poliitikkona Salovaara keksi keinon säilyttää kulkulaitosministeriön ja 
samalla oman arvovaltansa. Salovaara huomasi lokakuun lopussa, että hän saattoi 
valtioneuvoston asettaman kuljetusasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana esiin-
tyä kulkulaitoksen ylimpänä johtajana ja päämajan nimittämän valtakunnan kulje-
tuspäällikön esimiehenä. Hän alkoi nyt eri yhteyksissä korostaa siihen asti varsin 
matalalla profiililla esiintyneen neuvottelukunnan merkitystä kuljetusten ylimpänä 
johtoelimenä. Tämän linjan valittuaan hän on hyvinkin saattanut yrittää tehdä 
tappiosta voiton antamalla ymmärtää, että Mannerheim asetti valtakunnan kulje-
tuspäällikön hänen esityksestään. 

Salovaaran ongelmana oli, ettei valtioneuvosto itse asiassa ollut virallisesti aset-
tanut kuljetusasiain neuvottelukuntaa. Jonkinlaisen valtioneuvoston valtuutuksen 
saadakseen Salovaara kirjautti 11.12.1941 valtioneuvoston pöytäkirjaan lausu-
man, jossa todetaan valtioneuvoston asettaneen 23.9.1941 hänen johdollaan toi-
mivan neuvottelukunnan pohtimaan toimenpiteitä mahdollisimman tehokkaiden 
kuljetusten järjestelyjen aikaansaamiseksi 438 . Tämä oli myös ensimmäinen kerta, 
kun neuvottelukunta mainitaan valtioneuvoston istuntopöytäkirjassa. Mahdollisesti 
kaikki valtioneuvoston jäsenet eivät edes huomanneet, mikä oli ilmoituksen kirjaut-
tamisen perimmäinen tarkoitus, sillä Salovaara pyysi samalla valtioneuvoston hy-
väksyntää eräille neuvottelukuntaa koskeville rutiiniasioille . Ilmeisesti nekin minis-
terit, jotka ymmärsivät mistä todella oli kyse, hyväksyivät Salovaaran toimenpiteen 
tulkitessaan sen samalla vahvistavan siviilihallinnon asemaa suhteessa pääma-
jaan. 

438 KYM:n pöytäkirja 11.12.1 941, KA, KYM , Ca 30 sekä KYM:n kirj no 6102/710-1941, 11.12.1941 , 
KA, KYM , Da 148 - Pöytäkirjaan kirjattiin myös neuvottelukunnan ottaneen itselleen sihteerin ja 
käyttävän muitakin asiantuntijoita, kuin valtioneuvosto oli määrännyt neuvottelukuntaa asettaes-
saan. 
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4. KULJETUSTEN KESKITETTY JOHTAMINEN - JÄRJESTELMÄN 
SYNTYVAIHE 

4. 1 Keskitetysti johdettujen kuljetusten käynnistyminen 

4.1.1 Valtakunnan kuljetuspäällikön tehtävä ja toimivalta 

Sotamarsalkka G. Mannerheim ilmoitti 15.10.1941 eversti Roosille määräävänsä 
hänet selvittämään päämajan huoltopäällikön tehtävien ohella valtakunnallinen 
kuljetusongelma kokonaisuudessaan. Tehtävään kuului rautatie-, rannikko-, si-
sävesi- ja autokuljetusten järjestelyt ja johtaminen sekä kotiseudulla että kent-
täarmeijassa. Valtakunnan kuljetuspäällikkönä Roosilla oli , kuten oli ollut huolto-
osaston päällikkönäkin, suora esittelyoikeus ja -velvollisuus Mannerheimille. Toi-
saalta hänen tuli hoitaa kotiseudun kuljetukset yhdessä valtioneuvoston kanssa. 439 

Päämajan asiakirjoissa tämä tärkeä tehtävänanto on kirjattu ainoastaan huolto-
osaston maa- ja vesikuljetustoimiston (Huolto 3) sotapäiväkirjaan. Siinä todetaan 
lyhyesti Mannerheimin päättäneen kotiseudun kansanhuolto-, kauppa- ja teolli -
suuskuljetusten keskitetystä johtamisesta. Kyseisten kuljetusten johtaminen tuli 
aloittaa välittömästi aluksi Huolto 3:n johdolla. 440 

Roosin määrääminen valtakunnan kuljetuspäällikön tehtävän lisäksi päämajan 
huoltopäälliköksi osoittaa, että Mannerheim ja Airo halusivat hänen johtavan 
edelleen armeijan huoltoa 441 • Uusi nimike kuvasi paremmin Roosin tulevaa tehtä-
väkenttää kuin termi valtakunnan kuljetuspäällikkö. Koska Roos enää olisi päätoi -
minen huolto-osaston päällikkö, päätettiin silloinen I Armeijakunnan huoltopäällik-
kö, everstiluutnantti Yrjö Lako määrätä 23.10. huolto-osaston vs. päälliköksi 442 • 

Airon kanssa sovitun järjestelyn mukaisesti Lakon tuli noudattaa toiminnassaan 
päämajan huoltopäällikön antamia ohjeita. 

Periaatteessa Mannerheimin päätös ei merkinnyt suurta muutosta Roosin tehtä-
viin , sillä hän oli huolto-osaston päällikkönä johtanut kuljetusalaa syksystä 1939 
alkaen. Oleellinen ero aiempaan oli siinä, että nyt hän sai perustaa avukseen 
pelkästään kuljetusten johtamiseen keskittyvän johtoelimen. Sen perustamisen 
jälkeen kaikki saattoivat todeta eversti Roosin olevan tosiasiassa päämajan kulje-
tusalan aselajikomentaja. Häntä ei silti nimitetty tai kutsuttu virallisesti aselajiko-
mentajaksi , koska hän oli varsin nuori eversti. Tärkein syy järjestelyn epävirallisuu-

439 Roos, s. 16. 
440 PMhuolto 3:n sotapäiväkirja 26.9.1941 -14.6.1944, SArk, Spk 20893. 
44 1 Operaatioita korostanut sotahistoria on useimmiten unohtanut, että Airo johti operaatiivisen osas-

ton lisäksi myös huolto-osastoa. Vasta näiden osastojen yhteistoiminta takasi sotatoimien onnis-
tumisen. Huoltoalan ja kuljetusten selvä vähättely ilmenee esimerkiksi Airosta tehdyissä historii-
keissa siten, ettei niissä mainita huolto-osaston päällikköä. Toinen asia on, että Airon luottamuk-
sen hankkinut Roos sai hoitaa tehtävänsä hyvin itsenäisesti . 

442 Kun kävi selväksi , että Roosin väliaikaiseksi ajateltu tehtävä valtakunnan kuljetuspäällikkönä 
kestää koko sodan ajan, määrättiin everstiksi ylennetty Lako huolto-osaston päälliköksi 14.8.1942. 
Hänen tuli edelleen noudattaa toiminnassaan päämajan huoltopäälliköltä eversti Roosilta saami-
aan ohjeita. 
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teen oli todennäköisesti se, että muutos olisi johtanut päämajan organisaation ja 
työjärjestysten suurehkoon tarkistukseen , eikä sitä haluttu syksyllä 1941 tehdä. 
Pienempi ongelma oli, ettei päämajan virkaluettelossa ollut päämajan huoltopäälli-
kön tehtävää. 

Kuljetusten johtoelimen perustamispäätös yllätti myös Roosin ja huolto-osaston 
sikäli, että kaavaillun elimen kokoonpano, tarkempi tehtävä ja toiminta olivat täysin 
idea-asteella. Tarkemmin asiaa oli pohdittu vain metsänhoitaja, luutnantti Eino J. 
Aron muistiossa 443 . Arokaan ei ollut tarkemmin esittänyt , miten keskitetty johtami-
nen ja yhteistoiminta kuljetuspalvelujen käyttäjien kanssa tulisi toteuttaa. Siviilivi-
ranomaisetkaan eivät olleet talvisodan jälkeen Aron esitystä pohtiessaan löytäneet 
asiaan ratkaisua. 

Näyttää siltä, että eversti Roos ideoi itse ensimmäisen luonnoksen kuljetusten 
keskitetyssä johtamisessa tarvittavan johtoelimen tehtävästä, kokoonpanosta ja 
toimintaperiaatteista. Tämä versio on erityisen mielenkiintoinen, sillä se kuvaa sitä 
ensivaikutelmaa, mikä Roosilla oli saamastaan tehtävästä ja sen suorituksesta. 
Todennäköisesti Mannerheimin sanamuotoja muistellen Roos totesi suunnitelman 
tehtäväosassa ylipäällikön komentaneen hänet tasavallan presidentin käytettäväk-
si tehtävänä järjestää ja johtaa kaikki sotatoimista, kansan huoltamisesta sekä 
maan talouselämän tarpeista johtuvat rautatie-, maantie- ja vesitiekuljetukset val-
takunnan alueella, takaisin vallatuilla alueilla ja sotanäyttämöllä. Suoriutuakseen 
tehtävästä hän katsoi tarvitsevansa määräysvallan kaikkiin kuljetusalan sotilas- ja 
siviiliviranomaisiin sekä yksityisten omistamiin kuljetusvälineisiin nähden. Pääma-
jan huolto-, kuljetusväline-, poltto- ja voiteluaine- sekä rautatieosaston, kotijouk-
kojen esikunnan liikennetoimiston ja rautatiehallituksen tuli noudattaa hänen anta-
miaan käskyjä. Lisäksi siviiliviranomaisten piti antaa hänen avukseen työvoimaa, 
välineistöä ja muuta kuljetusten järjestelyssä tarvittavaa apua. Roos katsoi, että 
valtakunnan kuljetuspäällikkönä hänellä tuli olla lopullinen ratkaisuvalta kaikissa 
kuljetusasioissa, joskin hän suunnitteli toimivansa kiinteässä yhteistoiminnassa 
kuljetuksia hoitavien ministeriöiden kanssa. 444 

Saavuttuaan lokakuun puolivälissä Helsinkiin Roos keskusteli suunnitelmasta 
ainakin kuljetusvälineosaston toimistopäällikön majuri R. Baijerin 445 sekä kansan-
huolto- ja kulkulaitosministeriön edustajien kanssa. Ministeriöissä Roosin tehtävä-
luonnoksen sanamuotoja pidettiin ymmärrettävästi liian jyrkkinä varsinkin, kun 
järjestely olisi asettanut hänet täysin itsenäiseen ja suoraan tasavallan presidentin 
alaiseen asemaan. 446 Roosin ajatus hänen komentamisestaan tasavallan presi-

443 Eino J. Aron PM 'Kuljetuskysymyksistä maassamme sota-aikana, 2.1.1940, SArk, T 11156/6. 
444 Länsman, s. 94-95. 
445 Runar Boijer (evl 31.10.1941) palveli vuodesta 1926 talvisotaan saakka Autopataljoonassa ja 

Helsingin autokomppaniassa. Talvisodan jälkeen hän työskenteli kuljetusvälineosastossa. Loka-
kuusta 1941 marraskuun ·1944 loppuun hän toimi PMHE:n osastopäällikkönä. Roos esitti 2.9.1944 
Boijerin ylentämistä everstiksi perustellen esitystään mm. sillä, että Boijer oli itsenäisesti organi -
soinut ja johtanut jatkosodan aikana koti seudun maa- ja vesitiekuljetusasioita osoittaen tehtäväs-
sä huomattavia johtamisominaisuuksia, tarmoa ja taitoa. Jatkosodan jälkeen evl. Boijer työskenteli 
1.12.1944-15.11.1945 KHM :n apulaisosastopäällikkönä ennen eroaan palveluksesta. 

446 Länsman , s. 95. 
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dentin käyttöön tarkoittanee sitä, että Salovaara oli vedonnut Mannerheimille asiaa 
esittäessään tasavallan presidentin huoleen yhteiskunnan kuljetustilanteesta. Mah-
dollisesti juuri tämän tehtäväluonnoksen perusteella Roosia alettiin epävirallisesti 
kutsua siviilihallinnossa ja päämajassa kuljetusdiktaattoriksi 447 • 

Päämajassa päädyttiin lokakuun lopulla siihen, että oli yksinkertaisinta määrätä 
eversti Roos ylipäällikön päiväkäskyllä valtakunnan kuljetuspäälliköksi. Mahdolli -
sesti tehtävään määräykseen liittyvien monien hallinnollisten epäselvyyksien takia 
23.10. annetussa päiväkäskyssä todetaan lyhyesti eversti Roosin siirtyvän toistai-
seksi ylipäällikön käskystä Helsinkiin johtamaan ja järjestämään siviiliviranomais-
ten avustamana kansan huollosta ja maan talouselämän tarpeista johtuvia rautatie-
sekä maa- ja vesikuljetuksia. Hänen varsinaisen tehtävänsä ilmoitettiin olevan 
päämajan huoltopäällikkö. 448 

Maininta tehtävän tilapäisestä luonteesta johtuu siitä, että päämajassa, ja ehkä 
myös kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriössä, uskottiin kuljetuskriisin helpottu-
van oleellisesti marraskuun loppuun mennessä, kuten optimistinen Roos vakuutti 
lokakuun lopussa ylimmälle johdolle 449 • Joka tapauksessa järjestely ajateltiin pää-
majassa vain lyhytaikaiseksi ratkaisuksi , joka purettaisiin pahimpien kuljetusvaike-
uksien ollessa ohi. Ylin sotilasjohto oli edelleen sitä mieltä, että siviilikuljetusten 
johtaminen kuului yksin siviiliviranomaisille. Helsingin valinta kotiseudun kuljetus-
ten johtopaikaksi oli perusteltua, koska siellä olivat kaikki siviilihallinnon yhteistyö-
kumppanit sekä talous- ja liike-elämän tärkeimmät edustajat. Suomalaiset sotilas-
kuljetukset johdettiin edelleen päämajasta. 

Päiväkäskyssä Roosin saamia valtuuksia siviiliviranomaisiin nähden ei tarkem-
min eritelty. Käytännössä tällä ei ollut merkitystä, koska rautatiehallitus ja muut 
siviiliviranomaiset olivat kesästä alkaen noudattaneet Roosin huolto-osaston pääl-
likkönä esittämiä pyyntöjä. Vastaavasti kuljetusalan asioita hoitavat sotilasviran-
omaisetkin olivat jo hänen johdossaan. Lisäksi Roosin käskyjä noudattavien soti-
lasviranomaisten luetteleminen päiväkäskyssä olisi ollut monesta päämajan ken-
raalista kiusallista. Toisaalta päiväkäskyn ympäripyöreistä sanamuodoista oli etua, 
sillä se antoi Roosin kaltaiselle päättäväiselle miehelle mahdollisuuden tarvittaessa 
tulkita saamaansa tehtävää haluamallaan tavalla. 

Todennäköisesti päämajassa ei päiväkäskyä valmisteltaessa kiinnitetty huomio-
ta siihen , ettei päämajalla ollut toimivaltaa sotatilalain tai muun säädöksen perus-
teella antaa eversti Roosille edellä mainittuja valtuuksia. Vaikka Roos oli käytän-
nössä kesästä alkaen johtanut kaikkien kyseisten kuljetusmuotojen toimintaa, oli 
eri asia ilmoittaa se päiväkäskyssä. Juridisena ongelmana oli , että sodan ajan 
rautatieliikenteen johto ja järjestely oli määrätty asetuksella päämajan rautatie-
osaston tehtäväksi. Lisäksi valtioneuvosto oli kesällä antamillaan päätöksillä mää-
rännyt kotiseudun tie- ja vesitiekuljetukset kansanhuoltoministeriön kotijoukkojen 
esikuntaan perustaman maa- ja vesitieliikennetoimiston vastuulle. Käytännössä 
Mannerheimin päiväkäsky vähintäänkin mitätöi tasavallan presidentin antaman 

447 Esimerkiksi kenrm W. Tuompon kirje maaherra K. Hillilälle 28.10.1941 , SArk, T 20117/32. 
448 Päämajan päiväkäskyt, Ylipäällikön päiväkäsky no 25, 23.10.1941. 
449 PM:n kirj no 2996/Huolto 1/ 5 a sai , 24.10.1941 , SArk, T 2556/4. 
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asetuksen ja valtioneuvoston päätöksen 450 • Myös ylipäällikön siviiliviranomaisille 
antama velvoite avustaa Roosia olisi saattanut toisissa olosuhteissa olla kiistan-
alainen. Tarkoittihan se käytännössä myös ministeriöitä. 

Valtioneuvosto ei käsitellyt ylipäällikön päiväkäskyä ainakaan valtioneuvoston 
istunnossa eikä muutenkaan reagoinut siihen millään tavalla. Tähän vaikutti ilmei-
sesti se, että tavallaan Mannerheim oli nimittänyt Roosin väliaikaiseen tehtävään 
vastauksena Salovaaran ja hänet Mikkeliin lähettäneiden ministerien avunpyyn-
töön ja hyvässä tarkoituksessa. Toisaalta asetuksen muuttaminen ja valtioneuvos-
ton päätöksen tarkistaminen päämajan päiväkäskyn perusteella ei tullut kysymyk-
seen . Mikäli päiväkäskyä olisi ylipäätään virallisesti käsitelty, olisi pakosta jouduttu 
tarkastelemaan ylipäällikön toimivaltaa kyseisissä asioissa. Koska valtioneuvosto 
ei halunnut synnyttää asiasta kiistaa Mannerheimin kanssa, se päätti olla tekemät-
tä asiassa mitään. Vaikenemalla valtioneuvosto hyväksyi tapahtuneen ja sen , että 
siviiliviranomaisten oli annettava Roosille kaikki tuki . Pragmatismi oli voittanut 
juristerian. Asiaan liittyneet juridiset ongelmat saattoivat olla lisäperuste sille , että 
kulkulaitosministeri Salovaara alkoi Roosin esikunnan perustamisen jälkeen koros-
taa johtavaa rooliaan Roosiin nähden kuljetusasiain neuvottelukunnan puheenjoh-
tajana. 

Päämajassa toiminut Saksan yhteysesikunnan päällikkö, jalkaväenkenraali W. 
Erfurth pani myös merkille Roosin saaman tehtävän . Hän kirjasi 24.10. päiväkir-
jaansa, että päämajan huoltopäällikkö, eversti Roos oli saanut diktatoriset valtuu-
det kriittiseksi käyneen kuljetustilanteen selvittämiseksi 451. Todennäköisesti Erfurt-
hille kerrottiin asia siten, että hän saattoi tulkita nimityksen olleen seurausta Sak-
san 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 . 

Puolustushaarojen ja sotatoimiyhtymien komentajille sekä päämajan ylimmälle 
päällystölle ja osastopäälliköille selvitettiin 23.10. yksityiskohtaisesti , mistä syistä 
eversti Roos oli määrätty päämajan huoltopäälliköksi ja valtakunnan kuljetuspäälli -
köksi . Heille kerrottiin , että ylipäällikkö oli yhteiskunnan vakavan kuljetustilanteen 
takia keskittänyt kuljetusten johdon Roosille antaen samalla hänelle käskyvallan 
kaikkiin puolustusvoimien ja siviiliviranomaisten sekä yksityisten kuljetusvälineisiin 
nähden. Kaikkien tuli noudattaa Roosin kuljetuksia ja kuljetusvälineitä koskevia 
käskyjä sekä antaa hänelle kaikki ne tiedot , jotka ovat tarpeen kuljetusten järjeste-
lyä varten . 452 Roosin kirjoittama käsky sotilaspäällystölle osoittaa, ettei hänen 
ajatuksensa tehtävän suorittamisesta ollut muuttunut lainkaan siitä, mitä se oli 
lokakuun puolivälissä. 

Kuljetustehtävän muotoilu näyttää askarruttaneen Roosia vielä vuoden lopulla. 
Joulukuun alussa hän ilmoitti , että hänen kuljetusesikuntansa tehtävänä oli valvoa 
ja ohjata liikennettä ylipäällikön valtuuttamana koko valtakunnassa, niin että aina-

150 Päiväkäskyyn liittyviä juridisia kysymyksiä ei ole käsi telty tutkimuksissa tai kirj al li suudessa pl. 
Tuhkasen (2) toteamusta siitä, että päiväkäsky mitätöi rautatieliikenteen järj estelyt. 

451 Erfurth (3), s. 73. 
452 PMhos: n kirj no 2977 / Huolto 1/5a, 23. 10.1941, SArk, T 7368/18. 
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kin sodankäynnille ja kansanhuollolle välttämättömät kuljetukset voitaisiin suorit-
taa. 453 Roosin näkemys omasta ja esikuntansa tehtävästään oli siten oleellisesti 
tasapainottunut ja tullut samalla maltillisemmaksi. Toisaalta se vastasi tuolloisia 
kuljetusmahdollisuuksia. Tätä tehtävänmäärittelyä Roos käytti myöhemminkin jat-
kosodan aikana kuvatessaan vastuualuettaan . Käytännössä hän johti kuljetuksia 
koko sodan ajan ensimmäisen käskyluonnoksensa hengessä. 

4.1.2 Päämajan huoltopäällikön esikunta 

Perustettavan kuljetusesikunnan nimikysymys askarrutti pitkään Roosia. Lopulta 
hän nimesi elimen päämajan huoltopäällikön esikunnaksi (PMHE), koska nimi 
osoitti sen olevan osa päämajaa. Lisäksi päämaja-sana antoi esikunnalle tarvitta-
van arvovallan siviiliväestön keskuudessa. 454 Uusi johtoporras tarvitsikin vaikeas-
sa tehtävässään arvovaltaa, sillä sen puute oli ollut eräs syy, miksi kotijoukkojen 
esikunnan liikennetoimisto sekä päämajan rautatieosasto olivat osittain epäonnis-
tuneet toiminnassaan . 

Toiminta-ajatuksena oli , että uusi esikunta johtaa kuljetuksia ja kuljetusalaa 
olemassa olevien organisaatioiden avulla. Siten järjestely oli toteutettavissa nope-
asti, koska sen toimeenpano edellytti korkeintaan johtoon tulevien elimien tehtävi -
en ja vastuualueiden tarkistamista. Rautatiekuljetusten johtamista muutettiin niin , 
että PMHE:n rautatiekuljetusosasto 455 otti ohjaukseensa kaiken rautatieliiken-
teen ja päätti rautateiden liikkuvan kaluston jaosta. Vetovoimaa ja vaunuja jakaes-
saan se huolehti erityisesti , että teollisuus ja kansanhuolto saivat kohtuullisen osan 
vaunustosta. Lisäksi se johti itse siviili- ja saksalaiskuljetukset. Rautatiekuljetus-
osasto vastasi myös satamien toiminnan tukemisesta, koska eversti Roos ja hänen 
alaisensa arvioivat tuolloin satamien ongelmien liittyvän lähinnä rautatiekaluston 
puutteeseen. Rautatiekuljetusosaston yleinen toimisto noudatti toiminnassaan 
rautatieosaston yleisen rautatietoimiston työjärjestystä ja kuljetustoimisto toimi 
rautatieosaston kuljetustoimiston työjärjestyksen mukaisesti. 

Rautatiekuljetusosaston ja päämajan rautatieosaston tehtävänjako oli periaat-
teessa yksinkertainen , sillä rautatieosaston Raut 1 :n tehtäväksi jäi vain suomalais-
ten sotilaskuljetusten hoitaminen rautatiekuljetusosaston ohjeiden mukaan, eikä 
Raut 3:n tehtäviin tarvinnut puututtua. Käytännössä osastojen väl isessä vastuualu-
eiden jaossa oli paljon epäselvää. Tämä johtui siitä, etteivät rautatiekuljetusosas-
ton päälliköksi siirtyvä everstiluutnantti V. Hovinen ja rautatieosaston päällikkö, 
johtaja M. Viluksela sopineet lokakuun lopulla tarkasti , mistä tehtävistä Raut 1 
jatkossa vastaa. Omituista oli sekin , ettei Hovinen luovuttaessaan Raut 1 :n toimis-
topäällikön tehtävät majuri L. Tuhkaselle kertonut, miten hän halusi Tuhkasen 
johtavan suomalaisia sotilaskuljetuksia. Mahdollisesti tämä johtui siitä, ettei Hovi-
nen Helsinkiin lähtiessään ollut lopullisesti päättänyt, miten hän jakaisi tehtävät 

453 PMHE:n kirj no 560/ 1/1 sai , 4.12.1941, SArk, T 22471 /18 - Jakelussa olivat meri - ja ilmavoimien 
sekä koti joukkojen komentaja, päämajan huoltolajien päälliköt, kuljetuksia tilaavat osastot, PLM:n 
rakennusosasto ja asetehtaat. 

454 Länsman, s. 95. 
455 Rautatiekuljetusosasto toimi jatkosodan ajan rautatiehallituksen tiloissa Helsingin asemalla. 
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oman osastonsa ja Raut 1 :n välillä. Hovinen olisi voinut paikata virheensä vuoden 
lopulla, kun Raut 1 pyysi useampaan kertaan ohjeita kuljetusten suorituksesta, 
mutta näin ei Tuhkasen kertoman mukaan tapahtunut. 456 

Asiakirjoista päätellen rautatiekuljetusosaston ja rautatieosaston epäselvä työn-
jako ei onneksi vaarantanut suomalaisten sotilaskuljetusten suoritusta. Voidaan 
kuitenkin olettaa, että Itä-Karjalan ruuhkien selvittäminen vuodenvaihteessa olisi 
sujunut paremmin , jos osastojen yhteistoiminta olisi ollut saumatonta. Saattaa olla, 
ettei eversti Roos edes tiennyt rautatiekuljetusosaston ja rautatieosaston tehtäviin 
liittyvistä epäselvyyksistä ennen kesää 1942, jolloin hän puuttui asiaan ja työnjako 
sovittiin yksityiskohtaisesti. 

Rautatiekuljetusosaston perustamisen jälkeen rautatiehallituksen voidaan sa-
noa menettäneen lopullisesti otteensa rautatieliikenteen johtamiseen. Tosin tähän-
kin saakka sen johtamisote oli ollut teoreettinen ja perustunut lähinnä siihen, että 
rautatiehallituksen edustaja johti rautatieosastoa. Lokakuun lopusta lähtien rauta-
tiehallitus keskittyi toiminnassaan tukemaan rautatiekuljetusosaston toimintaa. Kär-
jistäen voidaan sanoa, että loppuvuodesta lähtien rautatiehallitus toimi yhtenä 
päämajan huoltopäällikön esikunnan osastona keskittyen Valtionrautateiden toi-
minnalle tärkeiden hallinto-, talous- , henkilöstö- ja materiaaliasioiden hoitoon. Silti 
on syytä korostaa, ettei rautatiehallituksen osuutta rautateiden toiminnan ylläpitä-
misessä jatkosodan aikana ole syytä mitenkään vähätellä. Rautatiehallituksen 
pääjohtaja Castren näyttää hyväksyneen tilanteen , mutta luonnollisesti hän ei aina 
ollut samaa mieltä Roosin kanssa tehtävien suorituksesta. 

Uuden johtoesikunnan maan- ja vesitiekuljetusosaston maantiekuljetustoi-
misto otti huolto- ja kuljetusvälineosastoilta vastuun moottoriajoneuvo- ja hevos-
kuljetusten johtamisesta kotiseudulla. Se keskittyi maantieliikenteen kokonaistoi -
minnan johtamiseen , koordinointiin muiden kuljetusmuotojen kanssa ja tarvittavien 
resurssien hankkimiseen kuljetusten toteuttamiseksi. Toimisto sai myös huolto-
osaston maa- ja vesikuljetustoimistolle kuuluneen oikeuden ohjata kuljetusväline-
sekä poltto- ja voiteluaineosaston toimintaa. Siten sen tehtäväksi tuli ajoneuvojen 
kotiuttamisista päättäminen sekä uusien ja kunnostettujen ajoneuvojen jako koti -
seudun ja kenttäarmeijan kesken. Lisäksi toimisto alkoi antaa kuljetusvälineosas-
tolle määräyksiä kotiseudun kuljetusvälinehuollon järjestelyistä sekä varaosien ja 
renkaiden jakelusta. Marraskuusta alkaen poltto- ja voiteluaine- sekä huolto-osas-
to valmistelivat maan- ja vesitiekuljetusosaston johdolla poltto- ja voiteluaineiden 
jaon kotiseudun ja sotatoimiyhtymien kesken. Päämajan huoltopäällikön hyväksyt-
tyä jakosuunnitelman poltto- ja voiteluaineosaston päällikkö esitteli sen puolustus-
ministerille vahvistettavaksi. Toimisto ryhtyi myös antamaan TVH:lle ohjeita koti -
seudun tiestön kunnostuksista ja aurauksista. Kotijoukkojen esikunnan liikennetoi -
miston ja sen alaisen organisaation tehtäväksi jäi maantiekuljetusten suoritus 
aiemman päämajan antaman ohjeistuksen ja maantiekuljetustoimiston käskyjen 
mukaisesti. Päämajan huolto-osasto johti edelleen sotatoimiyhtymien kuljetuksia, 
mutta se noudatti toiminnassaan päämajan huoltopäällikön ohjeita. 

456 Länsman, s. 97 . 
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Lokakuun lopulla sisävesi- ja rannikkoliikenne oli talven lähestyessä hiljenemäs-
sä. Todennäköisesti tästä syystä maan- ja vesitiekuljetusosasto ei aikonut loppu-
vuodesta puuttua suuremmin vesitieliikenteen järjestelyihin tai suoritukseen. Tätä 
osoittaa, ettei toimistopäällikkö, majuri H. Lakomaan lisäksi osaston vesitiekulje-
tustoimistossa ollut ketään muuta työntekijää. Näin olleen kuljetusvälineosasto 
säilytti toistaiseksi asemansa kotiseudun vesitiekuljetusten muodollisena johtaja-
na. Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston ja sen alaisen vesitiekuljetusorgani -
saation tehtävään tai toimintaan ei tässä vaiheessa puututtu. 

Johtamistoiminnan tueksi esikuntaan perustettiin järjestely- ja tilasto-osasto. 
Se vastasi kuljetustoiminnan pitkän tähtäimen suunnittelusta, kaikesta tilastoinnis-
ta sekä esikunnan henkilö- ja järjestelykysymysten hoitamisesta. Se tehtävänä oli 
myös yhteydenpito tärkeimpiin siviiliviranomaisiin sekä talous- ja liike-elämän joh-
tajiin. 

Kuljetusten keskitetty johtaminen järjestettiin yksinkertaisesti siten, että rau-
tatiekuljetus- sekä maan- ja vesitiekuljetusosasto suunnittelivat suuret kuljetukset 
yhdessä koko kuljetusketjun pituudelta kiinnittäen erityistä huomiota kuljetusväli-
neiden taloudelliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Asioista sovittuaan ne antoivat 
kuljetustehtävät johdossaan oleville kuljetuselimille, jotka saivat hoitaa itsenäisesti 
kuljetusten varsinaisen suorituksen. 

Marraskuun 1941 alussa alkaen kuljetusten keskitetty johtaminen oli järjestetty 
seuraavasti : 

Ylipäällikkö 
_____ ! ________________ _ 
1 1 

Yleisesikunnan päällikkö 1 
1 
1 

Päämajoitusmestari 
1 

Sotataloustarkastaja 
Sotatalouspäällikkö 

1 
Päämajan huoltopäällikkö _ ____ _ _ _ 1 

1 
Päämajan huoltopäällikön esikunta 

_ ____ ! _ ___ _ _ _ _ Huolto-osasto * 
1 

Rautatiekuljetusosasto Maan- ja vesitiekuljetusosasto 1 
1 1 1 1 

1 
1 

Kuljetusväline -
sekä poltto- ja 

voiteluaineosasto 

Rautatieosasto 1 KotijE:n liikennetoimisto 
1 

Sotatoimiyhtymien 
1 1 tie- ja vesitiekuljetukset 

Suomalaiset Saks.sotilaskuljetukset Kotiseudun 
sotilaskuljetukset Siviilikuljetukset tie- ja vesitiekuljetukset 

Päämajan huoltopäällikkönä Roos hoiti tarvittavan yhteistoiminnan korkeimpien 
siviil iviranomaisten , talous- ja liike-elämän edustajien ja merivoimien esikunnan 
esikuntapäällikön kanssa. Rautatiekuljetus- sekä maan- ja vesitiekuljetusosastot 
huolehtivat tarvittaessa yhdessä suurimpien kuljetusten tilaajien kanssa kuljetus-
ten suunnittelun ja kulloinkin sopivan kuljetusmuodon valinnan . PMHE:n tärkeim-
mät yhteistoimintakumppanit olivat syksystä 1941 lähtien seuraavat: 
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Valtioneuvosto 
KYM 
- Kulj etusalan kysymykset 
- Työvoima- ja metsätyöasiat 
- Kulj etusasiai n neuvottelukunta 
- RH , TVH ja PLH 
KHM 
- Kansanhuolto 
- Ulkomaankauppa ja merenkulku 
- Puutavarakysymykset 
KTM 
- Kotimarkkinateoll isuuden asiat 
- Satamarakentaminen 
SM 
- Evakuointikuljetukset 
- Muut suuret henkilöku ljetukset 

Aluehallinto ja kunnallisviranomaiset 
- Työvoimapiirit ja -lautakunnat 
- Kansanhuoltopi irit ja -lautakunnat 
- Kau punginhall itukset 
- Kunnanhallitukset 
- Satamavi ranomaiset 

Talous- ja liike-elämä 
- Teollisuuden keskusjärj estöt ja kaupan keskusli ikkeet 
- Lii kennöitsijät , varustamot 
- Ku ljetusalan ammattijärjestöt 
- Puuvaltuuskunta yms. 
- Uittoyhdistykset (keväästä 1942 alkaen) 

Vapaaehtoisjärjestöt 
- Työvoiman hankinta uitto ihin (keväästä 1942 alkaen) 

Lokakuun lopussa toteutettu keskitetty kuljetusten johtaminen oli selvästi askel 
suunnitelmatalouden suuntaan. Päämajan huoltopäällikön esikunnan toiminnan 
tarkoituksena oli alusta alkaen järjestää kuljetukset tiiviissä yhteistoiminnassa yh -
teiskunnan säännöstelyä johtavan kansanhuoltoministeriön kanssa, jotta kuljetuk-
set tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla siviiliyhteiskunnan tarpeita. Toisaalta 
kaikissa järjestelyissä lähdettiin syksystä 1941 alkaen tietoisesti siitä, että yksityis-
ten liikennöitsijöiden toimintaan puututaan mahdollisimman vähän eikä keneltä-
kään vaadita vastikkeetta mitään palvelua omaisuudesta puhumattakaan. 

Päämajan huoltopäällikön esikunta toimi lokakuun 1941 lopusta marraskuun 
1944 loppuun valtionhallinnon ja päämajan välimaastossa hoitaen julkisen hallin-
non siviili - ja sotilastehtäviä. Se käytti sekä valtionhallinnon että sotilasviranomais-
ten edustamaa toimivaltaa ilman , että sitä olisi sille varsinaisesti annettu . Manner-
heimin päiväkäskyn lisäksi päämajan huoltopäälliköllä ja hänen esikunnallaan ei 
ollut mitään kirjallista valtuutusta tehtävään . Valtioneuvoston päätöksissä pääma-
jan huoltopäällikön esikunta mainitaan nimeltä ensimmäisen ja viimeisen kerran 
maaliskuussa 1944. Roosin esikuntaa voidaankin kutsua niin sanotuksi välillisen 
julkisen hallinnon elimeksi 457 . 

Mistään ei ilmene, että keskitettyä kuljetusten johtamista suunniteltaessa mallia 
olisi haettu ulkomailta. Esimerkiksi Saksassa ei ollut kuljetusten johtamisessa 
mitään vastaavaa järjestelyä. Päinvastoin, siellä kuljetuksia hoitavat siviili- ja soti -
lasviranomaiset kilpailivat koko toisen maailmansodan ajan toistensa kanssa pyr-
kien kaikin tavoin varjelemaan reviirejään. Tilanne oli sama myös Saksan asevoi-
mien sisällä. Jokaisella puolustushaaralla oli omat keskenään kuljetusresursseista 
kilpailevat kuljetuselimet, joiden välillä ei ollut yhteistoimintaa. 

Toisaalta Neuvostoliitossa, jossa keskitetty johtaminen oli muutenkin tavan-
omaista, sekä siviiliyhteiskunnan että armeijan kuljetukset johdettiin toisen maail -
mansodan aikana suunnitelmallisesti ja keskitetysti. Siellä erityinen kulkulaitosyh-

457 Tiihonen (2), s. 1-1 2 - Tiihonen tarkoittaa välillisellä julkisella hallinnolla julkisten hallintotehtävi -
en uskomista el imille, jotka jäävät varsinaisen valtionhallinnon ja kunnallishallinnon ulkopuolelle. 
Tällaiset elimet hoitivat myös julkisoikeudell isia tehtävi ä. Tiihonen lukee esimerkiksi suojeluskun-
nat välilliseen julkiseen hallintoon. 
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teysministeri vastasi kaikkien kuljetusmuotojen toiminnan johtamisesta. Voidaan-
kin todeta, että Suomen ja Neuvostoliiton kuljetusten johtojärjestelyissä oli keski-
tysajattelussa samoja piirteitä. Yhteistä oli myös se, että rautatiet muodostivat 
siellä, kuten myös Saksassa, kuljetusjärjestelmän rungon. Toiminnan mittasuhteet 
olivat Neuvostoliitossa luonnollisesti aivan eri kokoa. Esimerkiksi vuonna 1944 
kulkulaitosta johtavan ministerin alaisena toimi 1,4 miljoonaa työntekijää. Näistä 
valtaosa työskenteli rautateiden palveluksessa. Suurista kuljetusalaan kohdiste-
tuista panostuksista huolimatta Neuvostoliitto kärsi sotavuosina valtavista rauta-
teiden kuljetusongelmista. Syyt olivat samoja kuin Suomessa: liian suuri rataverk-
ko suhteessa vetureiden ja vaunujen määrään. Kuljetusvaikeuksien takia kulkulai-
toksia johtanut ministeri L. Kaganovitch vaihdettiin vuoden 1944 lopussa 1. V. 
Kovaleviin. Kovalev saikin kuljetukset toimimaan edeltäjäänsä paremmin. 458 

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen PMHE:aan ei ollut mikään ongelma, 
koska Roos oli saanut ylipäälliköltä valtuudet valita alaisikseen ketä hän haluaa. 
Valinnat suoritettiin Roosin ja hänen tärkeimpien apulaistensa henkilökohtaisen 
tuntemuksen perusteella. Tällöin kiinnitettiin erityistä huomiota ehdokkaiden ta-
lous- ja liike-elämän kokemukseen. Joustavuutta toimintaan järjestettiin siten, että 
eversti Roos otti päämajan huolto-osastossa rautatieasioita hoitaneet majuri M. 
Minkkisen ja eversti C. v. Kraemerin suoranaisiksi alaisikseen käytettäväksi erikois-
tehtäviin kentällä. Everstiluutnantti Boijer valitsi puolestaan kuljetusasiantuntijana 
mainetta hankkineen luutnantti Eino J. Aron avukseen suunnittelemaan maa- ja 
vesitiekuljetusjärjestelmän kehittämistä. 

Everstiluutnantti V. Hovinen otti Roosin antamin valtuuksin rautatieosastosta 
mukaansa Helsinkiin kuljetustoimiston (Raut 2) kokonaisuudessaan ja nimesi sen 
rautatiekuljetusosaston kuljetustoimistoksi. Omasta yleisestä rautatietoimistostaan 
(Raut 1) hän valitsi mukaansa ne, joita hän katsoi tarvitsevansa hoitamaan siviili- ja 
saksalaiskuljetuksia. Näistä sekä Helsingissä rautatiehallituksen sotilastoimistossa 
kesästä asti saksalaiskuljetuksia hoitaneista henkilöistä hän muodosti rautatiekul-
jetusosaston yleisen toimiston. 459 Muut osastot muodostettiin niihin reservistä tai 
armeijan palveluksesta valituista henkilöistä. 

Roos ilmoitti 27.10.1941 puolustusministerille perustaneensa päämajan huolto-
päällikön esikunnan ja ryhtyneensä hoitamaan ylipäällikön hänelle määräämää 
tehtävää. Hän pyysi, että ministeriö tiedottaisi esikunnan toiminnan käynnistymi-
sestä valtioneuvostolle sekä kaikille valtion virastoille ja laitoksille. 460 Esikunnan 
vahvuus oli marraskuussa 34 upseeria, aliupseeria ja siviiliä. Joulukuussa henkilös-
tömäärä nousi yli viidenkymmenen, koska sen vahvuuteen laskettiin esikunnan 
toimesta kuljetusupseereiksi tai asiantuntijoiksi Suomen Teollisuusliiton, Suomen 
Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton, Valtion viljavaraston ja Pellonraivaus Oy:n 
palvelukseen siirretyt tai komennetut henkilöt 461 . 

458 Zolotarev (ym.), s. 339-341 - Vuonna 1944 NL:n rautateiden sotilaskuljetukset käsittivät 26,4% 
maan kaikista kuljetuksista. Niihin käytettiin yli 5,7 miljoonaa vaunua. 

459 PMHE:n kirj no 142 sai , 17.11 .1941, SArk, T22471/20. 
460 PMHE:n kirj no 20 sal/1/13, 27.10.1941, SArk, T 7368/18 - Esikunnan toimipaikka Helsingissä oli 

Korkeavuorenkatu 21 eli pääesikunnan silloinen rakennus. 
461 PMHE:ssa palveli 1.9.1943 runsaat 50 henkeä, joista upseereita oli 38 (PMHE:n kirj no 2107/1/10 

sai , 7.9.1943, SArk, T 7368/21). 
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Päämajan huoltopäällikön esikunnan kokoonpano oli marraskuun 1941 alussa 
seuraava: 

Päämajan huoltopäällikkö (Ev H. Roos) 
I_ Esikuntapäällikkö (Evl 0. Heinrichs 462

) 

I_ Erikoistehtävissä (Ev C. v,. Kraemer. maj M. Minkkinen) 
____ ! _____________ _ 

Järjestely- ja tilasto-osasto Rautatiekuljetusosasto 
(Maj L. Tukiainen) (Evl V. Hovinen) 
I_ Järjestelytoimisto I_ Yleinen toimisto 
I_ (Kapt J. Rautanen) I_ (Kapt E. Heikkinen) 

Tilastotoimisto Kuljetustoimisto 
(Ltn 0 . Leskinen) (Apuljoht. V. Tuunanen) 

Maan- ja vesitiekuljetusosasto 
(Evl R. Boijer) 

1 Maantiekuljetustoimisto 
1 (Kapt J. Reenpää) 
1_ Vesitiekuljetustoimisto 
1 (Maj H. Lakomaa) 
1 Erikoistehtävissä 

(Ltn E. Aro) 

Päämajan huoltopäällikön esikunnalle ei syksyllä 1941 määrätty sodan ajan 
määrävahvuutta ilmeisesti siksi, että kyseessä ajateltiin olevan vain väliaikainen ja 
lyhytkestoinen järjestely. Kun esikunnan toiminta näytti keväällä 1942 muuttuneen 
pysyväksi, päämajan järjestelyosasto pyysi eversti Roosia suunnittelemaan sille 
sodan ajan kokoonpano. Tätä Roos ei halunnut tehdä, koska hänestä kuljetusten 
johtoesikunnan vahvuutta tuli voida muuttaa joustavasti kulloisenkin kuljetustilan-
teen ja sen tehtävän edellyttämällä tavalla 453 • Roosin vastaus tyydytti järjestely-
osaston päällikköä eversti lsaksonia, ja hän jätti asian sikseen. 

Syyskuussa 1942 päämajassa oli todennäköisesti vakuututtu, että päämajan 
huoltopäällikön esikuntaa ei voitaisi sodan aikana lakkauttaa. Tällöin järjestely-
osasto pyysi Roosia uudelleen laatimaan esikunnalleen sodan ajan määrävahvuu-
den. Roos otti tehtävän vastaan mahdollisesti siksi, että hän toivoi voivansa 
samalla virallistaa asemansa päämajan kuljetusalan aselajikomentajana. Hänen 
syyskuun lopulla laatimaansa esitystä päämajan kuljetuskomentajan esikunnan 
määrävahvuudesta käsiteltiin järjestelyosastossa loka- ja marraskuussa, kunnes 
se jätettiin lopulta ilman perusteluja vahvistamatta. Asiaan ei palattu enää myö-
hemminkään jatkosodan aikana. 464 

Tärkein syy asian unohtamiseen oli todennäköisesti jälleen se, että päämajan 
huoltopäällikön esikunnassa laaditun määrävahvuuden vahvistaminen olisi edellyt-
tänyt päämajan organisaation ja työjärjestyksen muuttamista. Tällaiseen suureen 
tarkistukseen ei päämajan ylimmässä johdossa ollut sodan aikana mitään halua. 
Päämajan muiden esikuntien päälliköt hyväksyivät edelleen sen, että Roos toimi 

462 Evl 0 . Heinrichs työskenteli talvisodan jälkeen Vuoksenniska Oy:n apulaisjohtajana. Vuosina 1942-
1945 hän toimi Outokumpu Oy:n apulaisjohtajana. Hän siirtyi everstinä reserviin kesällä 1942. 

463 PMHE:n kirj no 970/ 1/ 10/sal , 13.4.1942, SArk, T 7368/19. 
' 64 PMHE:n kirj no 2560/1/13. sai, 22.9.1942, SArk, T 7368/20 ja PM:n kirj no 2535/Järj.1/4a sai , 

14.11.1942, SArk, T 7368/20 (Tämä käsky lähetettiin kaikille pysyväisluontoisille yksiköille, joille ei 
vielä ollut vahvistettu sodan ajan määrävahvuutta) sekä PMHE:n kirj no 3018/1/13. sai, 18.11 .1942, 
SArk, T 7368/20. 
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aselajikomentajan tapaan ohjaten heidän osastojaan , mutta virallisen aselajiko-
mentajan tehtävän antaminen Roosille oli jo eri asia. Se olisi lisäksi edellyttänyt 
kenraalin virkaa tai ainakin arvoa. 

liman vahvistettua sodan ajan määrävahvuutta toiminut päämajan huoltopäälli-
kön esikunta oli tietyllä tavalla kummajainen päämajan kokoonpanossa. Roos ei 
esikuntineen, ylipäällikön lisäksi, oikeastaan kuulunut kenenkään päämajan ylim-
män upseerin alaisuuteen. Yleisesikunnan päällikkö ei ollut varsinaisesti hänen 
esimiehensä, vaikkakin Roos asioi esityksineen usein hänen kanssaan. Päämajoi -
tusmestari oli päämajan huoltopäällikön muttei valtakunnan kuljetuspäällikön esi-
mies. Toisaalta Roosin esikunta toimi täysin itsenäisesti yhdessä ministeriöiden ja 
muiden siviiliviranomaisten kanssa. Haastattelutietojen mukaan, joita arkistoläh-
teet tukevat, päämajan huoltopäällikön esikunta ei saanut päämajasta tai siviilihal-
linnolta koko toiminta-aikanaan yhtään kirjallista määräystä tai ohjetta kuljetusten 
suorituksista 465 . Tältäkin kannalta oli ymmärrettävää, ettei järjestelyosasto onnis-
tunut jatkosodan aikana sijoittamaan päämajan huoltopäällikön tai kuljetuskomen-
tajan esikuntaa päämajan kokonaistoimintoihin. 

4.2 Ensimmäiset toimenpiteet ku/jetuskriisin hillitsemiseksi 

4.2.1 Kuljetusten johtamisedellytysten luominen 

Voidakseen johtaa kuljetuksia tehokkaasti päämajan huoltopäällikön esikunta tar-
vitsi nopeasti käyttöönsä ajan tasalla olevia tietoja ja tilastoja yhteiskunnan eri 
toimialojen kuljetustarpeista sekä eri kuljetusmuotojen resursseista kuljetustehtä-
vien hoitamiseksi. Tietoja oli saatavissa kulkulaitos- , kansanhuolto- sekä kauppa-
ja teollisuusministeriöltä, valtiovarainministeriön alaiselta tuotantokomitealta, rau-
tatiehallitukselta, kotijoukkojen esikunnan liikennetoimistolta, päämajan huolto- ja 
kuljetusvälineosastolta sekä talous- ja liike-elämän keskusjärjestöiltä. Kyse oli 
siten aluksi olemassa olevien tietojen kokoamisesta, analysoinnista ja hyödyntämi-
sestä kuljetuksia järjesteltäessä. 

Varsin pian PMHE:n järjestelyosasto sai laadittua oman ohjeen kuljetustilastojen 
kokoamisesta sekä hyväksikäytöstä kuljetuksia johdettaessa. Marraskuussa käyt-
töön otettu kuljetus- ja varastoilmoitus oli tärkeä asiakirja, jonka avulla saatiin 
kokonaiskuva maan kuljetustilanteesta ja -tarpeista. Lomakkeessa annettiin tiedot 
kuluneen viikon aikana ajetusta määrästä, paljonko ja missä ajamattomat kuljetus-
erät olivat sekä minne ne tuli ajaa. Tietoja voitiin käyttää hyväksi tulevaa rautatie-
vaunu-, alus- ja ajoneuvotarvetta laskettaessa, kuljetusyksiköiden toimintaa suun-
niteltaessa sekä ajoneuvojen kotiuttamisissa. Lomakkeen avulla saatiin myös koot-
tua tarkat tiedot ajoihin käytetyistä autoista ja hevosista sekä jokaisen sk.piirin ja 
kunnan kuljetuskapasiteetista. Kokonaisuudessaan yhdelle A 4:lle painettu lomake 
oli nerokas kuljetusten johtamisen apuväline niin paikallisella kuin valtakunnallisella 
tasolla. 466 

465 Länsman, s. 137. 
466 PMHE:n kirj no 664/3/5, 10.12.1941, SArk, T 7367/3. 
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Joulukuun puolivälistä alkaen järjestelyosasto lähetti yhdistelmät kuljetus- ja 
varastoilmoituksista tiedoksi Metsähallitukselle, Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Työnantajaliitolle ja kansanhuoltoministeriölle 467 . Lisäksi tiedot jaettiin Keskusmet-
säseura Tapiolle (metsäneuvos P. Pelttari) ja Puuvaltuuskunnalle 468 (tohtori V. 
Pöntynen) siltä varalta, että kyseiset järjestöt haluaisivat käyttää niitä hyväkseen. 
Samalla pyydettiin, että Keskusmetsäseura Tapio kehottaisi metsänhoitolautakun-
tien metsänhoitajia ja metsätyönjohtajia antamaan tukensa kuntien kuljetuspäälli-
köille lomakkeissa kysyttyjen puutavaratietojen kokoamisessa. 

Järjestelyosaston tilastotoimisto huolehti aluksi kaikista tiedostoihin ja tilastoi-
hin liittyvistä asioista. Vuoden 1942 alussa, kun tilastotiedon kokoaminen oli muut-
tunut rutiiniksi, vastuu tietoaineiston keräämisestä ja analysoinnista siirtyi rautatie-
kuljetus- sekä maan- ja vesitiekuljetusosaston asianomaisille toimistoille. Tällöin 
tarpeettomaksi muuttunut tilastotoimisto liitettiin järjestelytoimiston yhteyteen. 

Järjestelytoimisto hyödynsi marraskuusta 1941 alkaen tiedostoja laatimalla 
niistä ylimmälle johdolle kymmenen päivän välein jaettuun päämajan huoltotilan-
nekatsaukseen kuuluvan kuljetuksia ja kuljetusvälinealaa koskevan osuuden. Kul-
jetusalan katsaus laajeni syksyyn 1942 mennessä niin mittavaksi tietopaketiksi, 
että Roos erotti sen huoltotilannekatsauksesta omaksi kokonaisuudekseen. Mar-
raskuusta 1942 alkaen järjestelytoimisto jakoi korkeimmalle sotilas- ja siviilijohdol-
le kuukausittain kuljetustilannekatsauksen 469 . Molemmat katsaukset olivat sa-
malla Roosin esittelyaineistoja Mannerheimille. 

Kuljetustilannekatsausten muoto pysyi koko ajan vakiona: yleiskatsaus, rauta-
tiekuljetukset, maantiekuljetukset, vesitiekuljetukset sekä uitot. Kutakin kohtaa 
tarkasteltiin yksityiskohtaisesti kuljetusten tärkeimmän ohjeistuksen, suoritusten ja 
suoritteiden , vihollistoiminnan, kaluston , varusteiden sekä polttoaine- ja työvoima-
tilanteiden kannalta. Merenkulun suorituksesta katsauksessa käsiteltiin tarkasti 
satamien tuontia ja vientiä. Tekstiä tuki yksityiskohtainen tilastomateriaali, jota 
kerättiin järjestelmäl lisesti syyskuun 1944 loppuun saakka. 

4.2.2 Rautatiekuljetusten uudet järjestelyt 

Siviilivaunuston jaon ja tilausmenettelyn tarkistukset 

Päämajan kuljetusjohdolle oli alusta alkaen selvää, että koko yhteyskuntaa koette-
levan kuljetuskriisin ratkaisussa oli ennen kaikkea kyse rautateiden kuljetustilan -

467 PMHE:n kirj no 775/3/ 1, 16.12.1941 , SArk, T 7367 / 1. 
468 Alkuvuodesta 1941 perustettiin paperipuukomitea turvaamaan teollisuuden raakapuun saanti . 

Siitä muotoutui sittemmin paperipuuvaltuuskunta ja syksyllä 1941 puuvaltuuskunta. Siihen 
kuului metsänomistajien, metsäteoll isuuden ja valtion edustajia. Valtuuskunta toimi raakapuun -
hankinnan alalla suunnittelevana ja aloitteita tekevänä sekä neuvoja antavana elimenä ilman 
toimeenpanovaltaa. Valtuuskunta laski hakkuutavoitteet hankintakausille, teki esitykset hankinta-
ohjelmiksi ja valmiste li tarvittavaa lainsäädäntöä. Puuvaltuuskunnan esityksestä KHM:n polttoai -
neosasto laajennettiin 6.11.1942 puu- ja polttoaineosastoksi . (Osara (2), s. 160-161 ). 

469 SArk, T 22471 /2 ja 3 - Kuljetustilannekatsaukset 20.11.1 942 - 20.10.1944. - Jakelussa olivat 
ylipäällikkö, tasavallan presidentti, puolustusministeri, yleisesikunnan päällikkö, sotataloustarkas-
taja ja -pääll ikkö, huolto-osaston päällikkö (samalla päämajoitusmestarin käyttämä kappale) ja 
kuljetusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja. 
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teen parantamisesta. Jos tässä epäonnistuttaisiin, ei kriisiä kyettäisi valtakunnalli-
sella tasolla voittamaan, vaikka kaikkien muiden alueellista ja paikallista merkitystä 
omaavien kuljetusmuotojen tilanne helpottuisikin . 

Eversti Roos oli lokakuun lopussa hyvin luottavainen kuljetuskriisin nopean 
ratkaisun suhteen. Hän ilmoitti päämajan ylimmälle johdolle rautateiden tilanteen 
helpottuvan marraskuun kuluessa sikäli , että satamien ruuhkat olisi selvitetty, 
asutuskeskuksiin olisi voitu kuljettaa tavaroita yli jokapäiväisen tarpeen, Itä-Karja-
lan liikenneyhteydet olisivat nopeutuneet, saksalaisilta saatu rautateiden liikkuva 
kalusto olisi liikenteessä ja kenttäarmeijan talvivarustus olisi saatu perille. Jos 
samaan aikaan voitaisiin vielä ryhtyä osittaiseen kotiuttamiseen kenttäarmeijasta, 
kuljetustilanne paranisi entisestään kuljetusalan ammattilaisten palatessa siviiliteh-
täviinsä. 470 

Roosin toiveikkuus vaikuttaa hämmästyttävältä, sillä hän tiesi hyvin, että rauta-
teiden kuljetusongelmien perussyinä olivat rataverkon jatkuva laajeneminen, vilk-
kaimmin liikennöityjen ratojen heikko liikenne- ja kuljetuskyky sekä liikkuvan kalus-
ton puute. Rataverkon laajenemiselle kuljetusjohto ei voinut mitään. Ratojen kun-
nostusta ja rakennusta oli kesästä alkaen vaikeuttanut eniten kiskojen ja muun 
radanrakennusmateriaalin puute. Uusien veturien ja vaunujen ostomahdollisuudet 
ulkomailta tiedettiin erittäin heikoiksi. Saksalaisten Roosille syksyllä lupaamat ve-
turit ja vaunut eivät sanottavasti olisi vaikuttaneet kuljetusmahdollisuuksiin edes 
silloin, kun kaikki niistä olisivat korjausten jälkeen liikenteessä. 

Todennäköisesti Roosin luottamus rautatiekuljetusten sekä siihen liittyen myös 
satamien ongelmien nopeaan helpottumiseen perustui siihen , että hän uskoi tilan-
netta voitavan parantaa seuraavilla toimenpiteillä: 

- vaununjakajille annetun yleisohjeistuksen tarkistus ja vaununjaon tarkempi 
valvonta, 

- vaunuston tilausmenettelyn uusiminen (suurtilaajat) , 
- siviilivaunuston lisääminen lähinnä saksalaisten sotilaskuljetusten kustan-

nuksella ja 
- liikenneteknisten rajoitusten asettaminen rataverkon heikoimmille rataosille. 

Edellä mainituista toimenpiteistä kaksi ensimmäistä oli helppo toteuttaa. Vaunun-
jakajien tarvitsema uusi ohjeistus voitiin hoitaa käskyasiana. Vaunuston tilausme-
nettelyn uusimisessa ei siviilitilaajien taholta ollut odotettavissa mitään ongelmia. 
Sen sijaan sotilasvaunustoon puuttumisen ja tarvittavien kuljetusrajoitusten aset-
tamisen Pohjois-Suomen ja Itä-Karjalan radoille tiedettiin kohtaavan ankaraa vas-
tustusta sekä päämajan aselajikomentajissa että AOK Norwegenissä. Lisäksi sak-
salaisvaunuston supistamisen voitiin odottaa vaikuttavan haitallisesti Suomen ja 
Saksan suhteisiin. Toisaalta Roosilla oli ylipäällikön tuki ja valtuutus ratkaista 
kuljetuskriisi. Hänen toimintaansa helpotti , että yleisesikunnan päällikkö ja pääma-
joitusmestari olivat vakuuttuneet suunniteltujen toimenpiteiden välttämättömyy-
destä. 

470 PM:n kirj no 2996/Huolto 1/ 5 a sai, 24.10.1941 , SArk, T 2556/4. 
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Yksi syy rautatieosaston johtamistoiminnan epäonnistumiseen siviilien käyttöön 
jääneen vaunuston kohdentamisessa oli ollut , ettei se kyennyt valvomaan liikenne-
jaksojen vaununjakajien toimintaa. Siksi apulaisjohtaja Tuunasen heinäkuun alussa 
vaununjakajille käskemä vaununjaon tärkeysjärjestys ei täysin täyttänyt tehtävään-
sä. Tilannetta oli pahentanut se, ettei viennistä huolestunutta puunjalostusteolli-
suutta lukuun ottamatta ollut järjestelyä, joka olisi mahdollistanut vaunutilausten 
asettamisen tärkeysjärjestykseen, ennen kuin ne annettiin vaunujen jakajille toteu-
tettavaksi . 

Eräänlaisena vaununjakajien johtoon ottona eversti Roos antoi marraskuun 
alussa omissa nimissään 'maamme liikenteen valvojana' aikaisempia rautatiehalli-
tuksen ja rautatieosaston määräyksiä hieman yksityiskohtaisemman kuljetusten 
kiireellisyysjärjestyksen . Kuljetustilaukset tuli toteuttaa seuraavassa tärkeysjär-
jestyksessä: 

1. Puolustuslaitoksen kuljetukset, 
2. Saksalaisten kuljetukset, 
3. Veturien polttoaineiden kuljetukset , 
4. Elintarvikkeet, myös satamissa olevat, 
5. Polttoaineet (halot ja kivihiili) , myös 

satamissa olevat, 

6. Sotatarviketeollisuus, 
7. Siirtoväki , 
8. Vienti - ja muun teollisuuden kuljetukset ja 
9. Muut kuljetukset. 471 

Listassa ei ollut oleellisia eroja rautatieosaston kesällä antamaan ohjeeseen verrat-
tuna. Nyt tosin sotilaskuljetukset mainitt iin ennen veturihalkoja, mutta käytännössä 
näin oli toimittu koko ajan. Lisäksi vaununjakajille korostettiin , että tärkeysjärjestys 
oli ohjeellinen , sillä usein oli tarpeen liittää eri ryhmiin kuuluvia kuljetuksia yhteen. 
Tällöin voitiin hyvin poiketa kiireellisyysjärjestyksestä. Tärkein ero aiempiin kiireelli-
syysjärjestyksiin oli itse asiassa se, että käskyn vaununjakajille antoi nyt korkea 
sotilashenkilö . 

Rautatiekuljetusten johto tiesi, ettei pelkkä vaununjaon kiireellisyysjärjestys aut-
taisi paljoakaan vaunuston tarkoituksenmukaisessa kohdentamisessa siviilikulje-
tuksiin, ellei sen tueksi saataisi nopeasti muita järjestelyjä. Tämä kävi kouriintuntu -
vasti ilmi , kun rautatiekuljetusosasto havaitsi runsaan viikon toiminnan jälkeen 
saaneensa valtavan määrän anomuksia viranomaisilta, yrityksiltä ja yksityisiltä 
kiireellisistä ja usein hyvinkin tärkeistä kuljetuksista. Ongelmana oli , ettei rautatie-
kuljetusosastolla ollut tarvittavia tietoja eikä edes riittävää asiantuntemusta päät-
tää, miten tilattu vaunusto tulisi jakaa yhteiskunnan eri toimijoille. Sen oli täysin 
mahdoton arvioida tilausten perusteella, mikä anomus oli tärkeä, mikä ei. 

Tällöin todettiin , että kaikkien vaunuston suurtilaajien kanssa tuli tehdä saman-
lainen sopimus, joka oli solmittu kesällä Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes-
kusliiton kanssa. Ajatuksena oli , että kansanhuollon, teollisuuden ja liike-elä-
män vaunutilaukset käsiteltäisiin ensin joko kyseessä olevan toimialan keskuseli -
messä tai asianomaista lohkoa hallinnoivan viranomaisen toimesta. Keskuselin tai 
virasto asettaisi saamansa vaunukiintiön puitteissa tilaukset tärkeysjärjestykseen 
ja lähettäisi sitten anomukset rautatiekuljetusosaston ratkaistaviksi . Järjestelyn 
etuna oli, että jakoesitys perustuisi kunkin toimialan omaan asiantuntija-arvioon. 
47 1 PMHE:n kirj no 146, 8.11.41 , SArk, T 7368/ 17. 
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Menettelyn uskottiin myös vähentävän vaununjakoon liittyviä valituksia, kun toimi-
alat olisivat itse mukana asian käsittelyssä. 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan esitys vaunujen jakoon liittyvästä lausunto-
menettelystä sai kaikkialla myönteisen vastaanoton. Kansanhuoltoministeriö, 
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto ja Suomen Teollisuusliitto 
suostuivat mielellään kaavailtuun järjestelyyn. Keskusjärjestöjen myönteinen suh-
tautuminen asiaan, joka ei normaaliaikoina olisi niille mitenkään kuulunut, on 
osoitus siitä, että sota oli muuttanut elinkeinoelämän keskusjärjestöjen ja valtioval-
lan keskinäisiä suhteita. Säännöstelytaloudessa keskusjärjestöt tarjosivat käytän-
nöllisen tien asioiden hoitamiseksi vapaaehtoisuuden pohjalta 472 . Keskusjärjestöt 
luonnollisesti suostuivat järjestelyyn siksi, että muuten asiat eivät olisi sujuneet 
niiden tavoitteiden mukaisesti. Toisaalta tuossa tilanteessa niiden etu oli myös 
yhteiskunnan etu . 

Oletettavasti keskusjärjestöt olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että myös kes-
kusjärjestöön kuulumattomat kyseisen toimialan yritykset joutuivat lähettämään 
kuljetustilaukset keskusliiton arvioitavaksi. Sotatarviketeollisuuden vaunutilauksis-
ta sovittiin, että kyseiset yritykset lähettävät vaunuanomukset Suomen Teollisuus-
liittoon 473 • Koska kansanhuoltoministeriö vastasi polttoaineiden säännöstelystä ja 
Valtion viljavaraston toiminnasta, oli luontevaa, että ministeriö käsitteli sen vastuul-
la olleiden toimialojen vaunuanomukset. Kaikki asianosaiset hyväksyivät, että lo-
pullinen päätösvalta tilausten toteuttamisesta oli rautatiekuljetusosastolla. 

Jotta järjestely toimisi tehokkaasti , päämajan huoltopäällikön esikunta esitti, että 
lausuntoja antaviin elimiin määrättäisiin tietty henkilö käsittelemään saapuvat tai 
rautatiekuljetusosaston lähettämät kuljetusasiat. Keskusjärjestöt ja kansanhuolto-
ministeriö hyväksyivät esityksen ja valitsivat tehtävään tarvitsemansa henkilöt. 474 

Tuomari , luutnantti Alenius ja insinööri, luutnantti Söderström ryhtyivät käsittele-
mään Suomen Teollisuusliiton vaunuanomuksia. Luutnantti T. Kannel ja luutnantti 
N. Svartström komennettiin vastaavaan tehtävään Suomen Puunjalostusteollisuu-
den Keskusliiton käyttöön . Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto perusti marras-
kuun puolivälissä erityisen vaunuesityksiä käsittelevän kuljetustoimiston ja määräsi 
Kanteleen sen päälliköksi 475 • 

Kansanhuoltoministeriö määräsi kuljetustoimiston päällikön everstiluutnantti evp. 
0 . Blomin käsittelemään ministeriön, sen alaisen organisaation ja sen vastuulla 
olleiden toimialojen vaunutilaukset. Blomin varamieheksi määrättiin metsänhoitaja 
K. Leander. Ministeriön elintarvikeosaston toimistopäällikkö E. Karvetti, teollisuus-
osaston toimistopäällikkö A. Willberg, kaupallisen osaston osastopäällikkö 0. Ko-
pola ja jakeluosaston osastopäällikkö 0. Toivonen esittelivät osastonsa kuljetus-
asiat Blomille. Blom valmisteli itse polttoaine- ja kuljetusosaston kaikki kiinteitä ja 
nestemäisiä polttoaineita sekä voiteluöljyjä koskevat kuljetusasiat. Kansanhuolto-

472 Poukka, s. 52. 
473 PMHE:n kirj no 192, 12.11.1941, SArk, T 7368/17. 
474 PMHE:n kirj no 146, 8.11 .1941 KH-ministeri Arolalle, SArk, T 7368/17 ja PMHE:n kirj no 147/1/1 , 

8.11 .1941 Suomen Teollisuusliitolle, SArk, T 7368/17. 
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ministeriön alaisena toimivan Valtion viljavaraston kuljetusasiat määrättiin johtaja, 
agronomi Onni Sorsimon vastuulle. Myös Sorsimo oli Blomin välityksellä yhteydes-
sä rautatiekuljetusosastoon. Kansanhuoltoministeriön alaisena toimiva RP sai tila-
ta vaunut suoraan rautatiekuljetusosastolta. 476 

Pian rautatiekuljetusosastossa todettiin, että keskusliikkeiden (SOK, OTK, KK) 
elintarvikekuljetusten järjestely tuli keskittää vastaavalla tavalla, koska osaston oli 
mahdotonta olla suoraan yhteydessä lukemattomien kauppaliikkeiden kanssa. 
Keskusliikkeiden ja kansanhuoltoministeriön kanssa sovittiin, että kaikki elintarvi-
kekuljetuksia koskevat anomukset tuli lähettää ministeriöön lausuntoa varten . 
Järjestely toteutettiin joulukuun 1941 alussa. 477 

Joulukuun puolivälissä sotateollisuuden kuljetustilausten lausuntojärjestelmää 
päätettiin tarkistaa. Roos sopi sotatalousosaston päällikön eversti Ståhlströmin 
kanssa siitä, että sotatalousosasto antaa Suomen Teollisuusliiton asemasta lau-
sunnot ns. sotatärkeän teollisuuden vaunutilauksista. Järjestely mahdollisti sota-
tarviketeollisuuden puolustusvoimia palvelevien kuljetusten hoitamisen sotilas-
kuljetuksina. Muiden tuotteiden suhteen kyseisen teollisuuden tuli pyytää edel-
leen lausunnot Teollisuusliitolta. Itse asiassa sotateollisuuden vaunutilausten käsit-
tely oli ohjeistettu tällä tavalla jo kesällä 1941 , mutta kaikki teollisuuslaitokset ja 
teollisuuspiirit eivät olleet asiasta tietoisia. 478 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan marras- ja joulukuussa 1941 luoma vaunu-
tilausten käsittelyjärjestelmä mahdollisti yksinkertaisella tavalla vaunuston tarkoi-
tuksenmukaisen jaon eri tilaajaryhmille . Tosin kansanhuoltoministeriöllä ja keskus-
liitoilla oli usein ongelmia lausuntoja antaessaan. Rautatiekuljetusosasto moitti 
niitä keväällä 1942 monta kertaa, etteivät ne kannanotoissaan selvästi sanoneet, 
puoltavatko ne kuljetusta vai eivät. 

Sotilasvaunuston kohdentaminen siviilikuljetuksiin 

Välttämättömiin siviilikuljetuksiin oli saatavissa vaunuja vain suomalaisista ja sak-
salaisista sotilaskuljetuksista. Päämaja ei halunnut suuremmin puuttua suomalai-
siin vaunutilauksiin, koska niiden katsottiin olevan yleisesti ottaen oikein mitoitettu-
ja. Lisäksi Karjalan Armeijan hyökkäys oli edelleen käynnissä. Toisaalta kuljetusti -
lanne oli niin vaikea, että Roos pyysi 24.10. Mannerheimia ja päämajan operatiivis-
ta johtoa ottamaan suunnitelmissaan huomioon, ettei Tallinnasta tulevasta liikku-
vasta kalustosta ja muista toimenpiteistä huolimatta voitu noin yhteen kuukauteen 
järjestää mitään uusia suuria sotilaskuljetuksia. Marraskuun ajan koko kalusto 
jouduttaisiin keskittämään joukkojen huollon lisäksi kansanhuollon ja talouselämän 
välttämättömiin tarpeisiin sekä satamien ruuhkan selvittämiseen. 479 Erityisesti 
kotiseudun elintarvike- ja polttopuukuljetuksiin oli pakko saada heti lisävaunuja. 

4 76 KHM:n kirj no 102714, 17.11.41 , SArk, T 7368/17. 
477 PMHE:n kirj no 570/1/1, 4.12.41 SOK:lle, OTK:lle ja KK:lle , SArk, T 7368/17. 
478 Evl Heinrichsin PM 18.12.41 , ei diaaria, SArk, T 7368/ 17 ja PMHE:n kirj no 844/1 /8, 20.12.1941 , 

SArk, T 7368/17 ja Suomen Teollisuusliiton kiertokirje no 78, 24.12.1941, SArk, T 7368/ 17. 
4 79 PM:n kirj no 2996/Huolto 1/ 5 a sai, 24.10.1941, SArk, T 2556/4. 
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Samassa yhteydessä Roos antoi kaikille puolustushaarakomentajille sekä pää-
majan aselajikomentajille ja huoltolajijohtajille ohjeen rautatiekuljetusten ennak-
koilmoittamisvelvollisuudesta. Kaikkien päämajan vaunujen tilaajien tuli ilmoittaa 
rautatiekuljetusosastolle viikkoa ennen suunniteltua kuljetusta tavaran laatu (tun-
nus), kuljetettava määrä, tarvittava vaunusto, milloin vaunut tuli antaa kuormatta-
vaksi sekä lähtö- ja määräasema. Kiireelliset vaunustotarpeet luvattiin hoitaa aina 
tarpeen mukaan. Tarkoituksena oli , että rautatiekuljetusosasto pystyisi paremmin 
suunnittelemaan vaunuston kokonaiskäytön. 480 Roos joutui muutaman päivän 
kuluttua vakuuttamaan päämajan huoltolajijohtajille, ettei kuljetusilmoituksen tar-
koituksena ollut rajoittaa vaunuston saantia, vaikka tilaukset kehotettiinkin teke-
mään harkiten. 481 Huoltolajijohtajien huoli vaunutilausten karsimisesta johtui ehkä 
siitä, että Roos oli antanut lokakuun lopussa rautatieupseereille tehtävän valvoa, 
ettei vaunuja tilata todellista tarvetta enempää. 

Todennäköisesti Roosin rautatieupseereille antamalla tehtävällä pyrittiin myös 
estämään liian vaunuston lähettämistä Itä-Karjalan ruuhkautuneille radoille, vaikka 
mistään liikennerajoituksista ei haluttu puhua. Esimerkiksi meno-paluu reitillä Män-
tyluoto - Tampere - Haapamäki - Pieksämäki - Huutokoski - Matkaselkä - Jänisjoki 
- Suvilahti - Äänislinna kesti lokakuun lopulla keskimäärin kahdeksan, pahimmil-
laan 14 vuorokautta. Siten kalusto sitoutui hyvin pitkäksi aikaa samaan kuljetus-
tehtävään ja kalustopuute korostui entisestään. (Kartta 3) 

Kaiken lisäksi venäläisten KarA:n hyökkäyssuunnassa suorittamat perinpohjai-
set ratojen hävitykset vaikeuttivat suuresti kuljetuksia. Niiden suorituksen kannalta 
oli ollut erityisen haitallista, että rataosa Elisenvaara - Matkaselkä oli materiaalin ja 
työvoiman puutteessa ollut pakko jättää toistaiseksi korjaamatta. Siten kaikki 
KarA:n kuljetukset oli pakko kierrättää Varkauden ja Joensuun kautta. 482 Tilanne 
helpottui vasta joulukuun alussa, kun Elisenvaaran - Matkaselän rataosa saatiin 
kuntoon. Tämän jälkeen tosin liikennevaikeudet siirtyivät Matkaselän - Jänisjärven 
- Äänislinnan rataosalle, jonka tuli alkumatkallaan välittää myös Uuksuun menevä 
liikenne. 

Marraskuun alkupuolella, vaikka Itä-Karjalan radan ongelmat olivat kaikkien 
nähtävissä, Roos ei onnistunut taivuttamaan päämajan ylintä johtoa määräämään 
tehokasta lähetyskieltoa KarA:aan. Hän sai tahtonsa sikäli läpi , että hänen käskys-
tään KarAE:n esikuntapäällikkö, eversti K. Tapola ja KarAE:n huolto-osaston pääl-
likkö, eversti T. Veistaro kielsivät alaisiaan yhtymiä ja muita alueella olevia vaunus-
ton tilaajia ilman Veistaron lupaa tilaamasta 5.-19.11 .1941 välisenä aikana rautatie-
kuljetuksia muita kuin ampuma-, elin-, lääkintä- ja eläinlääkintätarpeita, poltto- ja 
voiteluaineita, talvi kuljetusvälineitä, varusteita, kenttäpostia, rehua ja ruumisarkku-
ja varten. 483 Käytännössä kuljetustilauskiellon merkitys rautatien ruuhkien selvittä-
misessä jäi vaatimattomiksi, sillä sen ulkopuolelle jääneet tarvikkeet muodostivat 
KarA:n pääasiallisen kuljetustarpeen. Kielto kohdistuikin lähinnä Itä-Karjalan soti-

480 PM:n kirj no 2997/Huolto 1/ 5a, 24.10.1941 , SArk, T 2556/4. 
481 PMHE:n kirj no 7 sai , 31 .10.1941, SArk, T 2556/4. 
482 PM:n kirj no 2600/Huolto 1/1 b sai , 13.10.1941 , SArk, T21803/1 - Huoltotilanteen kehitys ajalla 

30.9.-9.10.41. 
483 KarAE:n kirj no 1445/IV a/4, 31.10.1941 , SArk, T 2556/4. 
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lashallintoesikunnan alaiseen toimintaan. Toisaalta KarAE katsoi varmasti tehneen-
sä suuren myönnytyksen Roosille käskyä antaessaan . 

Todennäköisesti päämajan kuljetusjohtokaan ei halunnut marraskuussa asettaa 
kovin jyrkkiä kuljetusrajoituksia Itä-Karjalan rautateille , koska KarA:n kuorma-auto-
kalusto ei kyennyt suoriutumaan sateiden pehmittämillä kehnoilla teillä kuljetuksis-
ta. Marraskuun puolivälissä, kun 4.0:n joukot etenivät nopeasti Suununjoelta Kar-
humäen lähellä olevaan Perälahteen ja Suurlahteen, divisioonan huoltokuljetukset 
tapahtuivat rautateitse Perälahdesta 120 km:n päässä olevalle Suojun asemalle. 
Tällöin VII AK:n johto totesi , ettei käytettävissä olleella autokalustolla pystytty 
huoltamaan näin kaukana olevia joukkoja. Tämän johdosta kiirehdittiin alueella 
olevan rautatien kunnostamista, jotta autokuljetukset olisivat lyhentyneet. Radasta 
kunnostettiin ensin Mäenselän - Käppäselän vähiten vaurioitunut 54 km:n pituinen 
rataosa, mistä oli onneksi saatu sotasaaliiksi viisi veturia ja 20 vaunua. Kunnossa 
olevista kolmesta veturista kaksi asetettiin li ikenteeseen ja kolmas annettiin radan-
korjauskomppanialle. Koko rataosan valmistumista odoteltaessa VII AK:n huolto-
kuljetukset suoritettiin Suojun asemalta autoilla Mäenselkään 48 km:n päähän. 
Mäenselästä sotasaalisjunilla Käppäselkään , josta jatkokuljetus hoidettiin taas au-
toilla. Vain 54 km:n takia oli suoritettava kaksi välikuormausta. 484 

On tavallaan ymmärrettävää, että Roos yritti saada aselajikomentajat ja huolto-
lajijohtajat omaehtoisesti supistamaan Itä-Karjaan lähetettävän materiaalin vain 
välttämättömimpään , jotta kaluston ei ruuhkautuisi heikoille radoille. Toisaalta on 
ilmeistä, että myös päämajan operatiivinen johto vastusti jyrkästi kuormauskielto-
jen määräämistä. Todennäköisesti tilanne oli sellainen , että Roos todettuaan jää-
vänsä ilman Mannerheimin tukea katsoi marraskuussa parhaaksi luopua tehokkai -
den rajoitusten vaatimisesta Itä-Karjalan radoille. 

Sen sijaan päämajan ylin johto antoi lokakuun lopulta alkaen Roosille kaiken 
tuen hänen ryhtyessään siirtämään saksalaisten käytössä ollutta vaunustoa 
siviilikäyttöön. Suomalaisten näkökulmasta saksalaisten saamassa vaunustossa 
oli supistamisen varaa ilman, että joukkojen toiminta sanottavasti vaarantuisi . 
Suomalaiset olivat näet todenneet saksalaisten suorastaan tuhlaavan vähäistä 
vaunustoa, koska heidän eri puolustushaaroja edustavat kuljetusupseerinsa eivät 
osoittaneet mitään halua keskinäiseen yhteistoimintaan tilausten yhdistämiseksi. 
Keskinäistä epäluottamusta lisäsi se, etteivät saksalaiset antaneet suomalaisille 
tietoja kuljetuksiensa tarkasta koostumuksesta. Suomalaisten virheenä oli ollut 
kesästä alkaen , että kaikki saksalaisten vaunutilaukset oli toteutettu sellaisenaan. 

Päämajan kuljetusjohdolla oli ollut halu supistaa saksalaisten vaunustoa jo alku-
syksystä. Ongelmana oli ollut, miten saksalaisten saavuttamaan etuun voitaisiin 
puuttua aiheuttamatta kohtuutonta haittaa Suomen ja Saksan suhteille. Tällöin 
saksalaiset tietämättään tarjosivat itse suomalaisille mahdollisuuden vähentää 
luontevasti saksalaisille annettujen vaunujen määrää. Saksan Suomelle 20 .10. 
jättämä nootti antoi hyvän syyn rajoittaa liikenneteknisten seikkojen perusteella 
saksalaisille annettua vaunustoa. Marraskuun alussa päädyttiin siihen , että saksa-
laisille annetaan jatkossa käyttöön tietty vaunukiintiö eli kontingentti. 

" 84 Tuhkanen (2) , s. 11 . 
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Liikenteellisiin syihin viittaamisesta tuli mall i, johon vedoten suomalaiset supisti-
vat vuoden 1941 lopulla useampaan kertaan saksalaisten vaunukiintiötä. Taustalla 
oli aina tarve suunnata saksalaisilta vapautuva vaunusto siviilikuljetuksiin. Mene-
telmä oli sikäli hyvä, etteivät saksalaiset kuljetusasiantuntijat voineet kiistää suo-
malaisten määräämien kuljetusrajoitusten perusteluja. Vaunuston supistukset teh-
tiin marraskuussa harkitusti yhden pienen junan (a' 20 vaunua) suuruisissa erissä. 
Maltillisilla supistuksilla pyrittiin myös lieventämään saksalaisten odotettavissa 
olevaa vastareaktiota. Pohjois-Suomen ratojen vaunukierto huomioon ottaen jo-
kainen supistus merkitsi 80-100 vaunun irrottamista siviilikuljetuksiin. 

Lokakuun lopussa määrätty saksalaisvaunuston supistus mahdollisti , että sata-
mia päästiin nopeasti tyhjentämään sinne saapuneesta suomalaisesta tuontitava-
rasta. Kuten otaksuttiin , saksalaiset eivät pahemmin reagoineen heille määrättyihin 
vaunukiintiöihin, koska toimenpiteiden järkevyyttä ruuhkien selvittämisessä ei voi -
nut kieltää. Saksalaiset myönsivät, että Pohjois-Suomen liikenne- ja kuljetuskyvyl-
tään heikot radat olivat pahoin ruuhkaantuneet , koska Kemijärven - Sallan suun-
taan oli lähetetty enemmän vaunuja kuin siellä kyettiin käsittelemään. Ruuhkautu-
miset olivat selvitettävissä vain rajoittamalla kyseisille rataosille lähetettävien juni -
en määrää ja kokoa. 

Saksalaisten kannalta vaunuston supistukset tapahtuivat erittäin huonona ajan-
kohtana. Lokakuun lopulla Lapissa olevat joukot muodostivat talvivarastoja ja 
valmistautuivat toisaalta OKW:n käskemään joukkojen vaihtoon. Kaiken lisäksi 
AOK Norwegen oli päättänyt käynnistää marraskuun alussa hyökkäyksen Louhen 
suuntaan. Kun tämä selvisi päämajalle lokakuun lopulla, tieto herätti monia ajatuk-
sia saksalaisten todellisista tarkoitusperistä. OKW oli näet ilmoittanut lokakuun 
puolivälissä päämajalle AOK Norwegenin saaneen käskyn ryhmittyä puolustuk-
seen. Armeijan tuli jatkaa hyökkäystään vasta talvella, jolloin suomalainen 111 AK 
olisi jo siirretty päämajan johtoon. Tämä tieto oli varmasti vaikuttanut siihen , että 
Roos oli saanut luvan pienentää saksalaisille annettua kuljetustukea. 

Pohjois-Suomessa syntynyttä tilannetta arvioidessaan päämaja ei ilmeisesti aluk-
si uskonut, että kenraalieversti N. von Falkenhorst oli käynnistämässä Louhen 
suunnan hyökkäystä ilman OKW:n lupaa. Pahinta oli , että kenraalimajuri Hj . Siilas-
vuon 111 armeijakunta tulisi osallistumaan hyökkäykseen. Sitä Suomen poliittinen ja 
sotilaallinen johto ei olisi missään tapauksessa halunnut, sillä Yhdysvallat oli loka-
kuun lopulla vaatinut nootissaan Suomea pysäyttämään hyökkäyksen. Siilasvuon 
armeijakunnan osallistuminen hyökkäykseen uhkasi myös viivästyttää armeijan 
uudelleenorganisointia. 485 Oli myös selvää, että AOK Norwegenin hyökkäys tulisi 
vaikeuttamaan suuresti siviiliyhteiskunnan kuljetusongelmien selvittelyä, koska sak-
salaiskuljetusten supistaminen olisi odotettuakin vaikeampaa. 

Todennäköisesti edellä mainituista syistä eversti Roos määräsi eversti C. von 
Kraemerin marraskuun alussa omaksi yhteysupseerikseen AOK Norwegeniin voi-
dakseen pysyä paremmin selvillä Pohjois-Suomen kuljetustilanteesta. Von Krae-
merin ja häntä avustaneen rautatieupseeri , kapteeni A. Blässarin tehtävänä oli 

485 Raunio, s. 27-28 ja 100-101 . 
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myös valvoa ja järjestellä Pohjois-Suomessa saksalaisten kuljetuksia 486 . Oman 
yhteysupseerin ansiosta Roosilla oli varsin hyvä kuva Lapin kuljetusoloista sekä 
siitä, mitä AOK Norwegenissä tapahtui . Roos sai lisäksi tietoja saksalaisten toimin-
nasta Suomessa yleisesikunnan pääll iköltä ja päämajoitusmestarilta 487 . 

Saksalaisten vastalauseista huolimatta eversti v. Kraemer määräsi Roosin luval -
la, ettei 4.-7 .11. saanut lähettää uusia vaunuja Kemin pohjoispuolisille täysin 
ruuhkautuneille radoille. Toimenpiteen tarkoituksena oli kuljettaa määräajan kulu -
essa pois ratapihoja jo pitkään tukkineet tyhjät vaunut. Von Kraemer onnistuikin 
lähettämään etelään 1 300 rautatievaunua. Kuljetuskiellon aikana Suomen sata-
mia ja kuljetusoloja tarkastaneet majuri Erfurth ja ratsumestari , rautatieupseeri 
Gerstner valittivat kahteen otteeseen tiukkasävyisesti eversti Roosille saksalaisten 
satamissa kärsimästä vaunupulasta 488 . 

Koska Pohjois-Suomen radoille määrätty kuljetuskielto oli lyhytaikainen, sillä ei 
ilmeisesti pyritty vaikuttamaan AOK Norwegenin hyökkäyksen etenemiseen . Se 
ajoittui joka tapauksessa Louhen suunnan hyökkäyksen kannalta erityisen pahaan 
aikaan , koska sotatoimi ei sujunut suunnitelmien mukaisesti. Toimenpide saattoi 
silti olla myös pieni huomautus saksalaisille. Päämajasta ilmoitettiin 5.11. Siilas-
vuolle, että ylipäällikkö toivoi hyökkäyksen pysäyttämistä. Hieman myöhemmin 
AOK Norwegen, OKW ja päämaja käsittelivät kahteen otteeseen Mannerheimin 
toivomusta hyökkäyksen keskeyttämisestä ainakin 111 AK:n alueella. 489 

Everstiluutnantti C. Rothe ilmoitti 10.11 . yleisesikunnan päällikölle kuulleensa 
AOK Norwegenin kuljetusupseerilta ratsumestari von Grotelta, että saksalaiset 
aikoivat vielä kuljettaa talvivarastoihin 120 000 tonnia elintarvikkeita. Tuolloin elin-
tarvikevarastot riittäisivät Lapissa oleville ja kahdelle uudelle divisioonalle touko-
kuun loppuun saakka. Tästä määrästä piti yli puolet kuljettaa vuoden 1941 aikana. 
Tammi - ja helmikuussa kuljetettaisiin Lappiin kaksi uutta divisioonaa ja loput 
elintarvikkeet. Ampumatarvikekuljetuksista von Grote ei ollut halunnut keskustella, 
mutta hän ilmoitti saksalaisten tarvitsevan kuljetuksiinsa 400 vaunua päivässä. 
Toisaalta eversti Roos oli luvannut tuolloin saksalaisten käyttöön 280 vaunua 
päivässä 6. liikennejakson alueella, kun määrä oli marraskuun alussa ollut 300 490 . 

Lukuun eivät sisältyneet henkilövaunut eivätkä rintamalta poispäin suuntautuvat 
evakuointikuljetukset. Everstiluutnantti Hoffmann oli puolestaan ilmoittanut, että 
Lapissa oleville ilmavoimille oli tulossa suuret määrät pommeja ja 60 000 tonnia 
polttoainetta. Saksalaisten antamat tiedot ihmetyttivät Rothea, koska von Kraeme-
rin laskelmien mukaan von Groten ilmoittama 400 vaunun päiväkiintiö ei tulisi 
tällöin mitenkään riittämään. 491 

486 Länsman, s. 147. 
487 Päämajan tietolähteitä olivat mm. Lapin läänin maaherra K. Hillilä ja ye-evl, evp Carl (Kay) Rothe. 

Kenrm W. Tuompo oli määrännyt Rothen syksyllä Hillilän yhteysupseeri ksi (Hillilän kirje 25. 10.1941 
Tuompolle, SArk, T 20117/32). 

488 Erfurthin ja Gerstnerin raportti 7. 11 .1941 , SArk, T 7368/17 - Maj Erfurth saapui ilmeisesti kesä-
kuun 1941 alussa Helsi nkiin. Hän toimi Saksan Helsingin sotilasasiamiehen alaisena kuljetusup-
seerina (Rohde, s. 237). 

489 Raunio, s. 101-102. 
490 PMHE:n kirj no 50 sai, 3. 11.1941 , SArk, T 22471 /5. 
491 Rothen toinen kirje Hanellille, 10. 11 .1941 , SArk, T 20117 /32. 
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Kenraali Österman kertoi päämajalle, että hänen vieraillessaan AOK Norwege-
nissä kuljetuskysymykset olivat huolestuttaneen suuresti kenraalimajuri von Bu-
schenhagenia. Hän sanoi ymmärtävänsä Suomen rautatieverkon rasituksen, mutta 
toisaalta heidän omat kuljetuksensa olivat välttämättömiä, mikäli haluttiin käydä 
sotaa. Von Kraemerille oli taas samaan aikaan kerrottu , ettei Roosin määräämä 
vaunusupistus (280) enää huolestuttanut heitä. Saksalaiset olivat todenneen tule-
vansa tällä määrällä toimeen . 492 Seuraavana päivänä von Buschenhagen valitti von 
Kraemerille, ettei Ruotsin kautta voitu kuljettaa sotilastavaraa riittävässä määrin , 
koska Ruotsi piti kiinni puolueettomuudestaan. Toisaalta eräät AOK Norwegenin 
upseerit vakuuttivat Rothelle, että he saavat Ruotsin kautta niin paljon sotilastava-
raa, kuin lautat voivat Saksasta Ruotsiin kuljettaa 493 • Von Grote puolestaan sanoi 
von Kraemerille, että elleivät he saa haluamaansa ja tarvitsemaansa rautatievaunu-
määrää, he joutuvat vetämään joukkonsa pois Suomesta. 494 

Silmiinpistävää saksalaisten suomalaisille kertomissa tiedoissa on niiden ristirii -
taisuus. Rothe ja von Kraemer uskoivat tämän olevan tarkoituksellista, mutta syytä 
he eivät keksineet. Syynä saattoi olla, että suomalaisilta haluttiin salata AOK 
Norwegenin ja OKW:n kiista hyökkäyksen jatkamisesta. Ainakaan siitä ei ollut 
mitään mainintaa Rothen kirjeissä yleisesikunnan päällikölle. Saksalaisilta saatujen 
tietojen perusteella voitiin joka tapauksessa arvioida, ettei siviiliyhteiskunnan kulje-
tustilanteen helpottumisesta olisi toivoakaan , jos saksalaisten massiiviset kuljetuk-
set toteutettaisiin sellaisenaan. 

Näyttäisi siltä, ettei päämaja vielä 13.11 . ainakaan täysin uskonut AOK Norwe-
gen toimineen hyökkäystä käynnistäessään vastoin OKW:n ohjeita. Tähän viittaa 
se, että Mannerheim päätti henkilökohtaisesti selvittää sotamarsalkkaa Keitelille 
Suomen kuljetusongelmien syitä perusteena sille, miksi Suomi ei tuolla hetkellä 
voinut enempää tukea saksalaisten kuljetuksia. Yhteydenotolla pyrittiin todennä-
köisesti myös ennalta torjumaan Saksan Suomea kohtaan mahdollisesti harkitse-
mia vastatoimia. Ehkä tärkein syy kirjeen lähettämiseen oli kuitenkin, että Manner-
heim päätti käyttää maan kehnoa kuljetustilannetta Suomen varovaisen poliittisen 
linjan tukena; heikkoudesta tehtiin tässä tilanteessa voimavara. Suomalaiset olivat 
näet syksyn aikana todenneet, etteivät saksalaiset voisi ryhtyä Pohjois-Suomessa 
mihinkään suureen sotatoimeen, ellei Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto sitä 
haluaisi ja antaisi samalla maan kulkulaitokselle määräystä tukea hyökkäystä. 

Todennäköisesti Mannerheimin Keitelille lähettämä kirje on pääosin Roosin laati-
ma, vaikka muitakin kirjoittajia on ollut 495 • Tähän viittaa se, että Roos sai kirjeestä 
oman kopion , joskin ilman alku- ja loppukohteliaisuuksia sekä lyhyehköä pätkää 
sivuilta kuusi ja seitsemän. Aluksi Mannerheim selvitti Keitelille yksityiskohtaisesti 
Suomen rautatiekuljetusongelmien perussyitä, kuten rataverkon huomattavaa Ii-

492 Rothen kolmas kirje Hanellille, 12.11.1941, SArk, T 20117/32. 
493 Buschenhagen kertoi totuuden, sillä Ruotsissa saksalaisille annettiin vain 50 vaunua päivässä 

(Teske, s. 145). 
494 Rothen neljäs kirje Hanellille, 13. 11 .1941, SArk, T 20117 /32. 
495 Yleisesikunnan päällikkö no 695/XII sai , 13.11.1941, SArk, T 224 71 /18. Täydellinen kirje on 

Hanell in papereiden joukossa (SArk, T 20117 /32). Pari päivää myöhemmin Ryti esitti Saksan 
suurlähettiläs Blucherille ja Walden sotilasasiamies Kitschmannille samankaltaisen lausunnon 
yhteiskunnan toimintavaikeuksista (Jägerskiöld , s 230). 
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sääntymistä, Hangon motin vaikutusta Etelä-Suomen satamien sulkemiseen sekä 
vaunujen ja vetovoiman puutetta. Kirjeessä tarkasteltiin perusteellisesti vaunuston 
jakoa suomalaisten ja saksalaisten joukkojen kesken sekä saksalaisten joukkojen 
kuljetusongelmia Pohjois-Suomessa. Vertailun vuoksi Keitelille kerrottiin vaunus-
ton puutteen haitanneen suuresti myös suomalaisten joukkojen toimintaa Itä-
Karjalassa, mikä ol i totta. Sotilaskuljetukset asetettiin yhteiskunnallisiin puitteisiin 
toteamalla, että suomalaisten ja saksalaisten sotilaskuljetukset olivat vaatineet niin 
suuren osan kuljetuskapasiteetista , että kotiseudun elämä joutui sen takia kärsi -
mään kohtuuttomasti. Nyt oli saavutettu raja, jota enemmän siviilikuljetuksia ei 
voinut supistaa. 

Kuljetusongelmien sivi iliyhteiskunnalle aiheuttamia monia vaikeuksia kuvattaes-
sa Keitelille ilmoitettiin , ettei edes Turun , Rauman ja Mäntyluodon satamiin ollut 
riittänyt vaunuja redillä odottaneiden 36 saksalaisen hiili - ja koksilaivan (eräät jopa 
13.10. lähtien) purkamiseksi . Tilanne tulisi joulukuussa vielä pahenemaan, kun 
Mäntyluodon pohjoispuolella olevat satamat jäätyisivät. Tuolloin jouduttaisiin sak-
salaisten joukkojen täydennyskuljetukset siirtämään kyseisiin täysin ruuhkautunei -
siin satamiin . Keitelille huomautettiin myös Suomen teollisuuden tarvitsevan vau-
nuja, jotta Saksan vientitavarat, kuten kupari ja nikkeli , saataisiin satamiin . Vientite-
ollisuuden todettiin jo joutuneen supistamaan toimintaansa työvoima- ja kuljetus-
välineiden puutteen takia. Toisaalta Mannerheim kiitti Saksasta saaduista 1 000 
renkaallisesta kuorma-autosta. Vihjauksena autojen huomattavasta lisätarpeesta 
maahan tullutta automäärää kutsuttiin kirjeessä ensiavuksi. Leningradin valtauk-
sen jälkeen Mannerheim toivoi Suomen saavan, tuolloin Tallinnasta luvattujen 30 
veturin ja 800 vaunun lisäksi , vähintään 100 veturia ja 3 000 vaunua. Manner-
heim huomautti lopuksi , että lähiviikkoina oli odotettavissa kuljetusten takia suuria 
häiriöitä kaikille osapuolille . 

Saksan ylin sotilasjohto sekä AOK Norwegen joutuivat Mannerheimin kirjeen 
jälkeen arvioimaan uudelleen Pohjois-Suomen joukkojen huolto- ja kuljetusmah-
dollisuudet sekä tulevat sotatoimet. Tähän oli syytä erityisesti siksi , että Manner-
heim selkeästi varoitti pahempaa olevan vielä tulossa. 

Kirjeestä kävi myös ilmi , että Suomi asetti siviilikuljetusten tason parantamisen 
tässä vaiheessa tärkeimmälle sijalle. Toisaalta viestissä rauhoitettiin saksalaisia 
sillä, että tulevat kuljetusvaikeudet kohdattaisiin yhdessä. Kirjeen selvänä sotilas-
poliittisena viestinä saksalaisille ol i, että heidän Suomeen kohdistuvat lisäpakot-
teensa johtaisivat Saksan sotateollisuuden tarvitsemien kuparin ja nikkelin viennin 
supistumiseen. Mannerheim oli nähtävästi käskenyt supistaa Saksalta pyydettyjen 
veturien ja vaunujen määrän noin kolmannekseen siitä, mitä rautatiekuljetusosasto 
laski todelliseksi tarpeeksi . Roosin kannalta kirje oli erittäin tärkeä, sillä saksalaiset 
totesivat hänen toimillaan olevan Mannerheimin täysi tuki 

OKW:n painostuksesta huolimatta kenraalieversti N. von Falkenhorst ei ennen 
marraskuun puoliväliä halunnut luopua tuossa vaiheessa menestystä saavutta-
neesta hyökkäyksestään Louhen suunnassa. Asia ratkesi kuitenkin OKW:n tahdon 
mukaisesti Helsingissä 15.11 . käydyssä neuvottelussa, johon osallistuivat OKW:n 
maavoimatoimiston päällikkö, kenraalimajuri W. Warlimont, AOK Norwegenin esi -
kuntapäällikkö, kenraalimajuri E. von Buschenhagen ja jalkaväenkenraali W. Er-
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furth. 496 Todennäköisesti juuri ennen edellä mainittua tapaamista kenraalimajuri E. 
von Buschenhagen keskusteli eversti Roosin kanssa AOK Norwegenin kuljetuson-
gelmista. 

Neuvottelun aluksi Roos totesi von Buschenhagenille Pohjois-Suomen ratojen 
ruuhkien johtuvan siitä, ettei tyhjiä vaunuja saatu palautettua tarpeeksi nopeasti 
etelään. Lisäksi purku ja vaihtotyöt ratapihoilla olivat olleet järjestelyveturien puut-
teen takia hitaita. Suomalaiset olivat ryhtyneet ratapihojen parannustöihin muun 
muassa Rovaniemellä. Suomessa myös tutkittiin, löytyisikö vielä jostain moottori-
vetureita järjestelytehtäviin pohjoiseen. Tämän jälkeen Roos ilmoitti supistavansa 
saksalaisten käyttöön Pohjois-Suomen alueella päivittäin annettujen vaunujen mää-
rän 260:en. Tuolloin suomalaisten omiin sotilas- ja siviilikuljetuksiin voitiin kyseisille 
radoille jakaa päivittäin 100 vaunua. Toisaalta Roos kertoi von Buschenhagenille 
luottamuksellisesti Suomen tarvitsevan lisää vähintään 200-300 veturia ja 8 000 
tavaravaunua, jotta maan talouselämä voisi toimia. Tässä suhteessa suomalaiset 
toivoivat apua Saksan viranomaisilta. Positiivisena asiana von Buschenhagen kuuli 
Roosin asettavan Kemiin yhdysupseerin hoitamaan rautatieliikennettä Pohjois-
Suomessa. Saksalaisetkin olivat pohtineet Suomen rautateiden kalustopulaa, kos-
ka von Buschenhagen ilmoitti Saksan voivan antaa suomalaisille Viron sotasaalis-
taan 25 toimintakuntoista veturia sekä 620 tavara- ja 26 matkustajavaunua. Korja-
usta tarvitsevia vetureita voitaisiin luovuttaa 30 sekä 240 tavara- ja 22 matkustaja-
vaunua. Lopuksi von Buschenhagen otti esille myös uusien joukkojen tulon. Tältä 
osin Roos lupasi, että joukkoja voitaisiin purkaa myös Etelä-Suomen satamissa. 
Suomalaiset hoitaisivat jatkokuljetukset Pohjois-Suomeen, mutta hän vaati , että 
kyseiset kuljetukset oli sisällytettävä 260 vaunun päiväkiintiöön. 497 

Palattuaan Rovaniemelle kenraalimajuri von Buschenhagen mainitsi eversti 0. 
Willamolle Roosin ottaneen hänet hyvin vastaan. Hän oli silti hyvin tyytymätön 
matkan tuloksiin. Von Buschenhagen sanoi ymmärtävänsä Suomen rautatielaitok-
sen rasitetun tilan, vaunujen puutteen ja siviiliväestön huollon vaatimukset. Hän 
antoi kuitenkin ymmärtää, ettei Valtionrautatiet kyennyt suorittamaan niitä tehtäviä, 
joita sille asetettiin ja joitten täyttämiseen sillä olisi ollut mahdollisuus. Von Bu-
schenhagen toivoi , että myös heidän kuljetustarpeensa otettaisiin huomioon. 498 

Näyttääkin siltä, että monet saksalaiset tulkitsivat heidän vaatimuksiinsa nähden 
liian pienet vaunukiintiöt tarkoitukselliseksi toiminnan haittaamiseksi. 

Saksan kuljetuspäällikön lupaukset 

Saksalaisten käyttöön annetun vaunuston rajoittaminen tiettyyn kiintiöön ei rat-
kaissut vaunujen käyttöön liittyviä kiistakysymyksiä. Tämä johtui siitä, että Saksan 
eri puolustushaaroja edustavat lukuisat kuljetusupseerit lähettivät edelleen kulje-
tustilaukset eversti V. Paanasen johtamalle kauttakulkuliikenteen järjestelytoimis-
tolle, joka välitti ne sellaisenaan everstiluutnantti V. Hoviselle toteutettavaksi. Täl -
lainen tilausmenettely merkitsi, että kiintiön valvominen jäi aluksi rautatiekuljetus-
496 Raunio, s. 102. 
497 Roos: P.M. betreffend Gespräch zwischen General Buschenhagen und Oberst Roos am 

15.11 .1941 , SArk, T 22471/21 . 
498 Rothen viides kirje Hanellille, 21.11 .1941, SArk, T 20117/32. 
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osaston vastuulle. Järjestelystä haluttiin päästä eroon , koska tilauksiin puuttumi -
nen aiheutti väistämättä jatkuvia riitoja saksalaisten kanssa. 

Eversti Roos esitti nyt saksalaisille, että he perustaisivat suomalaisten siviilikul -
jetuksissa noudattaman mallin mukaisesti elimen, joka asettaisi heidän vaunuti-
lauksensa kulloisenkin kiintiön puitteissa tärkeysjärjestykseen . Järjestelystä olisi 
saksalaisillekin etua, koska käyttöön annetut vaunut voitaisiin osoittaa tärkeimpiin 
kuljetuksiin. Toisaalta kyseinen elin voisi sopia päämajan huoltopäällikön esikun-
nan kanssa kaikista saksalaisen kuljetuksiin liittyvistä kysymyksistä. Näin ollen 
molemminpuolinen yhteydenpito yksinkertaistuisi . Asiaa oli kuitenkin mahdotonta 
sopia Suomessa toimivien saksalaisten kuljetusupseerien ja heidän esimiestensä 
kanssa. 

Roosin matka marras- ja joulukuun vaihteessa Saksaan tapaamaan OKW:n sekä 
OKH:n kuljetuspäällikköä kenraaliluutnantti R. Gerckeä 499 tarjosi tilaisuuden kes-
kustella myös kuljetusten johtoelimestä 500 . Gercken taivuttaminen Roosin esityk-
sen kannalle ei ilmeisesti ollut edes vaikeaa, koska hän tunsi liiankin hyvin Saksan 
kuljetusjärjestelmän sekavuuden, toimijoiden lukuisuuden ja keskinäisen kilpailun. 
Gercke lupasi määrätä mahdollisimman nopeasti Helsinkiin Roosin käytettäväksi 
suurilla valtuuksilla varustetun yleisesikuntaupseerin arvon omaavan yhteysupsee-
rin 501 hoitamaan keskitetysti kaikki saksalaisten kuljetukset Suomessa. Hän ilmoitti 
muutenkin tarkentavansa Suomessa olevien saksalaisten kuljetuselimien johto-
suhteita. Päätös oli ainutlaatuinen , sillä muissa Saksan liittolaismaissa vastaavaa 
järjestelyä ei tuolloin ollut. Vasta kesällä 1943 asetettiin Italiaan vastaavilla valtuuk-
silla toimiva kuljetusvaltuutettu. Myöhemmin sodan loppuvaiheessa nimitettiin vie-
lä eräitä muita lyhytaikaisia kuljetusvaltuutettuja. 502 

Tapaamisen aikana Roos otti esille myös rautateiden liikkuvan kaluston puut-
teen ja kiskopulan . Gercke lupasi luovuttaa kaikki Tallinnan ympäristöön kootut 
sotasaalisveturit- ja -vaunut suomalaisille. Sen lisäksi hän ilmoitti antavansa Suo-
melle 150 veturia ja 1 500 tavaravaunua muualta Baltiasta ja Neuvostoliitosta. 
Kyseisen kaluston saksalaiset ilmoittivat jopa korjaavansa Riikassa ja Dunaburgis-
sa ennen kuljetusta Suomeen. Lisäksi Gercke lupasi luovuttaa Tshudevon ja Tihvi-
nän - Syvärin alueelta aikanaan saatavan sotasaaliskaluston kokonaisuudessaan 
suomalaisten käyttöön. Vaikka Roos oli todennut saksalaisilla olevan pulaa kis-

499 Rohde, esimerkiksi s. 312 (Anlage 3 a - kaksoispäällikkyys) - Kenrl Uvkenr 1942) Rudolf Gercke oli 
Wehrmachtin kuljetuspäällikkö koko sodan ajan. Roos kirjoittaa asiakirjoissa väliin nimen muodos-
sa Gierke tai Gehrcke. - Neuvotteluihin Saksassa osallistuivat Gercken lisäksi ev (kenrl) G. Bork ja 
evl (kenrm) G. Körner. He palvelivat sodan aikana Feld-Transport-Abteilungin päälliköinä. Ev Bork 
suunnitteli ja toteutti Puolan, lännen sekä Venäjän (hyökkäysvaihe) ja Jugoslavian sotaretkien 
kuljetukset (Teske, s. 98). 

500 PMHE:n kirj no 257 / 1/ 13 sai , 3.12.1941 , SArk, T 7368/18 - Roosin matkakertomuksen liitteenä on 
Gercken 29.11 .1941 allekirjoittama muistio neuvotteluista Roosin kanssa. - Asiakirja on lähetetty 
yleisesikunnan päällikölle pyynnöllä esitellä asia ylipäällikölle, puolustusministerille , kulkulaitosmi-
nisterille, kommodori S. Sundmanille, pääjohtaja J. Castrenille ja kenraaliluutnantti L. Grandellille. 

501 Roos ei ollut tyytyväinen yhteistoimintaan Helsingin suurlähetystössä toimineen maj Erfurthin 
kanssa. Erfurth ei tullut kyseeseen muutenkaan, koska hän ei ollut yleisesikuntaupseeri. Tällä 
seikal la oli merkitystä erityisesti asioitaessa saksalaisten omassa keskuudessa. 

502 Rohde, s. 237-239. 
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koista, Suomelle luvattiin 50 km uusia kiskoja ja niin paljon vaurioituneita venäläisiä 
kiskoja kuin Tallinnan kautta voitaisiin kuljettaa. 

Roos piti Saksan matkaa onnistuneena mainiten ylipäällikölle keskustelujen 
tapahtuneen erittäin sydämellisessä hengessä. Vaikka tulokset eivät täysin vastan-
neet suomalaisten suuria toiveita, saatiin Gercken anteliaisiin lupauksiin olla hyvin 
tyytyväisiä. Toisaalta hänen tarkoituksenaan oli luonnollisesti Suomen kulkulaitos-
ta tukemalla auttaa ennen kaikkea saksalaisten Lapissa ja muualla Suomessa 
olevien joukkojen huoltoa. 

Roosin ja Gercken neuvottelun jälkinäytös tapahtui viikkoa myöhemmin. 
OKW:ssä oli tuolloin todettu Gercken antaneen Roosille liikaa lupauksia. Jalkavä-
enkenraali Erfurth sai tehtävän ilmoittaa suomalaisille, mitä Saksa katsoi todella 
voivansa tehdä Suomen kuljetustilanteen parantamiseksi. Erfurth pyysi 8.12. ken-
raaliluutnantti Hanellia kertomaan ylipäällikölle Gercken ja Roosin keskustelujen 
uudelleen muotoillut tulokset. Saksa ilmoitti antavansa Viron kautta Suomelle 100 
sotasaalisveturia ja 1 500 sotasaalisvaunua. Sen lisäksi Saksa luovuttaisi Tschudo-
won ja Tihvinän - Syvärin alueelta saatavasta sotasaaliista 25 veturia ja 1 500 
vaunua. Luvattu määrä oli siten hieman pienempi , kuin Mannerheim oli Keiteliltä 
13.11. pyytänyt. Suomi ei myöskään saanut, kuten Gercke oli Roosille luvannut, 
käyttää Ruijena - Tallinnan rataosaa kansanhuollon kuljetuksiin , koska sitä käytet-
tiin Erfuthin ilmoituksen mukaan vain saksalaisten joukkojen huoltoon 503 . Lopuksi 
Erfurth välitti OKW:n päällikön toiveen siitä, että näillä Mannerheimin toivomilla 
toimenpiteillä kuljetustilanne Suomessa paranee. 504 

4.2.3 Kotiseudun tieliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 

Paneutuessaan tehtäviinsä päämajan huoltopäällikön esikunnan maantiekulje-
tustoimisto totesi , ettei kotijoukkojen esikunnan liikennetoimiston johtamistoimin-
taan ollut syytä puuttua tai tiekuljetusorganisaatiota muuttaa. Sk.piirien liikennetoi-
mistot kyken ivät vuoden lopulla käyttämään varsin hyvin kaikkia alueensa ajoneu-
voja kansanhuollon kuljetuksiin . Tiekuljetusten ongelmana oli lähinnä ajoneuvoka-
luston riittämättömyys. Siksi maantiekuljetustoimisto keskittyi marraskuussa moot-
toriajoneuvokuljetuksia johtaessaan ennen kaikkea autokaluston siirtämiseen 
kotijoukkojen kuljetusosastoihin ja etenkin siviilien käyttöön . 

Kuljetuskalustoa oli marraskuun alussa saatavissa nopeasti vain Kannaksella 
olevilta sotatoimiyhtymiltä sekä kotiseudulla toimivilta päämajan ja puolustushaa-
raesikuntien alaisilta joukoilta ja laitoksilta. Vaikka Karjalan Armeija oli jo saavutta-
nut hyökkäyksellään tärkeimmät tavoitteensa, ei sen ajoneuvokalustoa katsottu 
voitavan supistaa. Tärkein syy, miksi Karjalan Armeijalta ei siirretty kuorma-autoja 
kotiseudulle, oli se, että Itä-Karjalan rautateiden kunnostus oli pahasti kesken . 
Näin olleen autoja tarvittiin edelleen normaalia enemmän huollon varmistamiseen. 

503 Kapearaiteisella kenttäradalla liikennöi neljä junaa päivässä. Uudelleen lastaus oli suoritettava 
Rujienassa Latviassa lähellä Viron rajaa. Saksalaisten suuret kuljetusongelmat Balttiassa olivat 
syynä siihen, ettei Suomi saanut käyttää rataa. 

504 Verbindungsstab Nord I a Nr. 1662/41 g. Kdos., 8.12.1941 , SArk, T 15712/ 11. 
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Ensimmäisenä toimenpiteenään maatiekuljetustoimisto määräsi 25.10. kuljetus-
välineosaston luovuttamaan autovarikoista 135 kunnostettua kuorma-autoa koti-
seudulle. Ne tuli jakaa toimistossa laaditun kiireellisyysjärjestyksen mukaan rautatie-
hallituksen puutavaratoimistolle (25) sekä sk.piirien liikennetoimistojen käyttöön (110) 
käytettäväksi yhteiskunnalle tärkeiden puutavarankuljetusten tehostamiseen. 505 Ai -
van lokakuun lopussa kuljetusvälineosaston käskettiin luovuttaa varikoista autoja 
päämajan sotilashallintaosastolle käytettäväksi takaisin vallatun alueen huoltokul-
jetuksiin . 

Jotta ajoneuvoja voitaisiin palauttaa kotiseudulle omistajien käyttöön mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisesti , maantiekuljetustoimisto tarvitsi kiireesti käyttöön-
sä luettelot omistajille jo palautetuista autoista sekä tilastot siitä, millä alueilla 
ajoneuvojen puute oli suurin . Saatuaan lokakuun lopussa kotijoukkojen esikunnal -
ta tarvittavat tiedot , maan- ja vesitiekuljetusosasto käski kuljetusvälineosaston 
moottoriajoneuvotoimiston kotiuttaa heti ilman vastikeautoa Kannaksella olevista 
sotatoimiyhtymistä tarkasti nimetyt kuorma-autot. 506 Tämä oli merkittävä peri -
aatteellinen muutos autojen kotiuttamiskäytäntöön , sillä aiemmin autoja oli palau-
tettu kenttäarmeijasta kotiseudulle vain parempaa vastikeautoa vastaan . Toisaalta 
maan- ja vesitiekuljetusosasto oli suunnitellut autojen kotiutukset niin , ettei jouk-
kojen huolto niiden takia vaarantunut. Silti monen sotatoimiyhtymän huoltopäälli-
kön oli vaikea hyväksyä muuttunutta käytäntöä, vaikka käytännössä he joutuivat 
luopumaan vain liioista autoistaan. On kuitenkin korostettava, että jatkossakin 
autoja kotiutettiin normaalisti kenttäarmeijasta vain vastikeautoja vastaan . 

Loppuvuoden aikana niin kenttäarmeijalta kuin päämajan johdossa olevilta eli-
miltä otettiin lisää autoja kansanhuollon kuljetuksiin . Lisäksi kotiseudulla toimivat 
joukko-osastot ja yksiköt saivat käskyn ajaa ajoneuvoillaan sk.piirien liikennetoi -
mistojen osoittamia ajoja. Päämajan huoltopäällikön esikunnassa todettiin kum-
minkin marraskuun lopulla, että suoritetut toimenpiteet olivat täysin riittämättömiä 
kotiseudun tiekuljetustarpeisiin nähden . Tästä syystä, kun Karjalan Armeijan hyök-
käys oli marraskuun lopussa päättymässä, eversti Roos määräsi huolto-osaston 
maa- ja vesikuljetustoimiston tutkimaan mahdollisuudet irrottaa hevosia, autoja ja 
traktoreita kenttäarmeijalta kotiseudun ajoihin . 507 Selvityksen perimmäisenä tar-
koituksena oli arvioida, missä laajuudessa ja millä aikataululla kuljetuskalustoa 
voitaisiin kotiuttaa Karjalan Armeijasta. 

Huolto-osaston muistiossa todettiin , että marraskuun loppuun mennessä jou-
koilta oli otettu Roosin käskystä 700 kuorma-autoa ilman , että joukkojen taistelu -
toimintaa olisi liiaksi vaarannettu . Näiden lisäksi huolto-osasto oli käskenyt 100 
auton siirtämisen kotiseudun käyttöön. Näiden siirtojen jälkeen ei kenttäarmeijalta 
voitu osaston arvion mukaan ottaa uusia autoja siviilikäyttöön. Varsinkaan Karjalan 
Armeijalta ei ajoneuvoja saataisi vähään aikaan , koska Itä-Karjalan tiet olivat pää-
osin erittäin huonoja, jolloin autojen ajonopeus jäi alhaiseksi. Siksi Itä-Karjalassa 
tarvittiin kuljetusmuodostelmia 2-3 kertaa enemmän kuin normaalisti. Huonot tiet 

5o5 PMHE:n kirj no 2 sai, 25 .1 0. 1941 , SArk, T 7367 /3 ja T 7267 /2 . 
506 KotijE:n kirj no 1335/Liiktsto, 30.10.1941, SArk, T 7367/2 ja PMHE:n kirj no 46/3/4a, 31.10.1 941, 

SArk, T 7367 /2 . 
507 PM HE:n ki rj no 363/3/1, 24.11 .1941 , SArk, T 7367 / 1. 
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aiheuttivat myös tavallista enemmän autorikkoja, joiden vaikutus oli eliminoitavissa 
vain runsaammalla kalustolla. Vasta Äänislinna - Käppäselkä rataosan valmistumi-
nen liikenteelle mahdollistaisi autojen irrottamisen kotiseudulle. Ongelmana oli 
lisäksi, että valtaosa joukoilta pois otetuista autoista oli kahden sodan jäljiltä niin 
huonossa kunnossa, että ne oli jouduttu siirtämään korjaamoille kunnostettaviksi. 
Näin ollen kotiseudun kuljetustilanne ei näiden siirtojen seurauksena ollut vielä 
sanottavasti parantunut. 508 

Sotatoimiyhtymien huolto-osastolle hieman myöhemmin lähettämissä lausun-
noissa todettiin, että kenttäarmeijalta voitiin sittenkin ottaa vajaa 200 kuorma-
autoja siviilikäyttöön vaarantamatta joukkojen huoltoa. Näiden lausuntojen perus-
teella eversti Roos päätti jatkaa ajoneuvojen siirtämistä kotiseudulle. Maan- ja 
vesitiekuljetusosaston tuli kuitenkin noudattaa erityistä tarkkuutta autoja kenttäar-
meijasta otettaessa. Roos ei halunnut ajoneuvojen kotiutusten ärsyttävän tarpeet-
tomasti sotatoimiyhtymien huoltojohtoa. 

Marraskuun alussa myös meri- ja ilmavoimien esikunnat suostuivat maan- ja 
vesitiekuljetusosaston esityksestä siirtämään ajoneuvojaan kotiseudun ajoihin. Täl-
löin sovittiin, että niiden autoista muodostetaan autojoukkueita (a' 26 ka), jotka 
tarvittaessa palautetaan 48 tunnin kuluessa puolustushaarojen käyttöön. 509 Auto-
joukkueiden johtajat valittiin rauhan ajan autokomppanioissa aiemmin palvelleesta 
kantahenkilökunnasta. Joukkueen varajohtajaksi nimettiin joukkueeseen käsketty 
autokoulutuksen saanut aliupseeri. Ryhmänjohtajat valittiin autojen mukana tul-
leista autonkuljettajista 

Pääosa edellä mainituista autojoukkueista aloitti toimintansa joulukuussa, mutta 
kaksi viimeistä valmistui vasta tammikuussa 1942. Niiden perustamisen pitkittymi-
nen johtui kaluston kokoamiseen ja korjauksiin kuluneesta ajasta. Muodostetut 
kahdeksan autojoukkuetta saivat aluksi kuljetustehtävät suoraan maan- ja vesitie-
kuljetusosastolta. Varsin pian ne alistettiin täysin kotijoukkojen esikunnan liikenne-
toimistolle. 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan toimenpiteiden ansiosta kotiseudun autoti-
lanne alkoi loppuvuodesta 1941 hiljalleen parantua. Kotiseudulle siirrettyjen ajo-
neuvojen määrä oli joulukuun lopussa todellisuudessa suurempi, kuin oheinen 
tilasto osoittaa. Tämä johtuu siitä, että vielä vuoden lopulla huomattava osa kotiu-
tetuista sekä kotiseudulle kotijoukkojen liikennetoimiston organisaation käyttöön 
annetuista autoista oli korjattavana. Joulukuun lopussa kotijoukkojen esikunnan 
liikennetoimiston käytössä oli, sk.piirien kuljetusosastojen lisäksi, 10 autokomppa-
niaa ja 8 autojoukkuetta. Kyseiset yksiköt olivat samalla kenttäarmeijan reserviyk-
siköitä. Kenttäarmeijan käytössä oli helmikuussa 1942 noin 13 500 kuorma-autoa 
510 

508 PM:n kirj no 2761/Huolto 3 / 30 sai, 30.11.1941 , SArk, T 7367 /1 . 
509 PMHE:n kirj no 71/MaVeos sal/4a, 5.11.1941 , SArk, T 7367/2 ja PMHE:n kirj no 73/MaVeos sal/4a, 

6.11 .1941 , Sark, T 7367/2 sekä PMHE:n kirj no 77/MaVE.os sal/1, 6.11.1941 , SArk, T 7367/1 -
Erillisen Autojoukkueen kuorma-autot oli jaettu kuuteen ryhmään ja kahteen vara-autoon. Joukku-
eiden toiminta jatkui jatkosodan loppuun asti. 

510 PMHE:n kirj no 381/3/1 sai, 8.2.1942, SArk, T 7367/4. 
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Lähde: - Tilasto 7.7.1 941 sk.piirien käytössä olevista moottoriajoneuvoista, SArk, Sk 1992, 
PM:n kirjelmät no 1 a sai 1.1.-31 .12.1941, 

- Tiedot joulukuun 1941 tilanteesta on koottu karttamerkinnöistä, SArk, T 14400/4, 
- PMHE:ssa laadittu muistio 6.5.1942, ei diaaria, SArk, T 14400/6. 

Loka- ja marraskuun vaihteessa kotiseudun suuria kuljetusongelmia ratkottaes-
sa hevoskuljetusten järjestelyt jäivät aluksi sivurooliin. Marraskuun alussa maan-
tiekuljetustoimisto havaitsi, että tulevan talven puunajojen onnistuminen oli täysin 
kiinni siitä, miten kuntien kuljetuspäälliköt saisivat hevoset metsäajoihin. Samalla 
kyse oli tietysti myös puunajoissa merkittävään rooliin joutuvien kuntien kuljetus-
päälliköiden ammattitaidosta . Kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto sai tehtä-
vän ilmoittaa 15.11 . mennessä kuntien kuljetuspäälliköiden nimet ja siviilitoimet, 
kuka heidät oli nimittänyt sekä mitä ohjeita ja keneltä he olivat tehtävistään saa-
neet. Lisäksi sk.piirien liikennepäälliköiden tuli kirjoittaa arvostelut kuntiensa kulje-
tuspäälliköiden sopivuudesta tehtävään. 511 

Saaduista vastauksista kävi ilmi se, mitä oli pelätty: huomattava osa kansan-
huoltolautakuntien nimittämistä kuljetuspäälliköistä oli tehtäviinsä kelpaamatto-
mia. Tilanteen korjaamiseksi maantiekuljetustoimisto määräsi , että sk.piirien esi-
kuntien tuli yhdessä kansanhuoltolautakuntien kanssa neuvotella sopimattomien 
tai valtioneuvoston 21 .8.1941 antamasta päätöksestä poikkeavalla tavalla asetet-
tujen kuntien kuljetuspäälliköiden vaihtamisesta auto- ja hevoskuljetuksiin pereh-
tyneisiin henkilöihin 512 . Henkilöstövaihdoilla oli kiire, sillä talviajokausi oli jo alka-
nut. 

Henkilökysymysten käsittelyn jälkeen maantiekuljetustoimisto kutsui 23.11 . kul -
kulaitosministeriön esittelijäneuvoksen E. Kahran , kansanhuoltoministeriön yhte-

5 11 PMHE:n kirj no 68/3/1, 2. 11 .1 941 , SArk, T 7367 /1. 
5 12 PMHE:n kirj no 387 /os 3/2, 24.11 .1941, SArk, T 7367 /2. 
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ysupseerin kapteeni V. Koiviston ja liikennetoimiston edustajat neuvotteluun he-
voskuljetusten suorittamisesta. Kokouksen puheenjohtajana toiminut everstiluut-
nantti R. Boijer yritti tarjota hevoskuljetusten johtovastuuta kulkulaitosministerille 
toteamalla, että niiden järjestelemiseksi oli kaksi vaihtoehtoa: ne tuli suorittaa joko 
liikennetoimiston tai työvoimakysymyksistä vastaavan kulkulaitosministeriön joh-
dolla. Esittelijäneuvos Kahra painotti seuraavan talven metsäajojen onnistumisen 
merkitystä kansakunnalle. Hän kertoi , että ministeriö tulisi talvella työvoimapulan 
takia määräämään, mitkä metsätyömaat saisivat työvoimaa, mitkä eivät. Kahra ei 
esittänyt metsäajojen johtovastuun antamista liikennetoimistolle, mutta toisaalta 
hän ei halunnut antaa vastuuta niistä ministeriön alaisille työvoimalautakunnille. 
Jatkokeskustelun aikana Boijer totesi hevoskuljetusten ongelmana olevan, etteivät 
ihmiset halunneet käyttää hevosia vaan autoja. Siksi tulisi löytää keinot, että 
maanviljelijät suostuisivat mielellään kuljetusten suorittamiseen. Samalla tulisi mää-
ritellä, milloin käytetään hevosta ja milloin autoa. Kokouksessa sovittiin, että kulje-
tusorganisaation ei tullut puuttua varsinaisiin maatalousajoihin muuten kuin huo-
lehtimalla niiden hevostarpeesta. 513 

Vaikka neuvottelussa ei ratkaistu hevoskuljetusten johtamiskysymystä, se oli silti 
merkittävä tapahtuma, koska se käynnisti maan- ja vesitiekuljetusosaston ja kulku-
laitosministeriön yhteistoiminnan metsäajoissa. Lisäksi tässä kokouksessa esitet-
tiin ensimmäisen kerran ajatus määrätä jokaisen sk.piiriin liikennepäällikön apulai-
seksi hevoskuljetuksia ymmärtävä mies ohjaamaan kuntien kuljetuspäälliköiden 
toimintaa. 

Koska metsäajojen johtamiskysymys piti ratkaista nopeasti, maan- ja vesitiekul-
jetusosasto päätti parin päivän kuluttua antaa johtovastuun metsäajoista kotijouk-
kojen liikennetoimistolle. Toiminta tuli organisoida siten, että jokaisen sk.piirin 
liikennepäällikön avuksi oli palkattava hevoskuljetusten asiantuntija, jota kutsuttiin 
liikennepäällikön apulaiseksi . Mikäli mahdollista, tehtävään valittavan henkilön 
tuli olla metsätyönjohtaja tai joku muu metsäalan ammattilainen. Hänen tuli toimia 
liikennepäällikön apuna ja asiantuntijana erikoisesti puutavaran auto- ja hevoskul-
jetuksissa, suunnitella ja ohjata piirissään hevosajoneuvoilla suoritettavat kuljetuk-
set, valvoa kuntien kuljetuspäälliköiden töitä ja tarpeen tullen ehdottaa kuljetus-
päälliköitä vaihdettavaksi. Liikennepäällikön apulaisen tehtävä oli sivutoimi, jota 
hoidettiin varsinaisen siviilitoimen ohella. Tehtävä oli myös määräaikainen. Se 
päättyisi talviajokauden ollessa ohi. 514 

Kun kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto sai marraskuun lopussa valmiiksi 
ohjeet liikennepäällikön apulaisten ja kuntien kuljetuspäälliköiden tehtävistä, oli 
metsäajo-organisaatio ohjeistuksen puolesta toimintavalmis. 515 Pari päivää myö-
hemmin ohjeita täydennettiin määräämällä, että kuntien kuljetuspäälliköiden tuli 
laatia yhdessä työvoimalautakuntien kanssa aluettaan koskeva ajo- ja kuljetus-
suunnitelma, missä kaikki alle 10 kilometrin matkalla suoritettavat kuljetukset olivat 
mahdollisuuksien mukaan hevoskuljetuksia. 516 Määräys pyrki myös ohjaamaan 

513 Pöytäkirja 23.11 .1941 , SArk, T 7367 /3. 
514 PMHE:n kirj no 387/os 3/2, 24.11 .1941 , SArk, T 7367/2. 
515 lbid. 
516 PMHE:n kirj no 417/3/3, 26.11.1941 , SArk, T 7367/2 . 
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metsäajoihin ja metsätöihin osallistuvat kunnallisviranomaiset vihdoinkin yhteistoi-
mintaan keskenään. 

Kuljetusjohdon sekä kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriön ponnisteluista huo-
limatta hevosajot eivät vuoden lopulla tapahtuneet kaikissa maan 600 kunnassa 
ohjeiden mukaisesti. Tämä johtui suurelta osin siitä, etteivät kaikki kansanhuolto-
lautakunnat olleet vieläkään määränneet pätevää kuljetuspäällikköä johtamaan 
hevoskuljetuksia. Toimintaa hankaloitti sekin , että vielä vuoden lopulla eräiden 
kuntien kuljetuspäälliköt eivät , päämajan ja kansanhuoltoministeriön ohjeiden vas-
taisesti , suostuneet ottamaan määräyksiä sk.piirien liikennetoimistojen päälliköiltä. 
517 Tämä saattoi johtua ainakin osaksi siitä, että kapteeni A. Ilmarinen oli antanut 
vielä syksyllä ohjeita kuntien kuljetuspäälliköille ja kansanhuoltolautakunnille myös 
ministeriön toimistopäällikön ominaisuudessa. 

Hevosajojen järjestelyjen yhteydessä tulivat hevosten kotiuttamiset usein esil -
le. Siviiliviranomaiset olivat vaatineet kesän ja syksyn aikana useaan otteeseen 
päämajaa kotiuttamaan hevosia omistajilleen. Todennäköisesti monet poliitikot 
todella uskoivat, että hevosten kotiuttaminen toisi merkittävää apua kotiseudun 
kuljetusongelmiin. Päämaja ei taas ollut halukas hevosten palauttamiseen omista-
jilleen, koska se katsoi kenttäarmeijan tarvitsevan kaikki sen käytössä olevat 
hevoset. Sotilasviranomaiset perustelivat kantaansa siviiliviranomaisille osoitta-
malla hevostilastoista, että kotiseudulla oli todellisuudessa riittävästi hevosia kaik-
kiin hevosajoihin. Toisaalta päämajan kuljetusjohto tiesi asialla olevan vaikutusta 
maal la asuvan väestön mielialaan. Tästä syystä siviilien vaatimuksiin suhtauduttiin 
kaikella vakavuudella. Kun huolto-osaston joulukuun alkupuolella valmistuneessa 
selvityksessä kävi ilmi, että kenttäarmeijalta voitiin kotiuttaa 848 hevosta, Roos 
käski järjestää kotiutukset pikimmiten 518 . 

4.2.4 Vesitiekuljetusten tukeminen 

Vesitiekuljetustoimiston päälliköllä majuri H. Lakomaalla oli paamajan huolto-
osaston entisenä vesitieliikenneupseerina 519 tarkka kuva siitä, mitä vesitiekuljetuk-
sissa oli syksyllä tapahtunut. Kun hän kutsui kotijoukkojen esikunnan liikennetoi-
miston edustajat sekä vesitieorganisaation päälliköt lokakuun lopulla Helsinkiin 
neuvotteluun, ei kyse ollut hänen perehdyttämisestään , vaan organisaation joh-
toon otosta. Neuvottelupäivillä käytiin läpi saavutetut tulokset, toiminnasta saadut 
kokemukset ja suurimmat ongelmakohdat. Tuolloin todettiin, että vesitiekuljetus-
ten kiireellisimmät tehtävät olivat lijokisuun halkojen kuljetusten hoitaminen ja 
Turun alueen sekavien liikennejärjestelyjen 520 uusiminen. Ongelmana oli myös se, 

517 KotijE:n kirj no 27 48/Liiktsto, 21.12.1941, SArk, T 736772. 
518 PM:n kirj no 2903/Huolto 3/30 sai, 9.12.1941 , SArk, T 7367 / 1. 
519 Maj Lakomaa suoritti PMhos:ssa palvellessaan useita vesiliikenteen tarkastusmatkoja syys- ja 

lokakuussa (Lakomaan tarkastuskertomukset, SArk, Sk 2045, Liiktsto / 11 , mappi no 11 , Sisävedet 
sekä SArk, T 7367/3 - ei diaaria). 

520 Ltn H. Schybergson teki lokakuun alussa esityksen Turun satamaan liittyvien ongelmien ratkaise-
miseksi (PM Turun ja Ahvenanmaan ku ljetusvaikeuksista sekä esitys valvonnan järjestelyistä ja 
laivayhteyksistä, 3.10.1941 , SArk, Sk 2045, Liiktsto / 11 , mappi no 1, Rannikko). KotijE ei saanut 
lokakuussa sovittua asiaa Laivaston esikunnan kanssa. 
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etteivät kuljetustariffit tukeneet riittävästi aluskuljetuksia. Lisäksi vesitiekuljetusten 
suoritusta vaikeutti ammattimiesten puute aluksilla, aluskorjaamoilla ja rannikon 
satamissa. 52 1 

Neuvottelussa sovittiin , että kapteeni Ilmarisen liikennetoimisto johtaa edelleen 
kuljetusten suoritusta, kun taas vesitiekuljetustoimisto keskittyy vesitieliikenteessä 
olevien ongelmakohtien ratkaisemiseen ja muiden vesitieliikenteen tukitoimien 
hoitamiseen. Merisatamien ongelmien hoidon ei katsottu kuuluvan kummallekaan 
toimistolle vaan rautatiekuljetusosastolle, koska satamien toimintavaikeuksien us-
kottiin johtuvan pääasiassa vaunuston puutteesta. 

Saaristomeren ja Ahvenanmaan liikennejärjestelyihin liittyvien ongelmien pe-
russyy oli , että alueella toimivien neljän merivoimien joukko-osaston keskinäiset 
vastuusuhteet meriliikenteen ohjaamisessa ja valvomisessa olivat sekavat. Meri-
voimien johtosuhde-epäselvyydet vaikeuttivat puolestaan alueella harjoitetun vilk-
kaan rannikkoliikenteen suoritusta. Tilannetta monimutkaisti se, että alueen vesilii-
kenteeseen osallistui monia siviiliorganisaatioita ja yksityisiä liikennöitsijöitä. Mah-
dollisesti eversti Roos otti asian henkilökohtaisesti hoitaakseen, koska hänen ja 
merivoimien esikuntapäällikön kommodori S. Sundmanin keskinäiset suhteet oli-
vat hyvät. Joka tapauksessa Lounais-Suomen meriliikenteen uudelleen järjestely 
alkoi edistyä vasta sen jälkeen, kun Roos sai asialle Sundmanin tuen. Lisäksi 
kommodori Sundman lupasi , että merivoimat auttavat tarvittaessa alueen kansan-
huollon kuljetusten suorituksessa 522 . 

Marraskuun lopulla merivoimien esikunta hyväksyi kotijoukkojen esikunnan lii-
kennetoimiston ja laivaston esikunnan laatiman suunnitelman vesitieliikenteen kes-
kittämistä Turun ja Ahvenanmaan saaristossa 523 . Turkuun perustetun ja laivaston 
komentajan alaisena toimivan Saaristomeren liikennekeskuksen tehtävänä oli 
johtaa merivoimien liikennettä, kauppamerenkulkua, alueen vuoroliikennettä, ka-
lastusta ja muuta siviililiikennettä. Sen päälliköksi määrätty komentajakapteeni U. 
Voionmaa nimitettiin samalla liikennetoimiston alaiseksi Turun sk.piirin esikuntaan 
sijoitetuksi vesiliikennepäälliköksi. Tässä ominaisuudessa Voionmaan tuli johtaa 
Turun vesitielohkon kansanhuollon kuljetukset. 524 Järjestely oli voimassa jatko-
sodan loppuun asti 525 . 

Saaristomeren liikennejärjestelyjä täydennettiin joulukuun lopussa, kun kotijouk-
kojen esikunnan liikennetoimisto alisti Ahvenanmaan sk.piirin esikunnassa olevan 
liikenneupseerin ja Ahvenanmaan kuntien kuljetuspäälliköt Saaristomeren liikenne-
keskuksen päällikölle. Toimenpiteen tarkoituksena oli tehostaa Ahvenanmaalla 
suoritettavia maa- ja vesitiekuljetuksia. 526 

521 PMHE:n kokouspöytäkirja 27.10.1941 , SArk, T 7367/3 - 20 sivua. 
522 MerivE:n kirj no 2202/1045/Kom 3, 12.11 .1941 , SArk, T 7367/3. 
523 KotijE:n kirj no 830/Liiktsto sai , 21 .11 .41, SArk, Sk 2045, Liiktsto /11 , mappi no 1, Rannikko ja 

MerivE:n kirj no 1124/Kom 3 sai , 27.11.41 , SArk, T 7367/3 . 
524 LE:n kirj no 2210/Liik 2 sai , 30.11.41 , SArk, Sk 2045, Liiktsto /11 , mappi no 1, Rannikko. 
525 Järjestely säilyi periaatteessa samana, vaikka vuoden 1943 lopulla Saaristomeren liikennekeskus 

liitettiin Turun Laivastoaseman yhteyteen (PMjärjos no 2190/Lkp sai , 30.11 .1943, SArk, T 7366/ 
20). 

526 KotijE:n kirj no 924/Liiktsto sai , 20.12.1941 , SArk, T 7367 /3. 
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Sisävesien purjehduskausi uhkasi syksyllä 1941 kovien pakkasten takia päättyä 
normaalia aikaisemmin. Rauhan vuosina asia ei olisi huolestuttanut ketään , mutta 
nyt tilanne oli toinen. Liikarasitettujen rauta- ja maantiekuljetusten keventämiseksi 
päämajan kuljetusjohto yritti pitää vesitieliikennettä käynnissä mahdollisimman 
pitkään. Purjehduskauden pitkittäminen oli erityisen tärkeää siksi, että Näsijärvel-
tä, Päijänteeltä ja Saimaalta VR:lle ja Helsingin kaupungille kuljetettavat halot oli 
saatava ennen vesien lopullista jäätymistä sopiviin sisävesisatamiin jatkokuljetet-
taviksi . 

Käytännössä purjehduskauden pidentäminen oli mahdollista pitämällä voimak-
kailla hinaajilla väylät auki sekä vahvistamalla sisävesialuksia rautalevyillä jäissä 
kulun mahdollistamiseksi. Majuri Lakomaan pyynnöstä kauppa- ja teollisuusminis-
teriö järjesti rahoituksen puolentoista kuukauden ajaksi jäänmurtotehtäviin varatta-
vien hinaajien kulujen kattamiseksi sisävesillä. Antaessaan vesitiepiirien päälliköille 
ohjetta määrärahan käytöstä Lakomaa korosti, että rahaa sai käyttää vain tositar-
peessa olevalle eikä missään tapauksessa yhtiöille, yhtymille tai yksityisille, joilla 
itsellään oli voimakkaita hinaajia. 527 

Sisävesialusten jäävahventamisen ongelmana oli , ettei tarvittavia teräksisiä tai 
rautaisia levyjä ollut vapaasti saatavissa. Lakomaa onnistui silti saamaan sotata-
lousosaston raaka-ainetoimistolta suojalevyt seitsemälle sisävesialukselle. 528 Pur-
jehduskauden pidentämisyritykset olivat epätoivoisen tuntuisia yrityksiä. Ne ku-
vaavat hyvin , miten pieniin yksityiskohtiin valtakunnan kuljetusjohto joutui puuttu-
maan kuljetuskriisiä selvittäessään. 

Vesitiekuljetukset, kuten muutkin kuljetusmuodot, olivat kärsineet kesästä alka-
en ammattimiesten puutteesta. Alkusyksyllä eversti Roos oli saanut vain muuta-
man erikoismiehen lomautetuksi. Marraskuussa päämajan järjestelyosaston suh-
tautuminen lomautus- ja vapautusesityksiin oli edelleen tiukka. Kun Roos yritti 
seuraavaa purjehduskautta varten saada Saimaan laivojen koneistojen , kattiloiden 
ja runkojen korjaukseen tarvittavat konepajamiehet lomautetuksi, oli vastaus kiel-
teinen. Järjestelyosasto totesi ylipäällikön 23.11 .1941 määränneen, että virastoja 
ja teollisuuslaitoksia ym. varten ei enää lomauteta tai vapauteta sotapalveluksessa 
olevia miehiä 529 . Kaikkien työnantajien tuli ottaa tarvitsemansa henkilökunta niistä 
vuonna 1912 ja aiemmin syntyneistä, jotka oli jo kotiutettu. Laivanomistajien on-
gelmaksi jäi, ettei kotiutettujen joukossa ollut heidän tarvitsemiaan erikoismiehiä. 

4.3 Siviili- ja sotilasjohdon kiista yhteiskunnan resurssien jaosta 

4.3.1 Ministeriöiden valmistelumuistiot 

Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto olivat kesällä 1941 hyväksyneet, että ar-
meijan palvelukseen kutsuttiin peräti 16% väestöstä. Tämän katsottiin olevan 
mahdollista, koska sodan uskottiin olevan lyhyt. Se oli myös tarkoituksenmukaista, 

527 PMHE:n kirj no 89/MaVeos/3/8, 4.11.1941, SArk, T 7367 /7 ja KTM:n kirj no 3334, 6.11.1941, SArk, 
T 7367/3 sekä PMHE:n kirj no 115/3/8, 6.11.1941 , SArk, T 7367/7. 

528 PMHE:n kirj no 93/3/8, 4.11 .1941 , SArk, T 7367 /3. 
529 PM :n kirj no 4308/Järj 3 /20, 25.11.1941, SArk, T 7367/3 . 
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jotta sota voitaisiin käydä mahdollisimman voimakkaalla armeijalla. Syksyllä tilan-
ne oli toinen . Tuolloin oli käynyt ilmi, ettei sodan päättyminen ollut näköpiirissä. 
Kaiken lisäksi kenttäarmeijan pääosat jatkoivat hyökkäystä kaukana Itä-Karjalas-
sa. Näin olleen työvoimaa ja kuljetuskapasiteettia ei ollut saatu vielä marraskuun 
alussa siirrettyä armeijasta takaisin siviiliyhteiskunnan palvelukseen. 

Valtioneuvosto päätyi marraskuun alkupuolella arviossaan siihen, ettei yhteis-
kunta enää kovin pitkää aikaa kykenisi ilman suuria haittoja talous- ja siviilielämälle 
ylläpitämään näin suurta liikekannallepanoa. Kansakunnan kannalta kestämättö-
mäksi muuttuva tilanne alkoi nyt entistä enemmän kärjistää maan poliittisen ja 
sotilaallisen johdon välejä. Ministerit arvostelivat päämajaa siitä, ettei se tehnyt 
juuri mitään siviiliyhteiskunnan ongelmien helpottamiseksi. Päämajan ylin johto ei 
puolestaan hyväksynyt sen päätöksiin kohdistettua kritiikkiä, koska se katsoi teh-
neensä kaiken tehtävissä olevan siviiliyhteiskunnan hyväksi. Lisäksi sen oli ensi 
sijassa huolehdittava kenttäarmeijan tarpeiden turvaamisesta. Kyseessä oli vai-
keasti soviteltava ristiriita yhteiskunnan voimavarojen, mukaan lukien kuljetukset, 
käytöstä sodan päämäärien hyväksi. 

Koska käytännössä kaikki ministeriöt olivat tavalla tai toisella asianosaisia, val-
tioneuvostossa päätettiin, että sen ja päämajan suhteita hiertävistä asioista tulisi 
keskustella avoimesti yhteisessä neuvottelussa. Pääministeri J. Rangell otti koko-
uksen 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. 530 

Kuljetuskysymyksiä Rangell ei erikseen maininnut, mutta toisaalta kuljetukset 
tulivat korostetusti esiin useimmissa kahdeksan eri ministeriön toimesta laadituista 
28 valmistelumuistioista. Tämä oli luonnollista, koska liikenteen ja kuljetusten 
sujuminen on aina perusedellytys kaikille yhteiskunnallisille toiminnoille. Kuljetus-
ten keskeinen asema niin muistioissa kuin itse neuvottelussakin merkitsee, etteivät 
siviiliviranomaiset olleet tyytyväisiä siihen, mitä päämaja oli siihen mennessä teh-
nyt kotiseudun kuljetuskriisin ratkaisemiseksi. Kritiikki ei silti kohdistunut miten-
kään päämajan huoltopäällikön esikuntaan vaan lähinnä päämajan ylimpään joh-
toon. 

Kaksi kulkulaitosministeriön valmistelumuistiota käsitteli vain kuljetuskysymyk-
siä. Niiden sisältö viittaa siihen, että muistiot on paremminkin tarkoitettu muille 
siviiliviranomaisille kuin päämajan kuljetusjohdolle. Tämä on ymmärrettävää, sillä 
päämajan kuljetusasiantuntijat tunsivat kuljetustilanteen paremmin kuin ministeri -
ön virkamiehet. Lisäksi ministeriön muistioissa käytettiin hyväksi, rautatiehallituk-
sen tietojen lisäksi, päämajan huoltopäällikön esikunnan antamia selvityksiä. Kum-
massakaan varsin maltilliseen sävyyn kirjoitetussa muistiossa ministeri Salovaara 
ei syyttänyt päämajaa kuljetusongelmista, vaikka hän painottikin tarvetta saada 
kotiseudulle lisää rautateiden liikkuvaa kalustoa, autoja ja rautateiden henkilökun-
taa 531 . Hän jopa totesi, tavallaan eversti Roosin kaikuna, että käytettävissä olevalla 

530 Pääministeri J. Rangellin kirje päämajalle 15.11.1941 , SArk, T 7368/18. 
531 VR:n viran- ja toimenhaltijoista oli 1.11.1941 yhteensä 1 146 puolustuslaitoksen palveluksessa. 

Vallatuilla alueilla heistä työskenteli 1 065. 
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kalustolla voitiin tehokkailla järjestelyillä saada tyydyttäviä tuloksia aikaan. Lisäksi 
hän kiitti epäsuorasti Mannerheimiä toteamalla, että eversti Roosin johdossa oleva 
kuljetusasiain keskitys oli ollut erittäin hyödyllinen toimenpide. Omaa asemaansa 
Salovaara korosti huomauttamalla, että hänen johdollaan toimiva valtioneuvoston 
asettama kuljetusasiain neuvottelukunta oli useissa eri tapauksissa todennut Roo-
sin toiminnan tuloksellisuuden. 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä laadituissa kahdessa muistiossa käsiteltiin 
elinkeinoelämän vaikeuksia ja kotimarkkinateollisuuden tilannetta. Molemmissa 
muistioissa kuljetusvaikeudet olivat keskeisesti esillä. Elinkeinoelämän ongelmien 
yhteydessä valitettiin, että saksalaisilla oli käytössä päivittäin jopa 1 000 vaunua. 
Liikenneoloja käsiteltäessä todettiin, että Saimaan kanavan avautumiseen asti 532 

Savon ja Karjalan teollisuuslaitosten kuljetukset lisäisivät ruuhkaa rautateillä ja 
Pohjanlahden satamissa. Muistiossa esitettiin tullihallituksen tilastojen perusteella 
tarkat tiedot Oulun, Kokkolan, Vaasan, Porin, Rauman, Turun ja Helsingin satamien 
ruuhkaantumisesta. Lisäksi kotimarkkinateollisuuden ilmoitettiin kärsineen raaka-
ja polttoaineiden kuljetusongelmista huolimatta siitä, että sk.piirien liikennetoimis-
tot olivat pyrkineet parhaansa mukaan asettamaan autoja teollisuuden käytettävik-
si. Toisaalta ministeriö valitti autojen korkeita päivävuokria, vaikka tariffeihin oli osin 
päämajan huoltopäällikön esikunnan aloitteesta ja myötävaikutuksella saatu pa-
rannuksia aikaan. Erityisen positiivisena seikkana mainittiin , että 8.11 . päämajan 
huoltopäällikön esikunta ja Suomen Teollisuusliitto olivat sopineet yhteistyöstä, 
joka tähtäsi kotimarkkinateollisuuden kuljetusolojen helpottamiseen. 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton asiamies J. Söderhjelm totesi 
muistiossaan puunjalostusteollisuuden ongelmina olevan ennen kaikkea työvoi-
man ja kuljetusvälineiden puute. Tuotanto- ja kuljetusvaikeuksien johdosta puunja-
lostusteollisuus ei ollut kyennyt toimittamaan satamiin laivattavaksi niitä tavara-
määriä, jotka kauppasopimuksissa oli sovittu. Vuoriteollisuudenkin osalla kuljetus-
kysymys oli aiheuttanut paljon hankaluuksia muun muassa Outokumpu Oy:lle . 

Suomen Työnantajain Keskusliiton muistiossa valitettiin purkaus- ja lastaussata-
mien vähälukuisuutta, vaunujen puutetta ja sotilaskuljetusten ensisijaisuutta. Kes-
kusliitto kiinnitti erityistä huomiota työvoimakysymyksiin todeten , että esimerkiksi 
laivojen purkamisen ja lastauksen työnopeuden ja -tehon lisääminen merisatamis-
sa oli mahdollista vain lisäämällä työnjohtoa ja ammattitaitoisia satamatyöläisiä. 
Ammattimiesten saaminen satamiin oli työnantajien mielestä tärkeä rengas kulje-
tusongelman ratkaisussa varsinkin redillä olevilla laivoilla tapahtuvassa ahtaus-
työssä. 

Päämajassa yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti E. Hanell jakoi ylipäälli -
kön käskystä ministeriöiltä saadut muistiot lausuntoja varten kenraaliluutnantti 
Valveelle, kenraalimajureille Sarlin, Tuompo ja Martola, eversteille Arajuuri, lsakson, 
Melander, Roos ja Bonsdorff sekä everstiluutnanteille Kotilainen ja Lako. 533 Eversti 
Roosin tuli laatia lausunto kahdeksasta eri muistiosta 534 joko yksin tai yhdessä 

532 Saimaan kanavan korjaus alkoi elokuussa 1941 . Se avattiin liikenteelle kesäkuun 1942 alussa. 
533 Yleisesikunnan päällikön kirj no 720/ 1 d sai , 16.11 .1941 , SArk, T 7368/18 . 
534 Yleisesikunnan päällikön kirj 16.11.1941 / PMHE:n tulodiaari no 149/1 / 13 sai, 18.11.1941 , SArk, 

T 7368/18. 
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jonkin muun lausunnon antajan kanssa. Roosin vastuulla olevat muistiot olivat 
kulkulaitos-, kauppa- ja teollisuus- sekä kansanhuoltoministeriön laatimia. Ne 
käsittelivät joko kuljetuksia tai kuljetusalaa. Eversti Roosin kenraaliluutnantti Ha-
nellille 20.11.1941 535 lähettämät lausunnot eivät ole säilyneet, mutta oletettavasti 
ne olivat juuri niitä, joita kenraaliluutnantti Airo käytti neuvottelussa kuljetuksiin 
liittyvistä asioista puhuessaan. 

4.3.2 Valtioneuvoston ja päämajan neuvottelu 

Hallituksen ja päämajan neuvottelu pidettiin 28.11.1941 valtioneuvoston juhlahuo-
neistossa. Paikalla olivat tasavallan presidentti Ryti, pääministeri Rangell, ministe-
rit Tanner, Walden, Kukkonen, Pekkala, Arola, Koivisto, Kalliokoski, Salovaara, 
Fagerholm, Lehtonen, Annala, Ikonen, Horelli ja Ramsay. Päämajasta olivat tilai-
suuteen saapuneet sotamarsalkka Mannerheim, kenraaliluutnantti Airo, everstit 
lsakson ja Arajuuri sekä everstiluutnantit Kotilainen ja Grönvall. 536 Jonkin esteen 
takia asiaa päämajassa valmistellut kenraaliluutnantti Hanell ei osallistunut neuvot-
teluun. Kokouksen asialistasta ja päämajan lausuntojen valmistelusta päätellen on 
oletettavissa, että eversti Roos olisi osallistunut neuvotteluun, ellei hän olisi sama-
na päivänä joutunut lähtemään Saksaan tapaamaan OKW:n ja OKH:n kuljetuspääl-
likköä kenraaliluutnantti Gerckeä. 

Tasavallan presidentti R. Rytin avauspuheenvuorossa tulivat esille kaikki ne asiat 
ja perustelut, joiden avulla ministerit olivat kesästä alkaen tuloksetta yrittäneet 
saada päämajaa kotiuttamaan työvoimaa ja siirtämään kuljetuskalustoa siviiliteh-
täviin. Neuvottelun aikana puheenvuoroja käyttäneet ministerit oikeastaan vain 
paneutuivat työvoima- ja kuljetuskysymyksissä yksityiskohtaisemmin Rytin mainit-
semiin asiakokonaisuuksiin . Luonnollisesti he tarkastelivat asioita oman hallinnon-
alansa kannalta, jolloin asioiden painotukset saattoivat olla erilaisia. Jostain syystä 
tärkeiden kuljetusasioiden käsittelyyn ei valtioneuvoston ja päämajan neuvottelua 
tarkastelleissa esityksissä ole kiinnitetty lainkaan huomiota tai se on ohitettu lyhy-
ellä maininnalla 537 . 

Itse neuvottelu käytiin hallituksen ja päämajan vuoropuhelun tapaan siten, että 
ministerin puheenvuoroa seurasi päämajan vastaus. Tilannetta voisi kuvata myös 
niin, että syyttäjän puheenvuoroa seurasi puolustuksen lausunto. Ministereistä 
kuljetuskysymyksiä käsittelivät esityksissään tai kommenttipuheenvuoroissaan si-
säasiainministeri Horelli, kulkulaitosministeri Salovaara, toinen kulkulaitosministeri 
Annala 538 , kansanhuoltoministeri Ramsay ja valtiovarainministeri Tanner. Näissä 

535 PMHE:n kirj no 166/1/13 sai, 20.11 .1941, SArk, T 7368/18. 
536 Tasavallan presidentin kanslia, kansliapäällikkö Bruno Kivikosken arkistoa 41-54 sai , KA, Hn 13 -

Kokouksesta laadittiin 56 sivuinen salainen keskustelupöytäkirja. 
537 Esimerkiksi Tynkkynen (2), s. 14 7-148 - Kuljetuskysymyksen käsittelyä ei mainita, vaikka kuljetus-

kaluston käytön osalta kyse oli sekä kenttäarmeijan toimintakykyyn että uudelleen järjestelyyn 
liittyvästä asiasta. 

538 Ministeri Annala hoiti KYM:ssä työvoima-asioita. Salovaara joutui toimimaan Annalan ja Manner-
heimin välimiehenä työvoima-asioissa, koska Annala ei tahtonut saada esityksiään päämajassa 
läpi (Linkomies, s. 194). Annalan neuvottelussa käyttämät kärjekkäät puheenvuorot tuskin lisäsivät 
päämajan myötämielisyyttä häntä kohtaan. 
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puheenvuoroissa vaadittiin, tosin yleensä kohteliain sanakääntein, palauttamaan 
kotiseudulle 3 000 - 4 000 hevosta, 400 - 500 traktoria, moottoriajoneuvoja ja aura-
autoja 539 sekä antamaan kulkuvälineille polttoainetta. Samalla kehotettiin kotiutta-
maan auton- ja traktorinkuljettajia, työjohtajia Saimaan kanavan korjaustyömaille 
sekä lomauttamaan muita kuljetusalan ammattilaisia. Puheenvuoroissa käsiteltiin 
myös karjalaisten paluuseen liittyviä huolto- ja kuljetusongelmia, rautateiden tava-
ra- 540 ja henkilöliikenteen vaikeuksia, autokorjaamojen toiminnan tehostamista, 
rannikon ja sisävesien kuljetuksiin liittyviä aluskysymyksiä, satamien tilannetta ja 
merenkulun ongelmia. Lisäksi tarkasteltiin rautateiden liikkuvan kaluston tilauksia 
541 sekä mahdollisuuksia ostaa moottoriajoneuvoja. Kiivaasti keskusteltiin myös 
yhä todennäköisemmältä vaikuttavasta tilanteesta, jossa teollisuus joutuisi rauta-
teiden kuljetusvaikeuksien takia edelleen supistamaan tuotantoaan. 

Vastauspuheenvuoroissaan sotilasviranomaiset ilmoittivat kotiuttavansa ensi ti-
lassa peräti 68 000 miestä yksiköittäin. Kotiutettavien määrä oli hyvin lähellä 
ministeriöiden muistioissa esitettyjä tingittyjä tarpeita. Erona oli kuitenkin kotiutus-
tapa. Talouselämän kannalta ei ollut lainkaan sama asia, keitä vapautettiin , koska 
todellista apua olisi tullut usein vain nimettyjen henkilöiden palaamisesta siviiliteh-
täviinsä. Samasta syystä Rooskin oli pyrkinyt syksystä alkaen saamaan kuljetusor-
ganisaation palvelukseen vain tiettyjä kuljetusalan ammattilaisia ja erikoismiehiä 542 . 

Ministereille osoitettiin tilastoilla, ettei kotiseudun hevostilanne ollut niin vaikea 
kuin väitettiin . Puolustusvoimien käyttöön oli otettu 43 400 hevosta, joista oli jo 
palautettu 1 890, lomautettu omistajilleen 1 717 ja korvattu kuolleina 2 652 . 
Vuoden 1941 helmikuussa maassa oli 3-vuotiaita ja vanhempia hevosia, Ahvenan-
maata lukuun ottamatta, yhteensä 277 806, josta sotavoiman käytössä oli 14,3%. 
Kotiseudun hevosmäärä vielä lisääntyisi vuoden aikana 3-vuotiaiksi tulevilla 23 000 
hevosella. Lisäksi siviilissä olivat kaikki kantakirjahevoset sekä 4- ja 5- vuotisiksi 
tulevat 63 000 hevosta. Puolustuslaitoksen hevosluku oli lokakuun 1941 lopussa 
50 290, josta kenttäarmeijalla 43 995 hevosta. Selvitykset osoittivat, ettei puolus-
tusvoimain uudelleen järjestelyissä olisi mahdollisuuksia hevosten lisäpalautuksiin , 
koska hevosvahvuudet olivat alun alkaen supistetut minimiin . 

539 TVH halusi käyttöönsä 240 uutta aura-autoa, mutta päämaja oli luvannut antaa vain 18 autoa 
kuljettajineen. Kalusto- ja henkilöstöpulan takia TVH kykeni auraamaan vain 10 300 km pääteitä. 
Lisäksi lääninhallitukset ja kunnat aurauttivat 2 000 km pienempiä teitä. 

540 Tavaraliikenteessä esiintyvien ruuhkautumisten estämiseksi rautateiden liikennesääntöä muu-
tettiin , jotta liikennöitsijät saataisiin nopeammin kuormaamaan ja purkamaan käytössään olevat 
vaunut. Lisäksi , jotta vienti ja tuonti jakautuisivat tasaisemmin eri satamien kesken , myönnettiin 
Turun, Mäntyluodon ja Rauman satamiin lähtevälle vientitavaralle rahtitasoitus. Molemmat toi -
menpiteet toteutettiin PMHE:n esityksestä. 

541 Syksyn aikana kotimaasta oli tilattu 37 veturia, 60 henkilövaunua ja yli 1 000 tavaravaunua. 
Veturien valmistuksen ongelmana oli tarvittavan raaka-aineen puute. Tilatuista vetureista viimeiset 
valmistuivat vuonna 1945. 

542 Syksystä 1941 aina kesään 1944 saakka Roos teki päämajan järjestelyosastolle, yleisesikunnan 
päällikölle ja ylipäällikölle vaihtelevalla menestyksellä lukuisia esityksiä kuljetusalalla tarvittavan 
johto- ja erikoishenkilöstön vapauttamisesta tai lomauttamisesta, jotta kuljetukset saataisiin suori-
tettua. 
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Päämaja ilmoitti ottaneensa marraskuussa joukoilta pois kaikki kuorma-autot, 
jotka niiltä suinkin voitiin irrottaa. Näin kotiseudulle oli siirretty 700 autoa ja parhail-
laan irrotettiin vielä 100 kuorma-autoa. Suurempaa palautettavien autojen määrää 
ei toistaiseksi voitu luvata, koska Itä-Karjalan suurten kuljetusongelmien takia 
siellä olevat joukot tarvitsivat entistä enemmän kuljetusvälineitä. Sotatoimiyhtymät 
olivat kuitenkin saaneet päämajalta tehtävän tutkia, mitä mahdollisuuksia niillä olisi 
irrottaa lisää ajoneuvoja kotiseudulle. 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan tilastoihin perustuen ministereille osoitet-
tiin , että rautateiden kuljetustilanne tulisi jatkossa entisestään pahenemaan. Täl -
löinkin sotilaskuljetukset ja tärkeimmät kansanhuollon kuljetukset uskottiin voita-
van suorittaa, mutta muu taloudellinen toiminta uhkasi lähiaikoina tyrehtyä rauta-
teiden kuljetusvaikeuksien takia. Tässä yhteydessä päämaja teki ministereille esi -
tyksen yhteiskunnalle vähemmän tärkeän teollisuuden suunnitelmallisesta supista-
misesta. Päämaja perusteli Roosin aloitteesta tehtyä esitystä sillä, että ellei välttä-
mättömiä supistusta tehtäisi , syntyisi kaikista järjestelytoimenpiteistä huolimatta 
tilanne, jossa vähemmän tärkeät teollisuudenalat voisivat saada ennen tärkeimpiä 
vaunutarpeensa tyydytetyiksi. Tämä johtui siitä, että vaunujen lopullinen jako tilaa-
jille tapahtui asemilla ja liikennejaksoissa. Mikään keskuselin ei pystynyt valvo-
maan jakoa niin , että tärkeimmät ja kiireellisimmät tarpeet tulisivat aina ensin 
tyydytetyiksi. Näin ollen parempaan tulokseen päästäisiin, mikäli asiantuntijat mää-
räisivät, mikä osa teollisuutta ja vientiä olisi jätettävä vaunujen jaossa huomioon 
ottamatta ja siten käytännössä pysäytettävä. Päämaja esitti, että tehtävää varten 
nimitettäisiin asiantuntijalautakunta, jonka tehtävänä olisi kiireellisesti tutkia teolli-
suuden supistamismahdollisuuksia ja tehdä ehdotus teollisuuden ja puunviennin 
supistamiseksi . Tähän palataan luvussa 4.4.1. 

Ajatus, että vähemmän tärkeä osa teollisuudesta joutuisi jopa lopettamaan 
toimintansa kuljetusvaikeuksien takia, ei ollut osalle ministereistä ennalta tuntema-
ton , koska Roos oli tehnyt asiasta aiemmin esityksen ainakin ministeri Salovaaral-
le. Lisäksi valtiovarainministeriön alainen tuotantokomitean liikennejaosto käsitteli 
samaan aikaan omassa kokouksessaan Roosin aloitteesta kyseisen asiantuntija-
lautakunnan perustamista. Ministerien kannalta aihe oli valtakunnallisesta kuljetus-
kriisistä huolimatta varsin tulenarka. Ministerien puheenvuoroissa ja kommenteis-
sa tulikin esille, että heistä parasta politiikkaa oli olla puuttumatta valtioneuvoston 
päätöksillä yksityisen teollisuuden toimintaan . 

Tilaisuuden jälkeen ministerien ja päämajan edustajien näkökannat olivat edel-
leen monessa asiassa kaukana toisistaan. Kaikki kyllä ymmärsivät, etteivät kotirin-
tama ja sotarintama olleet mitään erillisiä, toisistaan riippumattomia tekijöitä vaan 
saman asian kaksi puolta, kuten Ryti oli sanonut. Vaikeutena oli , miten yhteiskun-
nan 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 ilmoit-
tanut 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 yhteis-
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työssä kyseisten vaikeiden kysymyksen helpottamiseksi . Optimistisesti , mihin ko-
kous ei juuri ollut antanut aihetta, hän esitti toivomuksen , että päätettyjen toimen-
piteiden ansiosta yhteiskunnan tilanne vähitellen parantuisi. 

Neuvottelun aikana ministerit Salovaara, Horelli ja Tanner mainitsivat puheen-
vuoroissaan useampia kertoja valtakunnan kuljetuspäällikön eversti Roosin. Salo-
vaaran 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, jonka avulla kulje-
tustilanteen voitiin odottaa vähitellen paranevan. Useammankin ministerin pu-
heenvuorosta voidaan havaita, että Roosia arvostettiin siviilihallinnossa. Tannerin 
Salovaaran puheenvuoron jälkeen käyttämästä kommentista voi päätellä, että 
Roos oli kirjoittanut ainakin pääosan ministeri Salovaaran neuvottelussa pitämästä 
esityksestä 543 . Kukaan neuvotteluun osallistunut ei voinut välttyä johtopäätöksel -
tä, että kulkulaitosasioissakin päämaja, Roos sen edustajana, käytti kaikkea pää-
tösvaltaa, ei kulkulaitosministeri. 

Herättää huomiota, ettei Mannerheim sanonut varsinaisessa neuvottelussa sa-
naakaan. Toisin kuin Ryti hän ei edes neuvottelun lopussa käyttänyt kokoavaa 
puheenvuoroa käsitellyistä asioista tai päämajan aikomuksista. Todennäköisesti 
Mannerheimin mielestä kokouksessa tarkasteltiin hänen päätäntävallassaan olevia 
asioita samalla arvostellen hänen tekemiään ratkaisuja. Oletettavasti hän vaikeni , 
koska katsoi , ettei hän ollut tilivelvollinen ratkaisuistaan tai aikomuksistaan rivimi--
nistereille. Airo ja lsakson saivat kertoa ministereille, mitä hän oli jo päättänyt. 
Mannerheim osallistui keskusteluun vasta, kun pääministeri Rangell neuvotteluti -
laisuuden päätyttyä ilmoitti Yhdysvaltain lähettilään toimittaneen ulkoasiainminis-
teriöön kokouksen aikana Englannin hallituksen nootin . 

Päämaja, valtioneuvosto ja ministeriöt ovat varmasti pitäneet 28.11 . neuvottelun 
jälkeen omat arviointitilaisuutensa kokouksen tuloksista. Näistä tilaisuuksista ei ole 
säilynyt kirjallisia dokumentteja. Mannerheim varmasti katsoi tilaisuuden luonteel-
taan sellaiseksi , ettei vastaavaa ollut syytä järjestää ainakaan tällaisella kokoonpa-
nolla. Mahdollisesti myös Ryti ja Rangell totesivat, ettei jatkossa näin laajalla 
joukolla ollut hyödyllistä kokoontua. Tämä jäikin ainoaksi jatkosodan aikana pide-
tyksi valtioneuvoston ja päämajan ylimmän johdon väliseksi neuvotteluksi. 

Päämajan kuljetusjohdon kannalta positiivista oli , etteivät ministeriöt neuvotte-
lun jälkeen enää lähettäneet kirjelmiä päämajalle kotiseudun kuljetusvaikeuksista. 
Tämä viitannee siihen , että Roos oli saanut ministerit vakuuttuneeksi , että hänen 
esikuntansa tekee kaiken mahdollisen siviiliyhteiskunnan kuljetusolojen paranta-
miseksi. 

543 Tanner: 'Lopputulos, joka herra Roosin muist iossa annett iin, on hieman lohduton. Eiköhän joitakin 
muitakin keinoja olisi käytettävissä?' Tannerin peräämiä muita keinoja tarkasteltiin seuraavaksi 
Roosin Airolle valmistelemassa esityksessä. 
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4.4 Satamien toimintojen johtoon otto 

4.4.1 Kauppameriliikenteen järjestelyt 

Eversti Roos uskoi vielä marraskuussa lujasti , että satamien ruuhkat olivat selvitet-
tävissä satamien käytössä olevaa vaunustoa lisäämällä 544 • Tästä syystä hän oli 
jättänyt satamien toiminnan tukemisen rautatiekuljetusosaston tehtäväksi. Ruuhki-
en selvittäminen osoittautui erittäin vaikeaksi tehtäväksi , vaikka rautatiekuljetus-
osasto siirsi nopeasti Turun ja muiden läntisten merisatamien järjestelyratapihoille 
lisää vetureita ja osoitti saksalaiskuljetuksista vaunuja tuontitavaravarastojen tyh-
jentämiseen. Saksalaisten saaman vaunuston supistuminen johti puolestaan sii-
hen, 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 tar-
kemmin satamien ongelmiin. Marraskuun lopulla todettiin, että satamien tilannetta 
voitaisiin pitkällä näkemällä auttaa parantamalla Pohjanlahden satamien teknistä 
tasoa ja muuta infrastruktuuria. Nopeimmin satamien toimintaa saataisiin tehostet-
tua, 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. Ongelmana oli myös se, 
ettei satamaviranomaisilla ollut tarvittavaa määräysvaltaa kaikkiin eri satamien 
toimijoihin nähden. Seurauksenajohtosuhteiden sekavuudesta ja käskyvallan puut-
teesta oli tietty resurssien tyhjäkäynti ja suoranainen tuhlaus. Näihin seikkoihin oli 
mahdollista puuttua järjestämällä satamien johtaminen siten, että satamissa työs-
kentelevät monet viranomaiset ja lukuisat yksityiset yritykset saataisiin toimimaan 
samansuuntaisesti. Vaikeutena oli, että nyt, poikkeuksena kaikkiin aiempiin kulje-
tusjärjestelyihin, oltiin ottamassa vastuuta tehtävistä, joiden johtamisesta sotilasvi-
ranomaisilla ei ollut aiemmin juuri kokemuksia. 

Tällöin maan- ja vesitiekuljetusosastossa havaittiin, että satamissa voitaisiin 
soveltaa Liinahamarissa talvisodan jälkeen menestyksellisesti toteutettua järjeste-
lyä, jossa pieni toimikunta, käytännössä yksi ammattimies, johti sataman työsken-
telyä. Järjestely edellytti päämajan huoltopäällikön esikunnan, merivoimien esikun-
nan, päämajan kaupallisen osaston ja kansanhuoltoministeriön keskinäisten vas-
tuiden ja tehtävien tarkistusta. 

Melkoisen varmasti eversti Roos hanki satamissa tarvittaville uusille järjestelyille 
kauppamerenkulkua johtavan kansanhuoltoministeriön tuen, ennen kuin hän esit-
teli asian ylipäällikölle. Suunniteltujen järjestelyjen toteuttaminen edellytti Manner-
heimin hyväksymistä, koska kyseessä oli huomattava poikkeama Roosin omaan 

54• PM:n kirj no 2996/Huolto 1/ 5 a sai , 24.1 0.1941 , SArk, T 2556/4. 
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suunnitelmaan ja Mannerheimin tehtävänantoon nähden. Toiminnan laajentaminen 
satamiin merkitsi myös, että esikunnan lyhytaikaiseksi ajateltu toiminta jatkuisi 
ennakoitua pitempään. Koska kaavailtujen toimenpiteiden voitiin odottaa palvele-
van hyvin kansallisia etuja, ylipäällikkö suostui sen toteuttamiseen. Oletettavasti 
satamien toiminnan tehostumisen uskottiin rauhoittavan myös Suomen kuljetus-
oloja kärkevästi arvostelleita saksalaisia. 

Ylipäällikön hyväksymisen saatuaan päämajan huoltopäällikön esikunnan sisäs-
tä työnjakoa täsmennettiin siten, että satamien toiminnan ohjaaminen tuli maan- ja 
vesitiekuljetusosaston vesitiekuljetustoimiston vastuulle. Esikunnan sisäinen teh-
tävientarkistus osoittaa myös sen , että satamien toimintaa alettiin nyt johdonmu-
kaisesti tarkastella laajakantoisena yhteiskunnallisena sekä kiinteästi rannikon ve-
sitieliikenteeseen liittyvänä kysymyksenä. Aiempi, kapea-alainen näkemys siitä, 
että satamien ongelmat liittyivät vain rautatieliikenteeseen , oli osoittautunut vir-
heelliseksi. 

Vesitiekuljetustoimisto ryhtyi heti suunnittelemaan kaikkien asiaan liittyvien joh-
toelimien ja muiden toimijoiden tehtävien tarkistuksia sekä satamien toiminnan 
johtamista. Pohtiessaan asiaa se totesi , että satamien toiminnan johtaminen keski -
tetysti oli mahdollista pelkästään muuttamalla satamissa työskentelevien merivoi-
mien esikunnan ja päämajan sotatalousesikunnan kaupallisen osaston alaisten 
satamakuljetuspäälliköiden tehtävät. Tällöin oli tosin varauduttava siihen, että mah-
dollisesti jotkut satamakuljetuspäälliköt jouduttaisiin vaihtamaan. Yksinkertaisen 
järjestelyn ansiosta toiminta käynnistyisi nopeasti , organisaatio olisi kevyt, eikä 
satamiin muodostuisi kahta rinnakkaista sotilaiden johtamaa organisaatiota hoita-
maan osin samoja asioista. Ylimpien johtoelimien toiminnan järjestelyjen yhteydes-
sä havaittiin , että satamien työskentelyn pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen johta-
minen edellytti hyvää tietojenvaihtoa kaikkien 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 
545 . 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 lau-
suntokierroksesta päätellen myös kaupallisen osaston päällikkö Lillas oli aiemmin 
perehdytetty suunnitelmaan. 

Myönteiset lausunnot saatuaan päämajan huoltopäällikön esikunta antoi 
7.12.1941 käskyn kauppameriliikenteen järjestelyistä 546• Päämajan nimissä an-
netussa asiakirjassa määrättiin merivoimien esikunnan, päämajan sotatalousesi-
kunnan kaupallisen osaston ja satamakuljetuspäälliköiden tehtävät sekä vastuu-
alueet kauppameriliikenteessä. Maan- ja vesitiekuljetusosastosta, käytännössä 

545 PMHE:n kirj no 573/3/1 sai, 3.12.1941, SArk, T 7367/3. 
546 PMHE:n kirj no 619/3/1 , 7.12.41 , SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111 - Jakelussa olivat 

kauppa- ja teollisuus-, kansanhuolto- , kulkulaitos-, sisäasiain- ja puolustusministeriö, merenkul-
kuhallitus, rautatiehallitus, merivoimien esikunta sekä päämajan kaupallinen osasto. 
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vesitiekuljetustoimiston päälliköstä, tuli nyt satamakuljetuspäälliköiden esimies ja 
siten satamien toiminnan todellinen johtaja. 

Merivoimien esikunta tarkisti päämajan käskyn perusteella rannikkoprikaateille 
antamansa meriliikenteen valvontaa ja ohjaamista koskevat ohjeet korostaen sa-
malla tarvetta tehostaa rannikkoliikenteessä olevien alusten käyttöä kansanhuollon 
kuljetuksissa. Se antoi alaisilleen ohjeet meriliikenteeseen liittyvien tärkeiden ta-
pahtumien, kuten jäätietojen ja jäänmurtajatilanteen, ilmoittamisesta säännöllisesti 
päämajan huoltopäällikön esikunnalle ja kaupalliselle osastolle 547 • Lisäksi merivoi -
mien esikunta käski lähettää molemmille yhteistyökumppaneille päivittäin alusil -
moitukset satamiin saapuneista ja niistä lähteneistä aluksista. 

Satamien työskentelyn johtamisen kannalta tärkeintä oli , että merivoimien esi-
kunta ryhtyi joulukuun alussa yhdessä kaupallisen osaston kanssa etsimään käy-
tössä oleviin satamiin päteviä satamakuljetuspäälliköitä. Heidän valintaansa kiinni-
tettiin erityistä huomiota, koska satamakuljetuspäälliköille oli tarkoitus antaa täy-
dellinen määräämisvalta kaiken satamissa tapahtuvan toiminnan suhteen. Tehtä-
vän hoitaminen edellytti hyvää johtamistaitoa, satamatoimintojen tuntemusta sekä 
kykyä toimia tuloksellisesti viranomaisten , liikennöitsijäin ja kaikkien muidenkin 
satamissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Usein merivoimien esikunta valitsi 
satamakuljetuspäälliköksi jokin satamassa yleistä arvostusta nauttivan rahtaus- ja 
huolintaliikkeen johtajan. Valituille päälliköille korostettiin erityisesti , että heidän tuli 
toimia ehdottoman puolueettomasti laituripaikkoja jakaessaan ja toimintaa johta-
essaan 548 • 

Joulukuun puolivälissä merivoimien esikunta määräsi uudet satamakuljetus-
päälliköt kauppamerenkululle avautumassa oleviin Helsingin, Kotkan, Haminan ja 
Hangon satamiin. Entiset satamakuljetuspäälliköt jatkoivat toimintaansa uusien 
ohjeiden mukaisesti Turussa, Raumalla ja Mäntyluodossa. 549 Merivoimien esikunta 
laajensi myöhemmin useita kertoja päämajan huoltopäällikön esikunnan esitykses-
tä satamakuljetuspäällikköjärjestelmää. Esimerkiksi huhtikuussa 1942 nimettiin 
satamakuljetuspäällikkö merenkululle avautuneeseen Viipuriin . Parhaimmillaan jat-
kosodan aikana oli toiminnassa 18 satamakuljetuspäällikköä tai heidän apulais-
taan. Yhdellä satamakuljetuspäälliköllä saattoi olla valvonnassaan useampia pie-
niä satamia. 

Henkilökysymysten ratkettua merivoimien esikunta käski satamakuljetuspäälli -
köiden työjärjestykset päämajan huoltopäällikön esikunnan joulukuisen käskyn 
mukaisesti. Heidän tehtävänsä oli varata aluksille laituripaikat, määrätä alusten 
purkaus- ja kuormausjärjestys ja valvoa satamalaitteiden tarkoituksenmukaista 
käyttöä ml. tuonti- ja vientitavaroiden varastointi. Näitä tehtäviä hoitaessaan sata-
makuljetuspäälliköillä oli oikeus antaa määräyksiä satamaviranomaisille, ahtaajille 
ja huolitsijoille sekä muille sataman toimijoille ja käyttäjille. Heidän velvollisuutensa 

547 Helmikuusta 1942 alkaen MerivE ilmoitti PMHE:lle tiedot talvehtivista ja liikenteestä pois jääneistä 
aluksista. 

548 PMHE:lle valitettiin jatkosodan aikana vain pari kertaa satamakuljetuspäällikön suosivan hänen 
siviilitehtävässä edustamaansa rahtaus- ja huolintaliikettä. Syytökset osoittautuivat joka kerta 
ainakin liioitelluiksi. 

549 MerivE:n kirj no 2815/1200/ kom 3, 17.12.1941, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111. 
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oli valvoa, että rautatievaunuja käytettiin tehokkaasti ja määrättyä tärkeysjärjestys-
tä noudattaen kuten myös sitä, että satamassa oli yölläkin riittävästi päivystysvetu-
reita huolehtimassa vaunujen siirroista. Myös satamien työvoiman sekä tiekuljetus-
kaluston riittävyyden seuraaminen oli heidän vastuullaan. Jos puutetta jossain 
suhteessa esiintyi , asia tuli heti hoitaa yhteistoimin ao. viranomaisen kanssa. 
Lisäksi satamakuljetuspäälliköiden piti sopia sotilas- ja siviiliviranomaisten kanssa 
satama-alueen vartioinnista ja paikkakunnan ilmasuojelupäällikön kanssa satama-
valaistuksesta, jotta työskentely oli mahdollista vuorokauden ympäri. 550 Luonnolli-
sesti satamakuljetuspäälliköiden tuli edelleen hoitaa kaupallisen osaston huolinta-
toimiston ja merivoimien esikunnan määräämät tehtävät, kuten välittää alusten 
kapteeneille ohjeet turvallisista ja käyttökelpoisista väylistä kulkuaikoineen. 

Tehtäviin valittujen miesten pätevyyden ansiosta satamien toiminnan tehokkuus 
alkoi työvoiman puutteesta ja monista muista ongelmista huolimatta parantua. 
Satamakuljetuspäälliköiden johdolla käytettävissä oleva työvoima, satamien lait-
teet ja kuljetuskalusto kyettiin hyödyntämään tehokkaasti ja toiminnassa todettu 
tyhjäkäynti pitkälti poistamaan . Kansanhuoltoministeriön ja maan- ja vesitiekulje-
tusosaston kiinteän yhteistyön seurauksena satamien resurssit kyettiin satamakul -
jetuspäälliköiden avulla suuntaamaan täysimääräisesti kulloinkin yhteiskunnan kan-
nalta kiireellisimpien tehtävien suorittamiseen. Tämä tapahtui siten, että ministeriö 
sopi vesitiekuljetustoimiston kanssa tuontitavaroiden tärkeysjärjestyksen eli alus-
ten purkujärjestyksen ja alusten käytön vientikuljetuksissa. Tämän jälkeen vesitie-
kuljetusosasto ilmoitti kullekin satamakuljetuspäällikölle, missä järjestyksessä hä-
nen vastuullaan olevissa satamissa laivat puretaan ja lastataan. 

Edellä mainituissa järjestelyissä päämajan kaupallisen osaston tehtäväksi jäi 
alusten huolinta- ja ahtaustoiminta. Se alkoi lähettää viikoittain maan- ja vesitiekul -
jetusosastolle sekä merivoimien esikunnalle satamatilanneilmoituksia satamissa 
olevista tuonti- ja vientitavaramääristä sekä satamien kuljetusväline- ja työvoimati -
lanteesta. Joulukuun puolivälistä alkaen huolintatoimisto ryhtyi ilmoittamaan maan-
ja vesitiekuljetusosastolle myös laivanvarustajilta kootut tiedot kaikista ulkomaan 
satamista Suomeen lähtevistä laivoista. Ilmoituksessa mainittiin aluksen nimi , kan -
sallisuus, 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 tarkoituksenmu-
kaista käyttöä. 551 Keväällä aluksista vaadittuja ennakkotietoja tarkennettiin siten, 
että meklareiden tuli lähettää maan- ja vesitiekuljetusosastolle ennen aluksen 
saapumista laivan manifesti , tai ellei se ollut ehtinyt saapua, mahdollisimman 
yksityiskohtainen selostus lastista ja sen vastaanottajista. Näitä tietoja tarvittiin , 
jotta jatkokuljetus voitiin järjestää satamista vastaanottajalle tarkoituksenmukaisel-
la tavalla. 552 

550 lbid. 
55 1 PM:n kirj no 8415/Kaup 2, 11.12.1941 , SArk, T 7367/"1. 
052 PMHE:n kirj no 1308/3/1 sai, 18.5. 1942, SArk, T 7366/12 - Kirje Suomen Meklariyhdistykselle 

Uohtaja H. Dahl , Oy Lars Krogius &Co Ab). 
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Tammikuun 1942 lopussa kaupallinen osasto sekä maan- ja vesitiekuljetusosas-
to totesivat tarpeelliseksi täsmentää kauppamerenkulun järjestelykäskyssä mainit-
tuja huolintatoimiston tehtäviä. Kaupallinen osasto halusi kirjata huolintatoimiston 
tehtävät käskyyn kokonaisuudessaan, koska järjestelykäskyn sanamuodot olivat 
johtaneet erilaisiin sekaannuksiin. Asiaa helmikuun alussa käsiteltäessä sotata-
louspäällikkö hyväksyi maan- ja vesitiekuljetusosaston esittämät tehtävien tarkis-
tukset sen jälkeen, kun puolustuslaitoksen rahtitoimikunnan jäsen, kansanhuolto-
ministeri Henrik Ramsay oli antanut niistä puoltavan lausunnon. 553 Ramsayn 
kantaa asiaan oli kysytty ilmeisesti myös siksi, että huolintatoimisto hoiti sekä 
puolustuslaitoksen että kansanhuoltoministeriön ulkomaisten hankintojen transito-
kuljetukset ulkomaille komennettujen suomalaisten edustajien eli kuljetuspäälliköi-
den kautta. 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan 6.2.1942 antamassa uudessa kauppameri -
liikenteen järjestelykäskyssä ilmoitettiin, että huolintatoimiston tärkeimmät tehtä-
vät olivat laivojen rahtaaminen ulkomaiden ja Suomen välisiä puolustuslaitoksen 
kuljetuksia varten sekä suomalaisten kauppa-alusten yleinen valvonta. Toimisto 
myönsi oikeuden laivojen rahtaamiseen ulkomaisten satamien välisessä liikentees-
sä, antoi luvan niiden telakoimiseen 554 , liikenteestä poistamiseen ja alusten paino-
lasti matkoihin eri maiden välisessä liikenteessä. Lisäksi toimiston tuli hoitaa sata-
missa tapahtuva ahtaus- ja huolintatoiminta paikallisten satamakuljetuspäälliköi-
den avulla maan- ja vesitiekuljetusosaston antamien suuntaviivojen mukaisesti 
sekä laatia toimialansa tilastot merivoimien esikunnalle ja päämajan huoltopäälli -
kön esikunnalle. Se laati myös yhdessä puolustuslaitoksen rahtitoimikunnan 
kanssa puolustuslaitoksen rahtaustariffit. 555 

Uudessa käskyssä valtuutettiin päämajan huoltopäällikön esikunta tarvittaessa 
antamaan määräykset ulkomailta saapuvien alusten määräsataman muuttamista. 
Järjestely mahdollisti sen , että maan- ja vesitiekuljetusosasto saattoi ottaa suunni-
telmissaan huomioon sataman työtilanteen , jatkokuljetus- tai varastointimahdolli -
suudet 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 purkaussata-
mat. 

Satamissa vuosien 1941 ja 1942 vaihteessa toteutetut järjestelyt olivat voimassa 
jatkosodan loppuun asti. Niihin tehdyistä pienistä tarkistuksista merkittävin oli, että 
kansanhuoltoministeri H. Ramsay oikeutti vuoden 1942 lopulla päämajan huolto-
päällikön esikunnan teettämään satamissa ylitöitä aluksia purettaessa tai lastatta-
essa, mikäli sotilaalliset näkökohdat sitä ehdottomasti vaativat. Valtuutus mahdol-
listi ylityömääräysten antamisen rahtaajille ja ahtausliikkeille ilman, että nämä 
saattoivat vaatia päämajan huoltopäällikön esikunnalta korvausta ylitöistä aiheutu-
neista kuluista. 556 Määräyksen antamisen ajankohtaisena syynä oli tuolloinen 

553 PM:n kirj no 1419/Kaup 1, 3.2.1941 , SArk, T 7366/14. 
554 Merivoimien esikunta määräsi käytettävän telakan. 
555 PMHE:n kirj no 753/3/1 , 6.2.1942 , SArk, T 7366/14 . 
556 KHM:n kirj no 139742, 10.1 1.1942, SArk, T 7366/17. 
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satamien ruuhkautuminen ja niiden heikko työteho. Maan- ja vesitiekuljetusosasto 
käytti samaansa valtuutusta hyvin harkiten. Lähes poikkeuksetta satamakuljetus-
päälliköt onnistuivat sopimaan tarvittavista ylitöistä eri osapuolien kanssa, eikä 
pakkoa tarvinnut käyttää. Harvoista annetuista ylityömääräyksistä tehtiin useimmi-
ten etukäteen ilmoitus ministeriöön. 

Ankara talvi 1942 asetti kauppa-alukset ja jäänmurtajat kovalle koetukselle . 
Maan huoltotilanteen takia liikenne pyrittiin pitämään auki Suomenlahden itäosissa 
Haminaan ja Kotkaan asti mahdollisimman pitkään . Kotkan ja Haminan liikenne ol i 
silti pakko lopettaa helmikuun alussa, jolloin jäänsärkijä Sampo avusti viimeiset 
alukset saaristotietä länteen. Helsingin ja Tallinnan välinen liikenne oli lopetettu 
kuukautta aiemmin . Jäänsärkijä Sisu lähti 16.2. Helsingistä viimeisen kauppalaivan 
kanssa kohti Hankoa ja Utötä. 557 Tämän jälkeen satamissa keskityttiin aluksi 
varastojen tyhjennykseen . 

Maaliskuusta alkaen kuljetusjohto alkoi valmistautua satamissa uuteen purjeh-
duskauteen. Tällöin varauduttiin ottamaan omissa ohjeissa huomioon Saksan ja 
Suomen kauppaneuvotteluissa sopima tuontitavaroiden kiireellisyysjärjestys: 

1 . sotatarvikkeet, 
2. vilja ja 
3. kivihiilet , kaksi, lannoitusaineet ja vuorisuolat. 

Nestemäiset poltto- ja voiteluaineet muodostivat oman luokkansa. Ne kuljetetti in 
osaksi tankkialuksilla, osaksi kansilastina. 558 

Satamien käytössä oli keväällä 1942 tarkoitus noudattaa seuraavia periaatteita: 

- Satamien tyhjentämistä tuontitavaroista ennen uuden laivauskauden alkua 
jatketaan. 

- Vientitavaroita kuljetetaan valmiiksi satamiin , jotta satamissa olevat vapaat 
laivat saadaan lastattua ja että keväällä ensin saapuville tuontilaivoille taa-
taan paluurahti . 

·· Tuonti ja vienti järjestetään siten , että rautateitä rasitetaan mahdollisimman 
lyhyillä kuljetuksilla. 559 

Kun vesitiekuljetustoimisto otti joulukuussa 1941 vastuulleen satamien toiminnan 
johtamisen, ei kukaan kyseenalaistanut päämajan huoltopäällikön esikunnan toi -
mivaltaa määrätä satamakuljetuspäälliköt kaikkien satamissa työskentelevien esi-
miehiksi. Ylipäällikön valtuutuksella toimivalla Roosilla oli kyllä oikeus antaa kulje-
tuksiin liittyviä käskyjä merivoimien esikunnalle ja päämajan kaupalliselle osastolle 
mutta ei siviiliviranomaisille tai yksityisille yrittäjille. Tältä osin asia oli muodollisesti 
kunnossa vasta lokakuun 1942 lopussa, kun valtioneuvosto antoi uuden päätök-
sen kotiseudun keskitetystä liikenteestä. 
557 Kijanen (2), s. 79. 
558 Pöytäkirja valtioneuvoston asettaman kul jetusasian neuvottelukunnan teollisuusjaoston kokouk-

sesta 17.3.1942, SArk, T 7368/24 - Kansanhuoltoministeri H. Ramsayn ilmoitus. 
559 lbid. 
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Päätöksessä todettiin satamista muodostetun kuljetuspäälliköiden johtamia sa-
tamapiirejä satamaliikenteen järjestämistä varten. Kuljetuspäälliköillä oli valta mää-
rätä alusten purku- ja kuormausjärjestelyistä sekä satamalaitteiden , laituripaikko-
jen ja varastojen käytöstä. Heillä oli oikeus tarvittaessa antaa ohjeet alusten lähtö-
ajasta ja kulkureiteistä. Satamapiiriin kuulumattomassa satamassa mainitut mää-
räykset antoi vesitiealuepäällikkö. Päätös saatiin siten koskemaan kaikkia rannikon 
ja sisämaan satamia 560 . Satamakuljetuspäälliköillä oli nyt valtuudet kaikkeen sii -
hen, mitä he olivat päämajan huoltopäällikön esikunnan johdolla tehneet joulu-
kuusta 1941 lähtien. Muodollisena ongelmana oli , ettei päätöksessä hallinnollisista 
syistä mainittu päämajan huoltopäällikön esikunnan johtavan satamien toimintaa. 
Käytännössä tämä epäselvyys ei liene haitannut, koska kaikki tarvittavat tahot 
olivat tietoisia todellisista johtosuhteista. 

Joulukuusta 1941 elokuun 1944 puoliväliin johtosuhteet satamien työn ohjaami -
sessa olivat: 

KHM Selite: Johtosuhde I_ 

PMkaupos 
1 
1 

Ahtaus- ja huolinta 

1 

1 

Päämajan huoltopäällikön esikunta 
1 

Maan- ja vesitiekuljetusosasto 
Satamien toiminnan johtaminen 

1 
Satamakuljetuspäälliköt 

Yhteistoiminta ---

MerivE 
1 
1 

Meriliikenne 

Satamissa suoritetut järjestelyt eivät vaikuttaneet suoranaisesti kansanhuolto-
ministeriön harjoittamaan kauppamerenkulun johtamistoimintaan. Se vastasi edel -
leen alusten varaamisesta kuljetuksiin . Ministeriön ja varustamojen yhteistyö pe-
rustui jatkosodankin aikana vapaaehtoisuuteen. Syntyneet erimielisyydet hoidet-
tiin neuvotteluteitse ilman, että kansanhuoltoministeriö olisi joutunut turvautumaan 
pakotteisiin saadakseen tonnistoa kuljetuksiinsa. Tämä johtui todennäköisesti pit-
kälti siitä, että varustamot halusivat rahtia aluksilleen , eikä sitä voinut saada ilman 
ministeriön myötävaikutusta. Mikäli tuontitonnistoa oli käytettävissä vain vähän , 
ministeriö antoi aluksille luvat lähteä Suomesta painolastissa Saksaan myöntäen 
kuitenkin tariffin mukaisen korvauksen. 561 

4.4.2 Toimenpiteet satamien infrastruktuurin parantamiseksi 

Talvella 1942 Turku oli Suomen tärkein kauppasatama. Sen toimintaa vaikeutti 
suuresti , että satamarakenteet olivat kärsineet talvisodan ja kesän 1941 ilmapom-
mituksissa suuria vaurioita. Luonnollisesti pahimmat sataman tuhot oli pommitus-
ten jälkeen korjattu , mutta kaupunki ei ollut ryhtynyt rakentamaan uudelleen tuhou-
tuneita varastosuojia. Näin olleen tuontitavaroita oli kesästä alkaen jouduttu kulje-

560 Valtioneuvoston päätös 825 , 22.10.1942, Asetuskokoelma 1942. 
561 Lehtinen, s. 187. 
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tuskaluston puutteen vuoksi varastoimaan sataman tavarakentille. Syyssateet ja 
lumi väistämättä vahingoittivat ja jopa uhkasivat pilata satamassa pitkäänkin taivas-
alla jatkokuljetusta odottaneita tarvikkeita. Tärkeiden tuontitarvikkeiden käsittelys-
tä tuohtunut eversti Roos pyysi tammikuun alussa Turun kaupunginhallitusta pää-
majan nimissä ryhtymään kiireesti toimiin varastosuojien rakentamiseksi tuhoutu-
neiden tilalle. 562 

Tässä tilanteessa kummallisinta on, että päämajan huoltopäällikkö, eikä esimer-
kiksi tuonnista vastannut kansanhuoltoministeriö, puuttui asiaan . Toisaalta tapaus 
kuvaa yleisemminkin sitä, miten kunnallisviranomaiset suhtautuivat asioihin. So-
dankin aikana kunnanhallitukset ja -valtuustot käsittelivät erilaisia yhteiskunnan 
kokonaisetua koskevia kuljetusalan hankkeita puhtaasti omasta kapeasta näkö-
kulmastaan. Todennäköisesti Turkukin oli odottanut valtiovallan tukevan rahallises-
ti satamansa kunnostusta, ennen kuin se tekisi asiassa omia päätöksiään. 

Sopivien talvisatamien puuttuessa maan- ja vesitiekuljetusosasto esitti pian 
venäläisten Hangosta lähdön jälkeen kaupalliselle osastolle sataman kunnostusta 
563 . Koska asia ei edennyt tarpeeksi ripeästi, kääntyivät everstiluutnantti Boijer ja 
majuri Lakomaa joulukuun puolivälissä merivoimien esikunnan hallinnollisen toi-
miston puoleen esittäen Hangon sataman pikaista korjaamista talvimerenkulkuun. 
He perustelivat esitystä yhteiskunnan kuljetusvaikeuksilla sekä sillä, että tulevan 
talven jäätilanteen odotettiin muodostuvan erityisen vaikeaksi. Tämän takia jo 
vuoden 1942 alkupuolella jouduttaisiin turvautumaan vain muutamiin Lounais-
Suomen satamiin, joista Hanko sopi parhaiten talviliikenteeseen . Hangon etuna oli, 
että sieltä rautatieyhteydet Etelä- ja Itä-Suomeen olivat lyhyemmät kuin Turusta. 
Merivoimien esikuntaa pyydettiin huolehtimaan sataman pikaisesta kunnostami-
sesta ja väylien raivaamisesta. Esitykseen sisältyi 15 kohdan kiireellisyysjärjestys 
sataman korjaustöitä varten. Tärkeintä oli aluksi saada satamaan sähkö, vesi ja 
viestiyhteydet , kunnostaa rautatielinja sekä puhdistaa satama-alue. 564 

Merivoimien esikunta käynnisti Hangon sataman kunnostuksen joulukuussa, 
mutta työ osoittautui odotettua vaikeammaksi. Vasta tammikuun lopulla satama oli 
välttävässä kunnossa. Tällöin kaupallinen osasto antoi , maan- ja vesitiekuljetus-
osaston laatiman suunnitelman mukaan, käskyn sataman käytöstä sekä ahtaus- ja 
huolintatoiminnasta. 565 Siviilihallinto näyttää olleen , kansanhuoltoministeriötä lu-
kuun ottamatta, tietämätön Hangon sataman joulukuussa alkaneesta kunnostuk-
sessa. Satamien rakentamisesta vastuussa ollut kauppa- ja teollisuusministeriö 
pyysi vielä 24.2. päämajan huoltopäällikön esikunnalta lausuntoa merenkulkuhalli-
tuksen esityksestä Hangon sataman korjaustöiden aloittamisesta. 566 Tällöin sata-
man talviliikenne oli jäiden takia päättynyt. 

Hangon sataman merkitys jäi sotavuosina yllättävän pieneksi niin tuonnissa kuin 
viennissäkin. Sen osuus vuoden 1942 tuonnista oli 2, 1 %, mutta seuraavina sota-

562 PMHE:n kirj no 46/3/7 b, 3.1 .1942, SArk , T 7367 /3. 
563 PMHE:n kirj no 610/3/1, 7.12.1941 , SArk, T 7366/12. 
564 PMHE:n kirj no 755/3/7 i, 16.12.41 , SArk, T 7367 /3. 
565 PM:n kirj no 16/Kaup 2 sai , 22.1.1942, SArk, T 7366/ 12. 
566 PMHE:n kirj no 1072/3/7 i, 26.2.1942, SArk, T 7366/ 14. 
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vuosina vain runsaan prosentin. Viennistä sen osuus oli vuosina 1942-1944 pro-
sentin luokkaa. Tämä johtui osittain sekä sataman infrastruktuurin puutteista että 
työvoimapulasta. 

4.5 Rautateiden kuljetuskriisin voittaminen 

4.5.1 Vaunuston jaon kiintiöperiaate 

Rautatiekuljetusosastossa todettiin pian, ettei marraskuussa käyttöön otettu si-
nänsä tarkoituksenmukainen vaunutilausten lausuntojärjestelmä vielä taannut, että 
vähäinen vaunusta kyettäisiin jakamaan siviiliyhteiskunnan kannalta parhaalla mah-
dollisella tavalla. Tämä johtui siitä, että rautatiekuljetusosasto joutui kansanhuolto-
ministeriön ja keskusjärjestöjen lausuntojen perusteella yksin päättämään, mitkä 
tilaajat saivat käytettävissä olevat vaunut. Tällöin se itse asiassa lopulta ratkaisi, 
mille kansanhuollon tai talous- ja liike-elämän osalle kuljetuskapasiteetti kulloinkin 
kohdennettiin. Päämajan huoltopäällikkö katsoi , ettei näin tärkeiden yhteiskunnal-
listen päätösten tekeminen kuulunut kuljetusjohdolle varsinkin, kun rautateiden 
yhä pahenevan kuljetustilanteen todettiin johtavan väistämättä tehtaiden tuotan-
non supistuksiin tai jopa sulkemisiin. 

Eversti Roos esitti marraskuun lopulla ministeri Salovaaralle, että hänen avuk-
seen asetettaisiin neuvottelukunta pohtimaan kuljetusten säännöstelystä aiheutu-
via teollisuuden supistamiskysymyksiä 567 • Mahdollisesti Salovaara katsoi, ettei 
neuvottelukunnan asettaminen kuulunut kulkulaitosministeriölle, vaikka kuljetus-
vaikeudet olivat osasyynä teollisuuden tuotantovaikeuksiin. Hän ei ilmeisesti asian 
arkaluonteisuuden vuoksi ollut ottanut sitä esille valtioneuvostossa ennen valtio-
neuvoston ja päämajan kokousta. 

Kun Roosille selvisi, ettei asia etenisi Salovaaran kautta, hän esitti saman pyyn-
nön tuotantokomitean liikennejaostolle. Jaosto ymmärsi Roosin perustelut ja esitti 
28.11. kulkulaitosministerille Roosia avustavan neuvottelukunnan asettamista. Sii-
hen kuuluisi puunjalostusteollisuuden, kotimarkkinateollisuuden, kaupan ja työvoi-
maviranomaisten edustajia. Esityksessä vielä mainittiin, että yli-insinööri L. Heleni-
us 568 , toimitusjohtaja V. Niiniluoto 569 , tohtori J. Söderhjelm 570 ja kulkulaitosministe-
riön esittelijäneuvos E. Kahra olivat jo lupautuneet toimimaan väliaikaisesti eversti 
Roosin apuna asiantuntijoina. 571 

Ministeri Salovaara joutui nyt kiusalliseen tilanteeseen. Hän havaitsi, ettei hän 
voi antaa vaikutusvaltaiselle tuotantokomitealle kielteistä vastausta varsinkaan, 

567 Kuljetusasiain neuvottelukunta 5.12.1941 - ei diaaria, PMHE:n tulodiaari 652/1/1 , 9.12.1941 , SArk, 
T 22471/18. 

568 Suomen Teollisuusliiton toimitusjohtaja 1940-1942. 
569 SOK:n toimitusjohtaja 1939-1949. 
570 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton asiamies 1940-1960. 
571 Tuotantokomitea 28.11 .1941 , ei diaaria, KYM:n tulodiaari 5895/710-1941 , 29.11 .1941 , KA, KYM, 

Ad 12. 
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kun neuvottelukunta oli jo kokoontunut Roosin johdolla. Toisaalta hän ei halunnut 
kenellekään syntyvän sellaista vaikutelmaa, että Roosin neuvottelukunta syrjäyttäi-
si hänen johtamansa kuljetusasiain neuvottelukunnan. Salovaara löysi jälleen näp-
pärän keinon pelastaa kasvonsa. Hän ilmoitti 5.12. Roosille kuljetusasiain neuvot-
telukunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, että hänen neuvottelukuntansa oli 
päättänyt kutsua tuotantokomitean Roosin avuksi nimeämät henkilöt asiantunti-
joikseen. Heidän tuli käsitellä Roosin johdolla toimivana jaostona kuljetusten sään-
nöstelystä aiheutuvia teollisuuden supistamiskysymyksiä. Salovaara perusteli ai-
empaa kielteistä kantaansa sillä, ettei kuljetusasiain neuvottelukunta ollut aiemmin 
katsonut tarpeelliseksi asettaa Roosin avuksi uutta kuljetuskysymykseen liittyvää 
neuvottelukuntaa, koska se saattoi tarpeen mukaan täydentää itseään uusilla 
asiantuntijoilla. 572 

Roosilla ei ollut mitään Salovaaran esittämää järjestelyä vastaan. Joulukuun 
alusta lähtien Roosin asiantuntijaryhmä esiintyi kuljetusasiain neuvottelukunnan 
alaisena itsenäisenä jaostona. Järjestely oli Roosin kannalta hyvä, sillä hän saattoi 
nyt tarvittaessa Salovaaran avulla saada luontevasti jaoston esitykset valtioneu-
voston käsittelyyn. 

Jaoston tehtävä muuttui työskentelyn aikana tutkimukseksi, jonka tarkoitukse-
na oli selvittää, paljonko vaunuja yhteiskunnan eri toimijoille tarvittiin sekä miten 
käytössä oleva vaunusta tulisi eri ryhmien kesken jakaa. Kaiken aikaa oli selvää, 
että vaunupulan takia jouduttaisiin pahimmassa tapauksessa sulkemaan kokonai-
sia tuotantolaitoksia. Siten vaunuston jaosta tehtävällä päätöksellä tulisi olemaan 
suuria yhteiskunnallisia ja sosiaalisia seurannaisvaikutuksia. Eräät jaoston kuule-
mat asiantuntijat esittivätkin vielä joulukuun puolivälissä, ettei teollisuuden supis-
tuksiin ryhdyttäisi , vaan koetettaisiin päivä kerrallaan ratkaista, mikä milloinkin on 
kiireellisintä. Useimmilla ministereillä oli ilmeisesti sama näkemys asian hoidosta. 
Toisaalta eversti Roos alaisineen korosti jatkuvasti , ettei tällainen lykkäävä menet-
tely ratkaisisi mitään ongelmia. 573 

Joulun alla jaosto pääsi lopulta yksimielisyyteen siitä, että jakopäätös on todella 
tehtävä. Sen jälkeen sovittiin , miten käytössä ollut vaunusta tuli jakaa yhteiskun-
nan eri osa-alueiden kesken . Samalla päätettiin , että keskusjärjestöt hoitavat itse 
kuljetusvaikeuksista johtuvat teollisuuslaitosten sulkemiset. 574 Tämä ratkaisu hel-
potti huomattavasti päämajan huoltopäällikön esikunnan työskentelyä. Se tyydytti 
varmasti myös valtioneuvostoa, sillä sen ei tarvinnut puuttua hankalaan asiaan. 

Eri tahoille osoitetut vaunukiintiöt eivät olleet kiinteitä, vaan jaosto tarkisti ne 
aina yhteiskunnallisen tai kuljetustilanteen muuttuessa. Oheinen kansantalouden 
perusteella yhteiskunnan eri osa-alueille kohdennettu vaununjakosuunnitelma 
laadittiin tammi- ja helmikuulle 1942 kuljetuskriisin ollessa pahimmillaan. Laskelma 

572 Kuljetusasiain neuvottelukunta 5.12.1941 - ei diaaria, PMHE:n tulodiaari 652/1/1 , 9.12.1941 , SArk, 
T 22471/18. 

573 Evl Heinrichsin PM koskee rautatievaunutarpeen säännöstelyä, 18.12.1941 , SArk, T 224 71/1 . 
574 PMHE:n kirj no 855/1/9, 22.12.41, SArk, T 22471/1 . 
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on tehty olettaen, että päivittäin voitaisiin kuormata 3 800 vaunua kuvassa maini-
tuille toiminnoille. 575 

Muut kuljetukset 
- Vienti ja tuonti 

Teollisuus ja sen vienti 
Puunjalostusteollisuus ja 

sen vienti 
- Siirtoväki 

VR:n kuljetukset 
Elintarvikkeet 

Polttopuut 
Saks.sotkuljetukset Suom.sotkuljetukset 

Kappaletavara 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Todellisuudessa tammikuussa 1942 kuormattiin päivittäin keskimäärin 3 219 
vaunua. Helmikuussa kuljetuskriisin osalla tapahtui käänne parempaan ja silloin 
voitiin kuormata keskimäärin 3 836 vaunua päivässä. 

Roosin vaatimuksesta jaoston päätökseen liitetyssä ponnessa todettiin , ettei 
talouselämää voitu ylläpitää silloisessa laajuudessaan rautateiden veturi - ja vaunu-
puutteen vuoksi. Tärkeintä oli ensin huolehtia sotatoimien ja kansan huoltamisen 
aiheuttamista kuljetuksista. Tästä seurasi , että vaunupulasta johtuvat supistukset 
täytyi kohdistaa talouselämän osalle. Toisaalta päämajan huoltopäällikön esikun-
nan tuli tarkasti valvoa uuden vaununjaon kiireellisyysjärjestyksen avulla, että 
vähemmän tärkeät kuljetukset kielletään. Jaoston asiantuntijat vetosivat ponnes-
sa myös teollisuuden johtajiin, että nämä tukisivat päämajan huoltopäällikköä ja 
noudattaisivat hänen ohjeitaan. 576 

Jaoston hyväksymä rautatievaunujen jaon kiireellisyysjärjestys oli seuraava: 

1. Sotilaalliset numerokuljetukset (suomalaiset). 
2. Sotilaalliset numerokuljetukset (saksalaiset). 
3. Veturien polttoaineet. 
4. Elintarvikkeet 1. Pilaantuvat tavarat (maito, voi , liha, kala yms.), 2. Vilja, 3. Väkirehut, 

korsirehu , rehuselluloosa, rehukalkki, 4. Muut elintarvikkeet. 
5. Polttoaineet 1. Bensiini , moottorisprii yms, 2. Puuhiilet ja pilkkeet (autoja varten) 

3. Polttopuut ja koksit asutuskeskuksia varten , 4. Polttopuut ja 
hiilet voimalaitoksia varten . 

6. Litteroilla sekä Pv.PE:n lnt.os:n leimaamilla rahtikirjoilla lähetetyt sotilastavarat. 
7. Siirtoväen kuljetus (30 vaunua). 
8. Rautateiden omat kuljetukset (ei kuitenkaan veturien polttoaineet). 
9. Teollisuuden kuljetukset. 

10. Muut kuljetukset. 

575 PMHE:n kirj no 855/1/9, 22.12.41 , SArk, T 22471 /1 . 
576 lbid. 
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Uusi kiireell isyysjärjestys ei juuri poikennut siitä, mitä Roos oli käskenyt marras-
kuun alussa. Veturien polttoaineiden kuljetukset olivat edelleen tärkeällä sijalla, 
sillä muuten kaikki toiminta olisi pysähtynyt. Elintarvike- ja polttoainekuljetusten 
tarkan ryhmittelyn avulla haluttiin tehostaa kyseisten tärkeiden tavararyhmien kul-
jetuksia. 

Kiireellisyysjärjestystä tarkasteltaessa on huomattava, ettei järjestys merkinnyt 
välttämättä vastaavaa osuutta vaunustosta. Onkin korostettava, että rautatiekulje-
tusten kiireellisyysjärjestyksestä huolimatta yhteiskunnan kannalta elintärkeät ul -
komaankaupan kuljetukset olivat jatkosodan aikana suomalaisten ja saksalaisten 
sotilaskuljetusten jälkeen tärkeimmällä sijalla. Maan elintarvikehuolto oli turvatta-
vissa vain ulkomaisella viljantuonnilla. Toisaalta kaikki kuljetukset sekä yhteiskun-
nan toiminta ylipäätään edellytti polttoainekuljetusten suorittamista niin teollisuu-
den, rautateiden kuin armeijan ja siviiliyhteiskunnan tarpeisiin . 

Jaostossa käytyjen pitkällisten ja vaikeiden neuvottelujen aikana Roos osoitti 
taitonsa taivuttaa muut neuvotteluosapuolet kannalleen. Hän onnistui myös sitout-
tamaan kaikki tärkeimmät kuljetusten tarvitsijat , kuten Suomen Puunjalostusteolli -
suuden Keskusliiton ja Suomen Teollisuusliiton , järjestelmään ja yhdessä tehtyyn 
päätökseen. Tämän jälkeen hänellä näyttää olleen varaukseton tuki toiminnalleen 
niin valtioneuvostossa kuin talouselämässäkin . 

Ministeri Salovaara vahvisti 23.12.1941 kuljetusasiain neuvottelukunnan pu-
heenjohtajana uuden rautatiekuljetusten kiireellisyysjärjestyksen sekä jaoston esi -
tyksen vaunuston jaosta eri tarkoituksiin 577 • Valtioneuvoston istuntopöytäkirjojen 
mukaan Salovaara ei ottanut päätöstä esille missään joulukuussa tai tammikuun 
alkupuolella pidetyssä istunnossa. Todennäköisesti asiaa on silti käsitelty jossain 
ministerivaliokunnassa, koska teollisuuden supistaminen oli yhteiskunnallisesti erit-
täin herkkä asia, kuten oli käynyt ilmi 28.11 . pidetyssä valtioneuvoston ja päämajan 
välisessä neuvottelussa. Toisaalta, koska keskusjärjestöt olivat ilmoittaneet vas-
taavansa tarvittavan teoll isuuden supistamisesta, asia ei enää kiihdyttänyt ministe-
rien mieliä samalla tavalla kuin kuukautta aikaisemmin . 

Prosessin loppuvaihe osoitti , että ministeri Salovaara pystyi tekemään rohkeita 
poliittisia päätöksiä, joista oli myös valmis kantamaan vastuun. Hyväksyessään 
omissa nimissään jaoston esitykset Salovaaran varmasti tiesi , että Roos tulisi 
tarvittaessa vetoamaan , että sekä vaununjaon kiireellisyysjärjestys että vaunuston 
jako eri tilaajaryhmille oli kuljetusasiain neuvottelukunnan vahvistama. Toisaalta 
hän varmasti luotti siihen , että päätös oli yhteiskunnan edun mukainen. Hän saattoi 
myös odottaa saavansa rohkean päätöksen takia osan kunniasta, kun kuljetuskriisi 
aikanaan olisi ohi. 

Tammikuun puolivälissä Roosin johtama jaosto joutui uudelleen käsittelemään 
vaununjakosuunnitelmaa, koska kuljetustilanne oli kehittynyt kovan talven seu-
rauksena ennakoitua paljon heikommin . Siksi teollisuudelle ei voitu luovuttaa sille 
joulukuun lopulla luvattuja vaunuja. Tämä merkitsi , että teollisuus joutuisi pakosta 
vähentämään tuotantoa laskettua enemmän. Koska supistus tulisi viennin pienen-

577 Kuljetusasiain neuvottelukunta PMHP:l le 23.12. 1941 - PMHE:n tulodiaari no 963/1/ 1, 30.12.41, 
SArk, T 7368/ 17 ja PMHE:n kirj no 855/ 1/9, 22. 12.41 , SArk, T 22471/ 1. 
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tymisen takia aiheuttamaan kauppapoliittisia sekä tuotannon laskemisen takia 
sosiaalisia vaikeuksia, jaosto esitti, että kuljetusasiain neuvottelukunta saattaisi 
asian valtioneuvoston tietoon. 578 Odotettavissa olevat kauppapoliittiset ongelmat 
liittyivät siihen, ettei Suomi ehkä kykenisi pitämään kiinni kauppasopimuksissa 
päätetyistä vientisitoumuksistaan . 

Todennäköisesti ministeri Salovaara totesi yhteiskunnan kuljetuskriisin olevan 
niin vaikea, ettei asiaa voinut käsitellä epävirallisemmin ministerivaliokunnassa. 
Hän päätti siksi jaoston esityksen mukaisesti esittää asian valtioneuvostolle kulje-
tusasiain neuvottelukunnan 20.1 . päiväämänä tiedonantona maan kuljetustilan-
teesta. Sanamuodoista päätellen Salovaaran ilmoitus oli ainakin osaksi Roosin 
kirjoittama. Lisäksi siihen kuuluvat tilastotiedot perustuivat päämajan huoltopäälli-
kön esikunnassa laadittuun aineistoon. 

Ministerit saivat tietää, ettei rautatievaunuja voitu tammikuun lopulla luovuttaa 
tilaajille läheskään samaa määrää kuin aikaisemmin lukuun ottamatta sotilaskulje-
tuksia. Kuljetusongelmien takia myös voimalaitokset, kaivosteollisuus ja vientiteol-
lisuus olivat joutuneet kärsimään suurta vaunupulaa. Kuljetusvaikeuksien vuoksi 
oli eräiden tärkeiden teollisuuslaitosten toiminta osittain pysähtynyt. Salovaara 
varoitti ministerejä, että tilanne tulisi edelleen pahenemaan ennen helmikuun lo-
pussa tapahtuvaksi laskettua käännettä parempaan. Lopuksi hän totesi , samoin 
kuin Roosin jaostakin, että nyt oli tärkeintä hoitaa sotilas-, elintarvike- ja halkokul-
jetukset sekä turvata voimalaitosten ja tärkeimmän sotatarviketeollisuuden kulje-
tustarpeet. Kaikesta muusta oli tingittävä huolimatta siitä, että seurauksena on 
odotettavissa kauppapoliittisia ja sosiaalisia vaikeuksia. 579 

Valtioneuvoston pöytäkirjan mukaan tiedonannosta ei keskusteltu huolimatta 
siitä, että kuljetustilanne uhkasi ajaa yhteiskunnan lopullisesti kaaokseen . Toisaalta 
ministerien vaikeneminen voidaan tulkita niinkin, että he ymmärsivät kyseessä 
olevan pakkotilanne, jolle ei voinut mitään. Lisäksi kuukauden kuluttua oli odotet-
tavissa käänne parempaan. Roos saattoi puolestaan tulkita saaneensa valtioneu-
voston hyväksynnän toimenpiteilleen, koska asia kirjattiin huomautuksitta valtio-
neuvoston pöytäkirjaan. Valtioneuvoston luottamus Roosiin osoittautui oikeaksi , 
sillä jo helmikuun 1942 lopulla, kuten rautatiekuljetusosasto oli laskenut, alkoi 
rautateiden kuljetustilanne päämajan huoltopäällikön esikunnan suorittamien toi -
menpiteiden ansiosta parantua. 

Joulukuun lopulla pidetty valtioneuvoston istunto oli sikäli merkittävä, että se oli 
ensimmäinen ja samalla viimeinen kerta, kun kuljetuskriisiä käsiteltiin valtioneu-
vostossa laajana yhteiskunnallisena kysymyksenä. Luonnollisesti valtioneuvosto 
paneutui jatkosodan aikana edelleen kuljetuskysymyksiin lakiesitysten, asetusten 
sekä päätöstensä käsittelyn aikana. 

578 Pöytäkirja valtioneuvoston asettaman Kuljetusasiain neuvottelukunnan asettaman jaoston koko-
uksesta PMHE:ssa 15.1.1942, SArk, T 7368/24 ja PMHE:n kirj no 303/1 /9 /17.1.1942, SArk, 
T 7368/24. 

579 Valtioneuvoston pöytäkirja 22 .1.1942, KA, KYM, Ca 31 - Paikalla olivat Salovaaran lisäksi Rangell, 
Tanner, Kukkonen, Pekkala, Koivisto, Arola, Kalliokoski , Fagerholm, Lehtonen, Annala, Ikonen ja 
Horelli . 
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Tammikuun jälkeen ministeri Salovaaran johtama kuljetusasiain neuvottelukunta 
ei enää esiintynyt missään yhteydessä näin tärkeässä roolissa kuljetuskysymysten 
käsittelyssä. Tämä johtui ehkä osittain siitä, ettei Roos myöhemmin kuljetustilan-
teen parannuttua enää hakenut toiminnalleen valtioneuvoston siunausta. Saattaa 
myös olla, että Roosin asema kuljetusten johtajana oli talvesta 1942 alkaen niin 
vahva, ettei Salovaara enää halunnut tehdä itseään naurettavaksi esiintymällä 
Roosin esimiehenä. 

4.5.2 Saksalaiskuljetusten uudelleenjärjestelyt 

Joulukuun 1941 alussa päämajan huoltopäällikön esikunnassa laskettiin, että rau -
tateiden heikkenevä kuljetustilanne tulisi joulu- ja tammikuussa entisestään rajoit-
tamaan siviiliyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia, ellei sotilaskuljetuksista saa-
taisi siirrettyä lisävaunustoa kansanhuollon ja talouselämän kuljetuksiin. Koska 
suomalaisiin sotilaskuljetuksiin ei haluttu koskea, ainoaksi vaihtoehdoksi jäi vau -
nuston ottaminen saksalaisten kiintiöstä. Tähän tarvittiin jälleen Mannerheimin 
lupa, sillä saksalaisten tiedettiin reagoivan voimakkaasti vaunuston supistuksiin , 
koska he valmistautuivat OKW:n käskyn mukaisesti talvella käynnistettävään hyök-
käykseen. Tämän takia Saksasta oli tulossa AOK Norwegenin käyttöön kaksi uutta 
divisioonaa ja runsaasti erilaista materiaalia Saksan maa- ja ilmavoimille. 

Mannerheim antoi Roosille luvan saksalaisten vaunukiintiön supistukseen sama-
na päivänä, jolloin Iso-Britannia julisti Suomelle sodan ja neuvostojoukot aloittivat 
Moskovan seuduilla suuren vastahyökkäyksen. Koska Roos kiirehti heti ilmoitta-
maan saksalaisille vasta vuoden vaihteessa voimaan tulevan supistuksen, voidaan 
olettaa, että toimenpiteen tarkoituksena oli myös tukea Suomen sotilasjohdon 
varovaista linjaa. Suomi ei halunnut, että sen alueelta ryhdytään mihinkään suuriin 
sotatoimiin ennen kuin saksalaiset olisivat vallanneet Leningradin ja vakauttaneet 
tilanteen Moskovan suunnassa. Tätä tulkintaa tukee se, että suunniteltu vaunukiin-
tiön supistus oli selvästi suurempi , kuin mitä marraskuussa oli kahteen otteeseen 
tehty. Siten sen tiedettiin vaikeuttavan huomattavasti sotatoimen valmistelua. 

Päätökseen sisältyvää sotilaspoliittista viestiä osoittaa sekin, että joulukuun 
alusta alkaen saksalaiset olivat todellisuudessa saaneet käyttöönsä luvattujen 260 
vaunun asemasta vain 190 vaunua päivässä. Nyt siitä tulisi 1.1.1942 alkaen heidän 
virallinen kiintiönsä siten täsmennettynä, että heille annettaisiin rataosalle Laurila -
Rovaniemi - Kemijärvi - Tuntsa sen huonon kuljetus- ja liikennekyvyn takia 210 
vaunua päivässä tai huonoissa olosuhteissa vain 180 vaunua. Supistus toteutettai -
siin vähentämällä saksalaisten päivittäin saamaa kalustoa yhdellä junalla. Samalla 
junien vaunumäärä pudotettiin vaikeiden talviolosuhteiden takia 35:stä 30:een. 580 

Supistuksen liikennetekniset perusteet olivat edelleen kiistämättömät, vaikka 
Pohjois-Suomen ratoja oli syksyllä parannettu suurentamalla ratapihoja, uusimalla 
vedenottopaikkoja, laajentamalla kuormaus- ja purkamismahdollisuuksia sekä te-
hostamalla veturien polttoaineiden hankintaa. Tosin vaikea kalusto- ja työvoimapu-
la olivat vaikeuttaneet varsinkin ratojen parannustöitä. Pahinta oli, ettei radoilla 

580 PMHE:n kirj no 282 sai, 6.12.1941 , SArk , T 2556/4. 
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tarvittavaa raskaampaa kiskotusta voitu rakentaa kuin muutamille lyhyille rata-
osuuksille. Näin ollen ratojen kuljetuskykyä ei saatu lisättyä tehokkaasti edes 
vetovoiman ja liikkuvan kaluston lisäyksellä silloinkaan, kun se olisi kalustollisesti 
ollut mahdollista. Luonnollisesti ratojen heikko kunto esti raskaan kaluston käytön 
kokonaan . Lisäksi on huomattava, että vetureissa pakosta käyttöön otettu puu-
lämmitys heikensi niiden tehoa 30-50% hiilivetureihin verrattuna. 

Todennäköisesti rautatiekuljetusjohto toivoi toimenpiteen saavan saksalaiset 
lopultakin ottamaan vakavasti suomalaisten vaatimukset vaunujen ripeästä purka-
misesta. Suomalaiset olivat useissa tarkastuksissa todenneet , että Pohjois-Suo-
men hitaaseen vaunuston kiertoon oli suurimpana syynä vaunujen suhteettoman 
pitkä purkamisaika. Rovaniemellä saksalaisten kanssa oli sovittu 75 vaunukuor-
man purkamisesta vuorokaudessa, mutta siellä purettiin eräinä päivinä 50 - 60, 
toisina vain 30 - 35 vaunua, vaikka Petsamon liikenteen aikana samalla ratapihalla 
käsiteltiin 200 vaunua päivässä. Ongelmana oli sekin, ettei Rovaniemellä yöllä 
saapuvien junien vaihtoon voitu ryhtyä ilman saksalaisten myötävaikutusta, koska 
vaunuilla oli peiteosoitteet. Saksalaiset rautatieupseerit olivat paikalla vain päivisin. 
Vastaavia ongelmia oli kaikilla muillakin liikennepaikoilla. Toisaalta Sallan - Kemijär-
ven heikkokuntoisella rataosalla veturiongelma korostui, sillä siellä 40 akselia saa-
tiin liikkumaan vain kaksivedossa. Yhdellä veturilla kyettiin kuljettamaan 24 akselia, 
ja silloinkin kahdessa kohtaa joutui lisäveturi työntämään junaa. 581 

Päämajan ylimmän johdon osuutta supistamispäätökseen yritettiin mahdollises-
ti peittää sillä, että Roos pyysi kirjallisesti yleisesikunnan päällikköä kenraaliluut-
nantti Hanellia ilmoittamaan joulukuun alussa ennakkotiedon liikenneteknisestä 
supistuksesta jalkaväenkenraali Erfurthille. Hanell lievensi ilmoituksen jyrkkyyttä 
kertomalla Erfurthille, että Roos oli samassa yhteydessä päättänyt irrottaa 111 AK:n 
joukkojen huollon Rovaniemen radalta Hyrynsalmen radalle. 582 Ajatus 111 AK:n 
irrottamisesta Rovaniemen radan huollosta oli ilmeisesti lähtöisin Heimatstab Ober-
seeltä (Saksan merentakaisten joukkojen esikunta), sillä järjestelyn katsottiin hel-
pottavan 7. VuorD:n keskitystä Kantalahden hyökkäykseen 583 . Toisaalta järjestely 
merkitsi, että Hyrynsalmen ratapihaa oli laajennettava ja sieltä oli järjestettävä 70 
kilometrin autokuljetus 111 AK:n huoltolaitoksiin . 

Saksalaisten rautatiekuljetukset nousivat joulukuun puolivälissä voimakkaasti 
esiin , kun päämajassa keskusteltiin saksalaisten suunnittelemista uusista Lapin 
sotatoimista. Tällöin Roos laati 11.12. Mannerheimille perusteellisen selvityksen 
Suomen kuljetustilanteesta tämän valmistautuessa Rovaniemellä AOK Norwege-
nin kanssa 14.12. pidettävään neuvotteluun. Roos ilmoitti Mannerheimille, että 
kuljetusongelmista johtuvien siviiliyhteiskunnan vaikeuksien yhä pahentuessa sak-
salaisten vaatimukset rautatiekuljetuksista olivat vain kasvaneet. Joulukuun alku-
puolella saksalaisten kuljetuksiin oli annettu kaikkien liikennejaksojen alueella päi-

581 Vilukselan selostus tarkastusmatkasta 15-19.12.41 Kemin - Kemijärven - Tuntsan ratasuunnalle, 
27.12.1941 , SArk, T 22471/15. 

582 PMHE:n kirj no 282 sai , 6.12.1941 , SArk, T 2556/4 ja Yleisesikunnan päällikön kirj no 852/XII sai , 
7.12.1941 , SArk, T2556/5. 

583 Yleisesikunnan päällikön sähke Roosille 3.12. 1941 ja Heimatstab Oberseen sähke Verbindungs 
stab Nordille 2. 12.1941, SArk, T 22471 / 13. 
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vittäin yhteensä 450 vaunua. Saksalaisten pääasiallisesti käyttämässä Pohjois-
Suomen käsittävässä 6. liikennejaksossa oli joulukuun alussa säännöllisesti ollut 
kiinni 3 400 - 3 800 vaunua eli 18 % maan tavaravaunuista. Saksalaisten osuus 
kaikista sotilaskuljetuksista oli peräti ¼ - 113. Tämä merkitsi , että Suomen talous-
elämää jouduttiin kiristämään yhä tiukemmalle. Roosista saksalaisten osuus vau-
nustosta oli kohtuuttoman suuri varsinkin , kun Suomen puolustusvoimien saa-
maan vaunustoon sisältyivät sotateollisuuden kuljetukset. Hän pyysi , että Manner-
heim ilmoittaisi Saksan sodanjohdolle, ettei Suomi voi enää asettaa saksalaisten 
käyttöön enemmän vetureita ja vaunuja ilman, että koko maan teollisuus tyrehtyy 
ja sen kautta vienti Saksaan vaarantuu. Tällöin sodan rahoittaminen kävisi erittäin 
vaikeaksi puhumattakaan työttömyyden tuomista vaaroista. Roosia huolestutti 
erikoisesti tieto uusien saksalaisten divisioonien suunnitellusta siirrosta Sallan 
rintamalle, koska Rovaniemen rata oli erittäin heikko. Roos epäili , kykenisikö rata 
huoltamaan paljoakaan enempää joukkoja, kuin siellä jo oli. Hän huomautti, että 
Saksan itärintaman pysähtyminen talveksi ja luopuminen Tihvinän valtaamisesta 
merkitsi , että kenraaliluutnantti Gercken marraskuun lopussa hänelle lupaama 
rautatiekalusto supistuisi huomattavasti ja sen tulo Suomeen samalla hidastuisi , 
koska nyt luvatut veturit ja vaunut oli kuljetettava erikoiskalustoilla sisämaasta 
Tallinnaan ja sieltä edelleen laivoilla Helsinkiin. 584 

Mannerheimin Roosilta saamat tiedot oli kirjoitettu siten, kuin kuljetusten suju-
vuudesta huolestunut kuljetuspäällikkö ajattelee. Oletettavasti tämä oli osittain 
tarkoituksellista, koska Mannerheim saattoi tulevassa neuvottelussa esittää ne 
vain kuljetuspäällikkönsä ajatuksina. Toisaalta muistio antoi Mannerheimille monia 
hyviä kuljetuksiin liittyviä argumentteja estää ainakin Kantalahteen suunnitellun 
hyökkäyksen toteuttaminen . 

Rovaniemen neuvottelujen jälkeen Mannerheim ilmoitti 19.12. sotamarsalkka 
Keitelille pitävänsä hyökkäystä Kantalahteen epäedullisena jo voimasuhteiden ta-
kia silloinkin , kun 7. Vuoristodivisioona olisi keskitetty alueelle. Jos hyökkäys 
toteutettaisiin, pitäisi se Mannerheimin mielestä aloittaa viimeistään maaliskuun 
alussa. Mannerheim kuitenkin huomautti Pohjois-Suomen ratojen olevan ylikuor-
mitettuja siellä jo olevien joukkojen huoltokuljetusten takia. Siksi olisi erittäin ky-
seenalaista, saataisiinko hyökkäykseen keskitettävät joukot ajoissa perille. Sen 
sijaan hyökkäys Sorokkaan saattaisi tulla kyseeseen. 585 Mannerheim nosti siten 
tässäkin yhteydessä esiin joukkojen kuljetus- ja huolto-ongelmat sotatoimien vai -
keuttajana, jos ei suorastaan esteenä. 

Saksalaiset olivat varmasti jo todenneet, ettei Mannerheim tulisi missään tapa-
uksessa hyväksymään Kantalahden sotatoimea. Mahdollisesti osittain tästä syystä 
Hitler ilmoitti seuraavana päivänä jalkaväenkenraali Erfurthin välityksellä Manner-
heimille olevansa hänen kanssaan samaa mieltä Kantalahden operaation toteutta-
miskelvottomuudesta. OKW oli siten päätynyt Mannerheimin Rovaniemellä 14.12. 
esittämän operaation kannalle. 586 

584 PMHE:n kirj no 334/1/1 /sai, 11 .12.1941 , SArk, T 7368/17 - Kirjeen ovat laatineet ev H. Roos ja evl 
0 . Heinrichs. 

585 Mannerheimin kirje Keitelille 19.12.1941 , SArk, T20117/32 . 
586 Polvinen, s. 51-55 ja OKW:n kirje 20. 12.1941 Verbindungsstab Nordille, SArk, T 20117/32 . 
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Tästä alkoi Mannerheimin ja Rytin viivytystaistelu Sorokan operaation lykkäämi-
seksi ja lopulta hylkäämiseksi. Tässä yhteydessä todelliset ja mahdollisesti jopa 
jossain määrin liioitellut Pohjois-Suomen kuljetusongelmat näyttelivät omaa osaan-
sa. Esimerkiksi von Falkenhorstille oli ilmoitettu jo marraskuun puolivälissä, että 
Suomen rautateiden liikkuvan kaluston puute mahdollisti vain yhden vuoristodivisi-
oonan kuljettamisen Kantalahden lohkolle huhtikuun 1942 alkuun mennessä 587 . 

Kun jalkaväenkenraali Erfurth oli ennen Rovaniemen neuvottelua pyytänyt Roosin 
arviota mahdollisuuksista järjestää Kantalahden hyökkäykseen tarvittavien joukko-
jen keskitykset, huolto ja evakuoinnit, hän oli saanut kielteisen vastauksen. Roos 
oli pitänyt hyökkäyksessä tarvittavan 7. Vuoristodivisioonan oikea-aikaista keskit-
tämistä kyseenalaisena ja pelännyt sen takia Suomen lisääntyvien kuljetusvaikeuk-
sien myöhästyttävän koko operaatiota. 588 

Roosin ilmoitus piti täysin paikkaansa, sillä divisioonan kuljetukset, muiden 
saksalaisten ja suomalaisten sotilaskuljetusten lisäksi, olisivat ajoittuneet kuljetus-
kriisin pahimpaan aikaan. Kärsijänä olisi pakosta ollut muutenkin kuljetusvaikeuk-
sien takia äärimmäisen tiukoille joutunut siviiliyhteiskunta. Tähän päämaja ei halun-
nut suostua. On huomattava, että vaunukierto huomioon ottaen marraskuussa 
keskimäärin 33%, pahimmillaan jopa 40%, koko maan vaunustosta oli jatkuvasti 
suomalaisten ja saksalaisten sotilaskuljetuksissa. Aina suurten yhtäaikaisten sak-
salaisten ja suomalaisten joukkojen siirtojen aikana sotilaskuljetuksiin jouduttiin 
osoittamaan peräti 60% vaunustosta. 

Suomalaisten onneksi kova talvi auttoi Sorokan operaation lykkäämisessä. Tam-
mikuun lopulla saksalaisten oli meren jäädyttyä pakko lopettaa sekä huolto- että 
joukkojen kuljetukset Suomeen. Suomen kuljetustilanteen kannalta tämä oli todel-
linen onnenpotku, sillä se edesauttoi voittamaan kuljetuskriisin maaliskuun lop-
puun mennessä. Tämän rinnalla oli toisarvoista, että 7. VuorD:n tulon viivästymi-
nen esti 111 AK:n irrottamisen Kiestingin lohkolta. 589 Tätä taustaa vasten saattaisi 
jopa ajatella, että kahden suomalaisen jäänmurtajan lähes samanaikaiset rikkoon-
tumiset tammikuussa olivat tarkoituksellisia. Vastausta tähän kysymykseen ei il-
meisesti enää voi saada. 

Vuoden viimeisinä päivinä päämajan huoltopäällikön esikunnassa käydyissä 
kolmipäiväisissä neuvotteluissa saksalaiset yrittivät taivuttaa suomalaisia luopu-
maan 1.1.1942 voimaan tulevasta vaunukiintiön supistuksesta. Suomalaiset eivät 
tinkineet päätöksestä, vaikka sitä neuvottelujen aikana hieman täsmennettiin. Lop-
putulokseksi jäi, että saksalaisille luvattiin Laurilan - Rovaniemen - Kemijärven 
radalla päivittäin käyttöön 180 - 210 vaunua. Suomalaiset kirjauttivat sopimukseen 
myös kohdan, joka velvoitti saksalaisia ilmoittamaan suurista vaunutilauksista 
kuusi ja pienemmistä neljä päivää ennen kuljetusta. Saksalaiset pitivät ennakkoil-
moitusten vaatimista osoituksena suomalaisten huonosta organisointikyvystä 590 . 

Suomalaiselta kannalta kyse oli pelkästään siitä, että saksalaiset joutuivat suunnit-

587 Polvinen, s. 51 . 
588 Verbindungsstab Nord I a Nr 121/41 g.Kdos./Chefs, 16.12.1 941 , SArk, T 20227/32. 
589 Erfurth (3), s. 88-89. 
590 Teske, s. 142. 
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telemaan kuljetuksensa pitemmällä aikajänteellä. Järjestely takasi sen, että suun-
nitellut kuljetukset voitiin kireässä kuljetustilanteessa toteuttaa. 591 

Solmittu sopimus hiersi pitkään saksalaisten ja suomalaisten välejä, sillä saksa-
laisten oli vaikea alistua supistukseen ja järjestää kuljetuksiaan sen mukaisesti. 
Toisaalta suomalaisten kuljetusjohto katsoi suoritetuista supistuksista huolimatta 
saksalaisten saavan edelleen kohtuuttoman paljon vaunustoa käyttöönsä. Vasta 
keväällä kiista vaunuista laantui, koska Suomen rautateiden kuljetusvaikeudet 
alkoivat helpottua. Seuraavasta tilastosta ilmenee saksalaisten käyttöön annetun 
vaunuston osuus (%) koko Suomen vaunustosta. 

Saksalaisten osuus (%) koko vaunustosta 
(Marraskuu 1941 - Toukokuu 1942) 

10 .---------------------------------
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Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 

Lähde: PMHE:n kirj 303/1/9 / 17.1.1942, SArk, T 7368/24 ja PMHE:n kirj 2151/1/13 sai, 2.11.1944, SArk, T 22471/3. 

Saksalaiskuljetusten tulevia järjestelyjä ajatellen oli positiivista, että Saksan 
kuljetusvaltuutettu 592 , yleisesikuntamajuri H. Teske 593 saapui tammikuun 1942 
lopulla Helsinkiin ja perusti toimistonsa, Transportverbindungstab, Roosin esikun-
nan yhteyteen . Hän ryhtyi koordinoimaan kaikkia Suomeen, Suomessa ja Suomes-
ta tapahtuvia saksalaisten kuljetuksia sekä toimimaan yhdyssiteenä suomalaisten 
ja kaikkien saksalaisten kuljetuselimien kanssa. Tehtävässään hän oli riippumaton 
AOK Norwegenistä. 594 Helmikuusta alkaen saksalaisten kiintiön mukaiset kuljetus-
tilaukset tulivat Tesken toimiston kautta Roosin esikuntaan toteutettaviksi. Näin 
olleen eversti V. Paanasen kauttakulkuliikenteen järjestelytoimistoa ei enää tarvittu 
saksalaiskuljetusten järjestelyissä. Tesken kautta Roos saattoi myös tarvittaessa 
kääntyä suoraan kenraaliluutnantti R. Gercken puoleen. 

591 PMHE:n kirj no 49/2/1/ 7 sai , 7.1.1942 , SArk, T 22471/21 ja PMHE:n kirj no 479 saks sai, 28,12.-41 , 
SArk, T 22471 /20 - Sopimuksen allekirjoittivat suomalaisten edustajana eversti von Kraemer ja 
saksalaisten ratsumestari Pape. 

592 Deutscher Transportbevollmächtigter (Dt.Trsp.Bv.). 
593 Majuri (evl) Hermann Teske oli saanut sodan alkuvaiheessa kuljetusalan koulutuksen. Hän toimi 

tammikuusta 1941 alkaen itärintamalla 17. Armeijan kuljetuspäällikkönä johtaen kuljetus-, liikenne- ja 
rakennusjoukkoja. Teske aloitti toimintansa kuljetusvaltuutettuna 31.12.1941 perehty-mällä Berlii-
nissä OKH:n kuljetusesikunnassa Zossenissa tehtäväänsä Suomessa. Hän toimi Suomessa 
vuoden 1942 loppuun. (Teske, s. 99 ja 137). Tesken jälkeen kuljetusvaltuutetuksi tuli eversti 
Joachim von Amsberg . Hän toimi Suomessa jatkosodan loppuun asti. 

59' PMHE:n kirj no 3380/1/10/20.6.1942, SArk, T 7368/25. 
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Suomen kuljetusvaltuutetun toimisto oli asiallisesti ottaen OKW:n alainen, koska 
se antoi ohjeet armeijan kuljetuksista vastaavalle Heimatstab 0berseelle. Toisaalta 
kuljetusteknisissä ja kurinpitoon kuuluvissa asioissa Teske oli alistettu OHK:lle. 
Vaikka kenraali Gercke toimi sekä OKW:n että OHK:n kuljetuspäällikkönä, hän 
työskenteli pääasiassa OHK:n yhteydessä. Tämä johtui siitä, että hän katsoi siellä 
osattavan antaa kuljetuksille niille kuuluva arvo sotatoimia suunniteltaessa ja joh-
dettaessa. Saksalaisten kuljetuselimienkin epäselvät johtosuhteet Suomessa johtui-
vat pitkälti siitä, että taisteluja Leningradista Krimille johti OKH, mutta OKW vastasi 
Suomen ja Lapin suunnasta. Järjestely aiheutti Suomessa paljon kitkaa saksalaisten 
kuljetuselimien välillä. Johtosuhteiden ongelmat tiedettiin, mutta Hitlerin sanottiin 
pitävän järjestelmästä kiinni voidakseen paremmin valvoa alaisiaan. 595 

Koska kuljetuksista melkoinen osa liikkui Norjan tai Ruotsin kautta Suomeen tai 
Suomesta, oli tärkeää, että Suomen kuljetusvaltuutettu antoi ohjeet kuljetuksista 
sekä Ruotsissa olevalle sotilasasiamiehelle että Norjan armeijan kuljetusupseerille . 
Hänellä oli myös käskyvalta kaikkiin Suomessa oleviin Saksan armeijan osiin 
nähden. Teske luonnehti itse suhdettaan AOK Lapplandiin ja 5. lima-armeijaan 
personaaliunioniksi. Edellä mainittua yhteydenpitoa varten Teskellä oli AOK Lapp-
landin osasto 1 :ssä neljän upseerin yhteysryhmä. Toisaalta AOK Lappland oli 
asettanut oman yhteysupseerinsa sekä Tesken toimistoon Helsinkiin että Tukhol-
man suurlähetystöön. Alueellisesti, ei kuljetusasioissa, mitä Teske piti valitettava-
na, kuljetusvaltuutettu oli alistettu Saksan sotilasasiamiehelle eversti Kitschmannil-
le. 596 

Kuljetusvaltuutetun tulo Helsinkiin ei , kuten Roos oli toivonut, supistanut auto-
maattisesti saksalaisten kuljetuksia hoitavien esikuntien ja elimien lukumäärää. 
Teske mainitsee havainneensa, että suomalaiset suhtautuivat epäillen kaikkiin 
tarpeettomiin Helsingissä oleviin saksalaisiin kuljetusorganisaatioihin. Tesken toi-
minnan, ja Roosin antaman tuen, vuoksi kesällä 1942 lakkautettiin Helsingin kulje-
tuskomendantuuri ja Heimatstab 0berseen alainen toimisto. Kyseisten elimien 
tehtävät siirrettiin Tesken toimistolle . 597 

Kun kuljetusvaltuutettu, majuri Teske tapasi helmikuussa 1942 Rovaniemellä 
ensi kerran 'esimiehensä' kenraalieversti E. Dietlin ja kenraalieversti H.-J. Stumpf-
fin, nämä selostivat hänelle katastrofaalista rautateiden kuljetustilannetta. Kenraalit 
valittivat rautateiden kuljetuskykyä ja ennen kaikkea luvatun vaunuston jatkuvaa 
puuttumista. He pelkäsivät, etteivät joukot saisi täydennettyä varastojaan ennen 
kevään kelirikkoa. Toisaalta keskustelussa tuli esille AOK:n ja ilma-armeijan keski-
näinen riita vaunuista. Tällöin kävi myös ilmi, että Dietl halusi hyökätä Muurmannin 
radalle eikä toimia vain suojana ilma-armeijalle, kuten hänen tehtävänsä edellytti . 
Dietl uskoi tuolloin vielä saavansa hyökkäyksessä tarvittavat lisädivisioonat. Teske 
sai kenraalien tapaamisesta sen vaikutelman, että operatiivinen riippuvuus kulloi-
sestakin kuljetustilanteesta ei ollut Lapissa vielä niin selvä asia kuin Venäjällä 

595 Teske, s. 137-138. 
596 lbid ., s. 136-137 ja 140-141 - Teske toteaa kenraalimajuri Kitschmannin pyrkineen kaikin tavoin 

edistämään kuljetusalaa toisin , kuin siihen nähden 'tarpeeton saksalainen kenraali Suomen pää-
majassa' (Teske, s. 139). 

597 lbid., s. 138-139, 142 ja 152. 
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toimivilla korkeimmilla johtoesikunnilla. Lapissa tehtiin Tesken mielestä operatiivi -
sia suunnitelmia ottamatta huomioon kuljetusedellytyksiä samalla vaatien niiden 
suorittamista. Venäjällä johtoesikunnat tutkivat Tesken kokemuksen mukaan en-
nalta operaatioita valmistellessaan niiden tarvitsemat kuljetusedellytykset. Koska 
Pohjois-Suomessa kuljetusten heikoin lenkki olivat rautatiet , olisi operaatioiden 
kuljetusedellytykset tullut laskea tuon pullonkaulan mukaan. 598 

4.5.3 Kurinpalautus suomalaisissa sotilaskuljetuksissa 

Marras- ja joulukuussa 1941, kun rautatiekuljetusosasto keskittyi siviilivaunuston 
käyttöön liittyvien kysymysten ja saksalaiskuljetusten uudelleen järjestelyyn , rau-
tatieosasto sai huolehtia varsin itsenäisesti suomalaisen sotilasliikenteen suori-
tuksesta. Sen tehtävä oli erittäin vaikea, koska se joutui johtamaan myös hävitetty-
jen ratojen kunnostusta. Tätä tehtävää hankaloitti jatkuva materiaalipula ja työvoi-
man puute. Liikenteen suorituksen osalta rautatieosaston ongelmana oli sekä 
takaisin vallatulla alueella että varsinkin Itä-Karjalassa se, ettei sen käytössä ollut 
liikenteen hoitamiseen tarkoitettuja sotarautatiemuodostelmia. Se oli joutunut jär-
jestämään ratojen liikennöinnin kesästä alkaen tilapäisten henkilöjärjestelyjen avul -
la. Rautatieosaston virheenä voidaan pitää, että se pyysi vasta marraskuussa 
rautatiehallitusta ryhtymään toimiin Itä-Karjalan ratojen hallinnon pikaiseksi järjes-
tämiseksi ja Valtionrautateiden toimintaedellytysten vakiinnuttamiseksi vallatulla 
alueella. 

Rautatieosaston olisi tullut laatia rautatiehallituksen kanssa suunnitelma ratojen 
hallinnoinnista viimeistään syyskuun alussa, kun Karjalan Armeija käynnisti hyök-
käyksen kohti Aunusta ja Petroskoita. Rautatiehallituksen osuus suunnittelussa oli 
välttämätön, koska kyse oli Valtionrautateiden siviilihenkilöstön sijoittamisesta uu-
siin tehtäviin . Tästä selvästä suunnitteluvirheestä kantavat päävastuun rautatie-
osaston ja yleisen rautatietoimiston päällikkö. Vaikka rautatieliikenteen johtovastuu 
oli sotilasviranomaisilla, rautatiehallituksen olisi tullut puuttua viimeistään loka-
kuussa asiaan. Sen kokeneet rautatievirkamiehet olivat varmasti tuolloin havain-
neet, että vallattujen alueiden tilapäisesti järjestetty liikenne alkoi yhä pahemmin 
haitata koko rataverkon toimintaa. 

Vaikka valtioneuvosto vahvisti marraskuun lopulla nopeasti rautatiehallituksen 
laatiman suunnitelman Itä-Karjalan ratojen järjestelystä, se saatiin vaikeiden henki -
löstöongelmien takia voimaan vasta 10.12.1941. Tällöin Itä-Karjalaan siirretystä 
Valtionrautateiden henkilöstöstä ja KarA:ssa palvelleista rautatieläisistä muodoste-
tut ja vajaasti miehitetyt väliaikaiset liikenne-, rata-, varikko-, varasto- ja talousjak-
sot päälliköineen ja muine virkamiehineen aloittivat toimintansa. Kyseisten jakso-
jen toiminta jatkui Äänislinnassa kesään 1944 saakka. 

Toisaalta, kun Moskovan rauhassa luovutetut alueet liitettiin vuoden 1941 lopulla 
takaisin valtakunnan yhteyteen, rautatiehallitus tarkisti itsenäisesti vakinaisen linja-
organisaationsa kokoonpanon Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Tältä osin hallinnollinen 
järjestely oli helpommin toteutettavissa, koska se edellytti periaatteessa vain alu -

598 lbid ., s. 140- 141 . 
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eella aiemmin toimineiden rautatievirkamiesten paluuta vanhoihin tehtäviinsä. Muu-
toksen jälkeen valtakunnan alueella oli 14 ratajaksoa, 10 liikennejaksoa ja kuusi 
varastojaksoa. Talous- ja varikkojaksojen lukumäärä pysyi edelleen neljänä. Uusi 
1.1.1942 voimaan tullut jaksojako oli voimassa 31.12.1944 saakka. 599 

Vielä joulukuun lopulla monet päämajan osastot eivät suostuneet noudattamaan 
päämajan huoltopäällikön ja rautatieosaston vaatimuksia vaunuston käytön oma-
ehtoisesta supistamisesta. Ne vaativat operatiivisten ja huollollisten seikkojen 
takia, että heidän oli saatava aina tilaamansa vaunumäärä. Mitkään ruuhkien 
selvittelyissä tarvittavat kuormauskiellot eivät tulleet päämajan aselajikomentajien 
vastustuksen takia kyseeseen. Käytännössä tilanne oli sellainen, ettei kuljetusten 
johto pystynyt päättämään, paljonko vaunustoa annetaan suomalaisiin sotilaskul-
jetuksiin, sillä tuon päätöksen tekivät tilaajat. Kuljetusten johtamisen kannalta 
ongelma oli erittäin suuri, koska suomalaisten omissa sotilaskuljetuksissa oli lop-
puvuodesta jatkuvasti runsas neljännes vaunustosta. 

Joulukuun lopulla, kun rautatiekuljetusosasto oli saanut järjestykseen siviili- ja 
saksalaiskuljetuksiin liittyvät asiat, se päätti panna kuriin suomalaiset sotilastilaa-
jat. Ensinnäkin päätösvalta vaunuston jaosta tuli palauttaa kuljetusten johdolle. Itä-
Karjalan radoille tuli, Pohjois-Suomen ratojen tapaan, asettaa niiden liikenne- ja 
kuljetuskykyä vastaavat rajoitukset, jotta radat eivät vastaisuudessa ruuhkaantuisi. 
Lisäksi suomalaiset sotilaskuljetukset tuli saada sujumaan niille määrätyn, tosin 
hyvin riittävän, kiintiön puitteissa. 

Ensin oli kuitenkin pakko selvittää Itä-Karjalan ratojen ruuhkat. Eversti Roos 
antoi vuoden lopussa majuri M. Minkkiselle valtuudet valvoa ja ohjata Matkaseläs-
sä kaikkea itään suuntautuvaa rautatieliikennettä. Tehtävää hoitaessaan hänellä oli 
oikeus antaa käskyjä kaikille Itä-Karjalaan junia lähettäville liikennejaksoille sekä 
alueen liikkuvasta kalustosta vastaaville varikkojaksoille ja niiden alaisille varikoille 
600 . Epäselvyyksien välttämiseksi myös rautatiehallituksen pääjohtaja antoi saman 
määräyksen Minkkisen tehtävästä ja valtuuksista liikennejaksojen ja varikkojakso-
jen päälliköille. Lisäksi Roos käski KarAE:n kaikin mahdollisin keinoin auttaa 
Minkkistä ja antaa hänelle käyttöön työvoimaa, työvälineitä ja kuljetusneuvoja ja 
muuta tarvittavaa virka-apua ratojen ruuhkautumisten poistamiseksi 601 . (Kartta 3) 

Eversti Roos joutui pian toteamaan, että Itä-Karjalan ratojen ruuhkien selvittely 
oli paljon vaikeampaa kuin vastaava tehtävä Pohjois-Suomessa. Tämä johtui siitä, 
että päämajan aselajikomentajat ja huoltolajijohtajat eivät edelleenkään halunneet 
taipua ruuhkien selvittelyissä välttämättömiin kuljetusrajoituksiin. Kaikesta vastus-
tuksesta huolimatta Roos määräsi rautatieosaston pyynnöstä kuormauskiellon 
ajalle 8.-11.1. Matkaselän itäpuolelle. Rahtia sai lähettää itään vain rautatieosaston 
erikoisluvalla. 602 

Vaikka toimenpide oli hyvin lyhytaikainen, pääintendentti hermostui täysin lähe-
tyskiellosta. Hän vaati Roosilta selvitystä, mihin toimenpiteisiin tämä ryhtyisi elin-
tarvikkeiden kuljetuskysymyksen ratkaisemiseksi. Roos ilmoitti puolestaan pääin-
tendentille, ettei hän ole tälle tilivelvollinen. Toisaalta hän esitti eversti Gustafssonil-
599 Auvinen, s. 708. 
600 PMHE:n kirj no 915/2/1/6 26.12.1941, SArk, T 22471/12. 
601 PMHE:n kirj no 120/2/1/7 sai , 12.1.1942, SArk, T 22471/12. 
602 PM:n kirj no 29/raut 1/7/18 sai , 6.1.1942, SArk, T 224 71/15. 
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le, että reservielintarvikkeet kuljetettaisiin vasta helmikuun lopussa, jolloin kuljetus-
tilanne olisi todennäköisesti parempi. 603 

Lyhyt kuljetuskielto ei vastannut tarkoitustaan , kuten kuljetusjohto oli Pohjois-
Suomen kokemusten perusteella arvannut. Sen kuluessa ei kyetty alkuunkaan 
selvittämään ratojen ruuhkia. Koska nyt tarvittiin päättäväisempiä otteita, rautatie-
osaston yleisen rautatietoimiston päällikkö, majuri L. Tuhkanen esitti Roosille kah-
den viikon lähetyskiellon asettamista. Roos oli ilmeisesti samaa mieltä, mutta hän 
ei saanut kenraaliluutnantti Airoa hyväksymään esitystä. Todennäköisesti Airo ei 
piitannut huoltomiesten vastustuksesta, mutta hän ilmeisesti ajatteli kahden viikon 
kiellon haittaavan pahasti käynnissä olevia joukkojen siirtoja. Airo suostui kuitenkin 
kompromissina määräämään omissa nimissään 10 päivän lähetyskiellon (16.-25.1.) 
Itä-Karjalaan. Tällöinkään kielto ei koskenut joukkojen kuljetuksia eikä sairasjunia. 
Jälleen everstit Gustafsson ja Roos joutuivat riitaan keskenään. Gustafsson valitti 
yleisesikunnan päällikölle Roosin käyttäytymisestä ja varsinkin Roosin aloitteesta 
annetusta lähetyskiellosta. 604 

Gustafssonin asennetta kuljetusvaikeuksia ja niiden ratkaisuyrityksiä kohtaan on 
vaikea ymmärtää, koska hän tiesi hyvin , että edes kaikki joulukuussa lähetetyt 
elintarvikkeet eivät olleet tammikuun puolivälissä saapuneet ruuhkien takia perille. 
Osa KarA:lle lähetetyistä tarvikkeista oli ollut matkalla jopa kaksi kuukautta. Rata-
pihat olivat Pieksämäkeä ja Haapamäkeä myöten täynnä Karjalaan lähetettyjä 
kuormia. Lennokkaimpien kuvausten mukaan ruuhka jatkui Haapamäeltä Poriin 
sekä toisaalta Simolan , Kouvolan ja Riihimäen kautta Turkuun 605 . 

Jälleen kävi ni in, ettei lähetyskieltoa noudatettu. Aselaji - ja huoltolajijohtajat, 
varsinkin pääintendentti, kiersivät kieltoa tilaamalla sen aikana rautatieosastolta 
runsaasti kiireellisiä kuljetuksia. Rautatiekuljetusosasto totesi jo kiellon alkupäivi -
nä, ettei sen tarkoitusta tultaisi saavuttamaan määräajan puitteissa. Koska Roos ei 
voinut suoraan kieltää kiireellisten kuljetusten lähettämistä, hän päätti puuttua 
asiaan KarA:n avulla. Roos käski 20.1 . huolto-osaston vs. päällikön everstiluut-
nantti Y. Lakon selvittää huoltolajijohtajien ja KarAE:n kanssa, mikä oli joukkojen 
huoltotilanne ja mitä oli pakko kuljetuskiellon aikana kuormata. 606 Tarkoituksena oli 
osoittaa tilastoilla aselajikomentajille , ettei kiireellisiä kuljetuksia tarvinnut lähettää. 

Kun Roos oli todennut , ettei hän kyennyt asiaperusteilla taivuttamaan päämajan 
huoltojohtajia suostumaa kuljetusrajoituksiin ja kiintiöperiaatteen hyväksymiseen, 
hän päätti turvautua ylipäällikköön. Syynä oli myös se, että hän pelkäsi helmikuus-
sa suunniteltujen suurten suomalaisten ja saksalaisten sotilaskuljetuksen romutta-
van kaiken , mitä hänen johdollaan oli tehty siviilikuljetusten hyväksi . Esittelyä 
varten Roos laati kahdeksan kohdan ohjelman Itä-Karjalan kuljetusten säännöste-

603 PM :n kirj no 213/lnt.tsto/E sai, 12.1 .1942, SArk, T 224 71 / 19 - Asiakirja lähetettiin ti edoksi yleisesi-
kunnan päällikölle ja päämajoitusmestarille. 

604 PM:n kirj no 213/ lnt.tsto/E sai , 12.1 .1942, SArk, T 224 71 / 19 (Asiakirja lähetettiin tiedoksi yleisesi-
kunnan päällikölle ja päämajoitusmestarill e) ja PM:n kirj no 79/Raut 1 /7 / 19 sai, 14. 1.1942, SArk , 
T 22471 / 19 ja PM:n kirj no 79/Raut 1/7/19 sai, 14.1.1942, SArk, T 22471/ 19 ja PM:n kirj no 213/ 
lnt.tsto/ E sai , 16.1.1942, SArk, T 22471 / 19. 

605 Länsman, s. 102. 
606 PMHE:n creed sanoma no 168/2/1/7 sai, 20.1 .1942, SArk, T 22471 / 19. 
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lemiseksi, jotta voitaisiin tyydyttää armeijan huolto ja estää toisaalta Suomen 
kansaa nälkiintymästä ruuan ja palelemasta polttopuun puutteen takia 607 . 

Hän esitti Mannerheimille, että veturi - ja vaunupulan takia 111 AK:n siirto Itä-
Karjalaan alkaisi helmikuussa vasta sen jälkeen, kun Kannakselta parhaillaan Itä-
Karjalaan kuljetettava prikaati olisi perillä, KarA:n uudelleen järjestely toteutettu ja 
kotiutettavat ikäluokat kuljetettu kotiseudulle. Hän vaati, että 111 AK:n siirron aikana 
ei saisi suorittaa muita suurehkoja joukkojen kuljetuksia ilman, että asiasta neuvo-
teltaisiin hyvissä ajoin hänen kanssaan . Tämä johtui siitä, että samanaikaisesti 
tapahtuvaksi suunnitellut saksalaisten vuoristodivisioonien kuljetukset sitoisivat 
lopun vaunuston. Lisäksi Roos pyysi , että aselajikomentajille ja huoltolajijohtajille 
jälleen korostettaisiin, kuinka välttämätöntä oli säästää kuljetuskalustoa. Hän valitti 
Mannerheimille, että kyseiset johtajat lähettivät edelleen kuljetustilauksensa ohjei-
den vastaisesti suoraan varikkoihin. Koska Roos ei Helsingistä kyennyt valvomaan 
Mikkelissä tapahtuvaa vaunutilausten käsittelyä, hän toivoi, että huolto-osasto 
määrättäisiin yhdessä operatiivisen ja rautatieosaston kanssa tarkastamaan , ettei -
vät päivittäiset kuljetustilaukset ylittäisi KarA:n alueen ratojen kuljetuskapasiteet-
tia. 6os 

Mannerheim hyväksyi periaatteessa Roosin esitykset, koska toimenpiteiden 
tavoitteena oli turvata siviiliyhteiskunnan tarpeet rajoittamalla vain maltillisesti soti-
laskuljetusten suoritusta. Tässä hengessä yleisesikunnan va. päällikkö, kenraali-
luutnantti W. Tuompo ja päämajoitusmestari , kenraaliluutnantti A. Airo ilmoittivat 
kuormauskiellon päättyessä lakonisesti puolustushaarojen komentajille, päämajan 
aselaji- ja huoltolajikomentajille sekä KarAE:lle päämajan huoltopäällikön määrän-
neen, etteivät päivittäiset kuljetustilaukset KarA:an saaneet 26.1. jälkeen ylittää 
radan suorituskykyä. Samalla annettiin ohjeet ilmoittaa rautatieosastolle etukäteen 
Matkaselän itäpuolelle menevistä kuljetuksista. 609 

Käsky aiheutti kiivasta keskustelua päämajassa, koska se merkitsi tosiasiassa 
kiintiöiden määräämistä kyseisille radoille. Se merkitsi myös, että jatkossa rautatie-
osasto päättäisi, paljonko vaunuja suomalaisille sotilastilaajille voitiin enintään 
antaa kuormattavaksi. 61° Käskyn ansiosta rautatiekuljetusosasto sai ensi kerran 
lujan otteen koko maan vaunuston käytöstä, sillä nyt kaikki kuljetusten suurtilaajat 
oli saatu kontrollin alaisiksi. 

Aselajikomentajat eivät tosin vieläkään halunneet alistua muutokseen. Arvostelu 
oli niin voimakasta, että yleisesikunnan ja huolto-osaston päällikkö katsoivat seu-
raavana päivänä tarpeelliseksi muistuttaa aselaji- ja huoltolajikomentajille Itä-Kar-
jalan radan huonosta liikennekyvystä. He painottivat myös sitä, että ylipäällikkö oli 
periaatteessa hyväksynyt menettelyn 611 • Vasta helmikuun lopulla Roosin arvostelu 
näyttää päämajassa laantuneen, koska Itä-Karjalan ratojen ruuhkat oli tuolloin 

607 PMHE:n kirj no 194/2/1/7 sai , 21 .1.1942, SArk, T 22471/20. 
608 lbid . 
609 PM:n kirj no 367/Huolto 1/5a sai , 24.1.1942, SArk, T 22471/19. 
610 Rautatiekuljetusosasto alkoi valvoa, mitä vaunuja päämajan alaiset varikot todella saivat (PMHE:n 

creed sanoma no 197 /2/1/7 sai , 23.1.1942, SArk, T 224 71 /19). 
611 PM:n kirj no 405/Huolto 1/5a sai , 27.1 .1942, SArk, T 22471/19. 
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saatu selvitettyä. Kun liikenne alkoi sujua, aselajikomentajat saattoivat todeta 
heille osoitetun vaunuston riittävän hyvin kuljetuksiin. 

Edellä mainittuja tapahtumia tarkasteltaessa on korostettava, että Gustafssonia 
lukuun ottamatta muut päämajan aselajikomentajat ja huoltolajijohtajat näyttävät 
ainakin periaatteessa ymmärtäneen Roosin toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuu-
den. Silti hekin jättivät joukkoja tukiessaan usein noudattamatta rautatiekuljetusten 
tilauksista annetut ohjeet, jotta heidän omat kuljetuksensa menisivät nopeasti 
perille. Roosia kohtaan esitetyssä arvostelussa on myös piirteitä, jotka osoittavat 
joidenkin päämajan upseerien kadehtineen häntä. Tämä johtui mahdollisesti Roo-
sin ylipäälliköltä saamista suurista valtuuksista, luottamuksesta ja kaikesta muusta 
tuesta. 

Yhteiskunnan vaikeita kuljetusongelmia hoitaessaan päämajan huoltopäällikön 
esikunta pyrki alusta alkaen löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja kuljetusten 
tehokkuuden parantamiseksi. Vuoden 1941 lopulla esikunta ryhtyi hyödyntämään 
työntutkimusta rautatiekuljetusten edistämiseksi. Idean toteuttamisesta neuvotel-
tiin ainakin tuotantokomitean työtehojaoston 612 ja Työtehoseuran kanssa. Toden-
näköisesti sopivien henkilöiden etsimisen takia päämajan huoltopäällikön esikun-
nan järjestelyosastoon perustettiin työtehotoimisto vasta tammikuussa 1942 613 . 

Aluksi toimiston tehtävänä oli vain rautateiden liikennekysymysten järjestely 
Pohjois- ja Itä-Suomessa. Toimiston upseerit keskittyivät tällöin ratojen kuljetus- ja 
liikennekyvyn lisäämiseen sekä asemien järjestelyratapihojen työskentelyn tehos-
tamiseen. Toimiston maineen kasvaessa päämajan sotatalouspuolen johtajat pyy-
sivät Roosilta luvan käyttää työntutkijoita omilla toimialoillaan. Siten työntutkimus-
toimiston tehtävät laajenivat ensin ammus- ja aseteollisuuteen ja sittemmin käsit-
tämään miltei kaikki niin sanotut sotatärkeät teollisuusalat. Lisäksi toimisto suoritti 
eräitä tehtäviä kenttäarmeijan piirissä. 614 

Maaliskuun puolivälissä kaikki saattoivat todeta rautateiden kuljetusvaikeuk-
sien olevan voitettuja, vaikka pakkanen ja kelirikon aika tuottivat vielä vaikeuksia. 
Tämä merkitsi samalla, että kaikkien muidenkin kuljetusmuotojen tilanne alkoi 
parantua, koska Valtionrautatiet saattoi jälleen lisätä kuljetuksiaan. Tosin vähäinen 
liikkuva kalusto teki tiukan rautatieliikenteen säännöstelyn edelleen välttämättömäk-
si, vaikka Saksalta saatuja sotasaalisvaunuja oli jo liikenteessä toistatuhatta. 61 5 

Kuljetuskriisin voittamisessa edesauttoi tavallaan myös se, ettei 111 AK:n siirtoa ja 
saksalaisten uusien joukkojen kuljetuksia jouduttu lopulta toteuttamaan pahimman 
kuljetuskriisin aikana. Tilannetta oli helpottanut sekin, että talvimerenkulun pysäh-
dyttyä helmikuussa teollisuuden kuljetustarpeet luonnollisesti vähenivät. 

612 Puheenjohtajana toimi professori Bruno Suviranta. 
613 Toimistoa kutsuttiin myös työntutkimustoimistoksi. Vuoden 1942 lopulta alkaen sitä nimitettiin 

päämajan työntutkimustoimistoksi , koska sen toiminta ja tehtävät käsittävät useimmat puolus-
tusvoimien ja sotateollisuuden alat. Toimistoon kuului parhaimmillaan runsaat 20 miestä. 

614 PMHE:n kirj no 1664/ 1/ 10/31.3.1944, SArk, T 7368/27. 
615 Pöytäkirja Valtioneuvoston asettaman kuljetusasian neuvottelukunnan teollisuusjaoston kokouk-

sesta 17.3.1942, SArk, T 7368/24. 
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Rautateiden kuljetustilanteen helpottuminen ilmenee selvästi seuraavasta taulu-
kosta: 
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Vaunuvajaus {%) tilatuista vaunuista 
{Marraskuu 1941 - Toukokuu 1942) 

Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 

Lähde: Tuhkanen (2) , s 70. 
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Päämajan huoltopäällikkö, eversti (rautatiehallituksen pääjohtaja 1. 1.1943 ja kenraalimajuri 24.7.1943) H. Roos työhuoneessaan Helsingissä talvella 1942. Roos vastasi syksystä 
1939 alkaen päämajan huolto-osaston päällikkönä sotilaskuljetuksista. Lokakuusta 1941 marraskuun 1944 loppuun hän johti päämajan huoltopäällikkönä kaikki sotilas- ja 
siviilikuijetukset. Kuvassa päämajan huoltopäällikön esikunnan järjestelyosaston päällikkö, majuri L. Tukiainen esittelee päivän postia. Tukiainen toimt sotavuosina myös Pohjolan 
Liikenteen toimitusjohtajana. SA-kuva. 



Everstiluutnantti V Hovinen (eversti 30.3.1942) johti rautatiehallituksen sotilastoimiston päällikkönä kaikki talvisodan 
rautatiekuljetukset. Jatkosodan alkaessa hänet määrättiin aluksi päämajan rautatieosaston yleisen rautatietoimiston 
(Raut 1) päälliköksi. Lokakuun 1941 lopulta marraskuun 1944 loppuun Hovinen toimi päämajan huoltopäällikön 
esikunnan rautatiekuljetusosaston päällikkö. Kuva talvelta 1942. SA-kuva. 

Talvisodan aikana rautatiehallituksen kuljetustoimiston päälhkkö, apulaisjohtaja V Tuunanen jakoi vaunuston rautatie-
hallituksen sotilastoimiston päällikön ohjeiden mukaan. Hän toimi jatkosodan aikana ensin päämajan rautatieosaston ja 
sitten päämajan huoltopäällikön esikunnan rautatiekuljetusosaston kuljetustoimiston päällikkönä. Kuva on otettu talvel-
la 1942. SA-kuva. 
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Valtioneuvosto määräsi kesäkuun 1941 lopulla rautatiehallituksen rautatierakennusosaston johtajan M. Vilukselan 
pääma1an rautatieosaston päälliköksi. Hän hoiti tehtävää marraskuun 7944 loppuun. Kuva on otettu Otavassa 
asemasodan aikana. SA-kuva. 

Everstiluutnantti (eversti 1949) M. Minkkinen työhuoneessaan päämajan huoltopäällikön esikunnassa Helsingissä 
asemasodan aikana. Hän oli syksystä 1939 alkaen päämajan huoltopäällikön luottomies rautatiekysymyksissä. M1nkki-
nen toimi kesästä 1942 jatkosodan loppuun sotarautatiemuodostelmien tarkastajana. Vuoden 1944 alussa hänet 
määrättiin myös rautatieosaston Raul 1:n päälliköksi. SA-kuva 
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Rautatieosaston Raut 1:n päällikkö, majuri (everstiluutnantti 1942) L. Tuhkanen (vasemmalla) ja kapteeni E. Heikkinen 
esittelevät Otavassa sotilaskuljetustilannetta rautatiekuljetusosaston päällikölle everstiluutnantti V Hoviselle talvella 
1942. Tuhkanen toimi Raut 1 :n päällikkönä lokakuun 1941 lopusta vuoden 1944 alkuun. Syksyllä 1944 hänet määrättiin 
Pohjois-Suomen evakuointiesikunnan kuljetusosaston päälliköksi. SA-kuva. 

Eversti H. Roos (oikealla) ja eversti V Hovinen tarkastelevat elokuussa 1942 tilastoa kuormattujen rautatievanujen 
määrästä. SA-kuva. 
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Päämajan huoltopääll,kön esikunnan maan- ja vesitielwijetusosaston päällikkö, everstiluutnantti R. Boijer työhuonees-
saan Helsingissä asemasodan aikana. Hän toimi joulukuusta 1944 alkaen vajaan vuoden kansanhuoltoministeriön 
liikennejaoston päällikkönä. SA-kuva . 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan maantiekuljetustoimiston päällikkö, majuri J. Reenpää työhuoneessaan talvella 
1942. SA-kuva. 
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Everstiluutnantti J. Kivikari johti 
kotijoukkojen esikunnan liikenne-
osastoa kesästä 1943 joulukuun 
1944 alkuun. Kuva on otettu Ru-
kajärvellä kesällä 1942 Kivikarin 
toimiessa 14. D:n esikuntapäällik-
könä. SA-kuva. 

Päämajan huolto-osaston henkilöstöä kesällä 1942 Mikkelissä. Seitsemäs oikealta on majuri H. Lakomaa. Hän toimi 
kesällä 1941 päämajan huolto-osaston vesitiekuljetusupseerina. Lokakuusta 1941 alkaen Lakomaa työskenteli vuo-
den ajan päämajan huoltopäällikön esikunnan vesitiekuljetustoimiston päällikkönä. Vuosina 1943-1944 hän toimi 
Saimaan vesitiepiirin päällikkönä. Sotien aikana Lakomaa johti myös Enso Gutzeitin Saimaan laivastoa . SA-kuva. 
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Sotavuosina kansanhuolto- Ja ulkoasiainministerinä 
toiminut Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön toimitusjoh-
taja H. Ramsay oli talvesta 1942 alkaen päämajan 
huoltopääl/ikön tärkeä yhteistoimintakumppani me-
renkulkuun ja satamien toimintoihin liittyvissä kysy-
myksissä.SA-kuva. 

Vara-amiraali A. Thiele ja kontra-amiraali S. Sundman 21.6.1944 Suomenl111nassa uusien menupseerien nimittämis(!Jai-
suudessa. Thiele komensi kesästä 1944 alkaen Saksan itäisen Itämeren taistelualusosastoa. Kauppa- ja teollisuusminis-
teriön merenkullwosaston päällikkö, merenkulkuhallituksen pääjohtaja, merivoimien esikuntapäällikl<ö, kontra-amiraali 
(4.6.1943) S. Sundman toimi kesästä 194 7 alkaen läheisessä yhteistoiminnassa päämajan huoltopäällikön kanssa 
merenkulkuun, aluskalustoon ja satamien toimintoihin liittyvissä kysymyksissä. SA-kuva. 
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Kansanhuoltoministeri V. Arola (vasemmalla), toinen valtiovarainministeri J. Koivisto, kulkulaitosministeri V. Salovaara, 
tuntematon yhteysupseeri ja sisäasiainministeri T Horelli Äänislinnassa 7.6.1942. Salovaara oli sotavuosina yksi 
tärkeimmistä kuljetusalan vaikuttajista. Hän toimi ministerinä maaliskuusta 1937 marraskuu 1944 puoliväliin. SA-kuva. 

Kenraalimajuri P. Talvela ja kansanhuoltoministeriön osastopäällikkö, professori N.A. Osara 9.9.1941 Aunuksenkau-
pungissa kahden tuntemattoman upseerin seurassa. Talvela toimi talvisodan jälkeen Liinahamarin merikuijetustoimi-
kunnan johtajana ja Pohjolan Liikenteen johtokunnan puheenjohtajana. Osara työskenteli sotavuosina sekä kansan-
huoltoministeriön puu- ja polttoaineosaston päällikkönä että toisena maatalous- ja kansanhuoltoministerinä. SA-kuva. 
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5. KULJETUSJÄRJESTELMÄN KOKONAISVALTAINEN KEHITTÄMINEN 

5. 1 Toimintaedellytysten parantamis- ja kuljetusjärjestelmän 
tarkistusvaihe vuonna 194-2 

5.1.1 Toimenpiteet rautatiekuljetusten tehostamiseksi 

Veturien ja vaunujen hankinnat 

Rautateiden liikkuvan kaluston puute paheni syksyllä 1941 sitä enemmän, mitä 
kauemmas Karjalan Armeijan hyökkäys eteni . Vuoden 1941 lopulla liikennöitävä 
rataverkko oli jo noin 30% suurempi kuin kesällä. Tilanne oli koko Suomen kulje-
tusjärjestelmän kannalta erittäin vaarallinen , koska liikkuvan kaluston puutteen 
vuoksi rautateistä oli tullut suurin kapeikko kuljetuksissa. Pahinta oli , että rautatei -
den suorituskyky määräsi täysin kaikki muut kuljetukset. Tästä tilanteesta ei voinut 
selvitä mitenkään muuten kuin hankkimalla runsaasti uutta kalustoa. Rautatiekulje-
tusosaston joulukuussa 1941 tekemän laskeman mukaan lisätarve oli ainakin 300 
veturia ja 8 000 tavaravaunua . 

Sekä kulkulaitosministeriö ja rautatiehallitus että päämaja paneutuivat syksystä 
1941 lähtien omilla tahoillaan rautatiekaluston hankintoihin. Valtioneuvosto halusi 
suosia hankinnoissa kotimaista teollisuutta , vaikka varsinkin veturien valmistus-
mahdollisuudet tiedettiin vähäisiksi. Tampella ja Lokomo kykenivät materiaalion-
gelmien ja työvoimapulan takia valmistamaan jatkosodan aikana vain 25 tavaraju-
naveturia. Vaununvalmistuksessa onnistuttiin paremmin. Pasilan konepajalta saa-
tiin liikenteeseen elokuun 1944 puoliväliin mennessä 2 835 tavaravaunua. 616 

Ulkomailta vetureita ja vaunuja voitiin ostaa vain Ruotsista ja Saksasta. Syksyllä 
1941 selvisi nopeasti , ettei Ruotsi tulisi myymään Suomelle uutta kalustoa. Piene-
nä tuen osoituksena Ruotsi suostui vuodenvaihteessa vuokraamaan Suomelle 20 
käytettyä järjestelyveturia 617. Joulukuussa kävi ilmi, ettei Saksastakaan saataisi 
ostettua rautateiden liikkuvaa kalustoa, koska maan tuotanto ei riittänyt edes sen 
omiin tarpeisiin 618 . 

Kauppaneuvotteluja Saksan kanssa päätettiin kuitenkin jatkaa. Helmikuussa 
1942 eversti Roos antoi kenraaliluutnantti Grandellille tilauksen tarvittavista vetu -
reista, vaunuista ja muista rautateiden tarvikkeista käytettäväksi talven kauppa-
neuvotteluissa. Asia osoittautui jälleen ongelmalliseksi. Saksan kauppaneuvotteli-
jat katsoivat kyseessä olevan sotilaallisesti merkittävän operatiivisen asian ja lähet-
tivät ostoesityksen sotamarsalkka Keitelin päätettäväksi. Sen läpimeno riippui 
täysin siitä, että Saksa suostuisi supistamaan omaa tilaustaan. 619 Vaikka eversti 

616 PMHE:n kirj no 1727/ 1/ 13 sai , 26.8.1944, SArk, T 22471 /3. 
6 17 PMHE:n kirj no 559/ 1 /1, 4.12.1941 , SArk, T 7368/17 ja VR pääjohtaja 31.12.1941 , KA, KYM , Ec 99 

(KYM:n tulodiaari 6311/723 -1941 ). 
618 KYM:n kirj no 6014/710-41, 8.12 .1941, KA, KYM , Da 148 ja KYM :n kirj no 5894/712-1941 , 

10.12.1941 , KA, KYM , Da 148. 
619 Grandellin sähke 18.2.1942, SArk, T 22471 /20 -Täydellinen sähke on lähetetty tasavallan presi-

dentille sekä ministereille Ramsay, Walden ja von Fieandt. 
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Roos sai Saksan kuljetuspäällikön jalkaväenkenraali R. Gercken esittämään W. 
Keitelille 100 veturin myyntiä Suomelle, kaupasta ei tullut mitään. Saksalaiset 
kuitenkin lupasivat korvaukseksi antaa Suomelle lisää sotasaalisvetureita ja 1 000 
uutta tavaravaunua. 620 Näitä vaunuja ei milloinkaan toimitettu Suomeen, koska 
Saksa tarvitsi itse kaiken vaunutuotannon. 

Käydessään Saksassa heinäkuun 1942 lopulla tapaamassa Gerckeä Roosin 
tärkeimmät neuvotteluissa esille ottamat asiat liittyivät Valtionrautateiden kalusto-
ja hiilihankintaan. Roos halusi nyt ostaa vain 10-15 uutta kevyttä veturia. Hän yritti 
tehdä kaupan saksalaisten kannalta houkuttelevammaksi ilmoittamalla, että vetu-
reita tarvittiin hoitamaan Rovaniemen - Sallan radan vilkas saksalaisliikenne. Ken-
raali Gercke lupasi tehdä kaupan puolesta voitavansa varsinkin, kun pyydetty 
määrää oli niin pieni. Hän ilmoitti, että tilaus tuli hoitaa kaikessa hiljaisuudessa, 
jotta muut veturien tilaajat eivät saisi asiasta vihiä. Saksan suuria tuotantovaikeuk-
sia kuvaa, että lopulta Suomi sai ostaa vain neljä kevyttä veturia. 621 Rautatiehallitus 
hoiti kaupan loppuun, ja veturit saatiin liikenteeseen marras- ja joulukuussa 1942 622 . 

Roos onnistui jälleen hyvin sotasaalisveturien ja -vaunujen hankinnassa. Gercke 
antoi neuvottelujen aikana käskyn etsiä Suomen radoille sopivia sotasaalisveturei -
ta ja korjata ne Tallinnassa liikennekelpoiseen kuntoon ennen laivaamista Suo-
meen. Veturien, kuten myös sotasaalisvaunujen, lukumäärää jätettiin neuvottelus-
sa avoimeksi, koska Gercken mukaan saksalaisille tuli sotasaalista jatkuvasti. 

Saksan kuljetuspäällikön asenne suomalaisten rautatiekalustoa koskeviin esi-
tyksiin oli useissa yhteyksissä oleellisesti myönteisempi kuin OKW:n ylimmän 
johdon, Saksan kauppaneuvottelijoiden tai rautateiden siviiliviranomaisten. Luon-
nollisesti hän ajatteli kalustoavun koituvan Pohjois-Suomessa toimivien saksalais-
ten joukkojen hyväksi, mutta tällöin pienempikin veturi- ja vaunutäydennys olisi 
riittänyt. Mahdollisesti Gercken avokätisyys Suomea kohtaan johtui jossain määrin 
siitä, että hän tuli erittäin hyvin toimeen Roosin kanssa. Tätä osoittaa, että hän 
näyttää kertoneen Roosille kesän 1942 tapaamisen aikana varsin avomielisesti ja 
rehellisesti Saksan teollisen perustan heikkouksista sekä siitä, kuinka suuri pula 
Saksan armeijalla oli kuljetuskalustosta. 

Saksalaisilta saaduista sotasaalisvetureista ja -vaunuista ei ole tarkkoja ja yksi -
selitteisiä lukuja. Tämä johtuu osittain siitä, että osa Tallinnasta tuodusta kalustosta 

620 Roosin kirje kenraali P Talvelalle Saksaan, 18.2.1 942, SArk, T 22471/18 ja Verbindungsstab Nord, 
11 Staffel , Nr 317/42 g, 24.3.1942 ja PMHE:n kirj no 844/2/1/7 sai , huhtikuun alussa 1942, rautatie-
hallituksen pääjohtajalle, SArk, T 22471/18 ja PMHE:n kirj no 954/2/1/7 sai, SArk, T 22471/18. 

62 1 PMHE:n kirj no 3775/2/1/614.7.1942, SArk, T 22471/18 ja PMHE:n kirj no 2225/2/1/7 sai, 12.8.1942, 
SArk, T 22471/18 - Roos kertoi Gerckelle, että suomalaisille oli kauppaneuvotteluissa selitetty 
hiilikuljetusten pienuuden syyksi Saksan vilkasta rautatieliikennettä suunnassa länsi - itä. Tämä 
ei sallinut hiilijunien liikennettä pohjoiseen. Tuollainen perustelu kävi Gercken kunnialle. Hän 
kumosi väitteen luvaten Roosille puuttua asiaan. Pari viikkoa Suomeen paluunsa jälkeen Roos 
ilmoitti yleisesikunnan päällikölle hiilikuljetuksissa tapahtuneen ilahduttava käänne laivaluetteloi-
den sisältäessä huomattavia hiilieriä Itämeren satamista VR:lle. Tieto oli merkittävä, sillä hiiltä 
käyttävien veturien teho oli ainakin 30% suurempi kuin puulla ajettaessa. 

622 Söderqvist, s. 253-254 ja PMHE:n kirj no 2225/2/1/7 sai, 12.8.1942, SArk, T 22471/18 ja Ilmoitus 
PMHE:lle vaunujen ja kiskojen tulosta 29.9 - 4.10.1942, SArk, T 22471/20. 
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oli pelkkää romua. Todennäköisesti saksalaisilta saatu vaunusta, mukaan lukien 
Viron valtionrautateiden kalusto , käsitti romut mukaan lukien hieman yli 4 300 
vaunua. 623 Näistä saatiin kesään 1944 mennessä liikenteeseen 3 876 tavaravau-
nua. Viron kautta tuotiin Helsinkiin kaikkiaan 320 veturia , joista tosin 73 oli täysin 
korjauskelvottomassa kunnossa. Vetureista oli elokuussa 1944 käytössä 139 ja 
edelleen korjattavana 108 kappaletta. Omasta sotasaaliista oli kesällä 1944 kulus-
sa 43 veturia ja 1 218 tavaravaunua. 624 

Sotasaaliin ja pienten hankintojen ansiosta rautateiden kalustopula helpottui 
jonkin verran jo vuoden 1942 aikana. Kuitenkin vasta seuraavan vuoden lopulla 
liikenteessä oli niin paljon sotasaaliskalustoa, että vaunusta riitti kohtuullisest i 
tyydyttämään kuljetustarpeet. Joulukuussa 1943 kulussa oli noin 6 300 tavaravau-
nua ja noin 150 veturia enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Kesällä 1944 lisäys oli 
kolme vuotta aikaisempaan tilanteeseen verrattuna runsaat 7 600 tavaravaunua ja 
noin 200 veturia. Tuolloin vaunujen lukumäärässä oltiin jo lähellä joulukuussa 1941 
ilmoitettua hankintatavoitetta. Sen sijaan veturien alkuperäisestä hankintatavoit-
teesta puuttui vielä kolmannes. Vetovoiman puute vaikeuttikin vielä kesällä 1944 
merkittävästi kuljetusten järjestelyä. 

Itä-Karjalan ja Pohjois-Suomen radanrakennukset 

Aunuksessa toimivien sotatoimiyhtymien pioneerit näyttävät saaneen alueen kurjia 
teitä keväällä 1942 korjatessaan ajatuksen rautatieverkoston ulottamisesta lähem-
mäs yhtymien huoltolaitoksia. Asiaa oli tosin pohdittu päämajassa syksyllä 1941 , 
mutta tuolloin se oli todennäköisesti hylätty sen takia, etteivät käytettävissä olleet 
kiskot riittäneet edes venäläisten rikkomien ratojen korjauksiin. Nyt tähän ongel-
maan oli löydetty ratkaisu : tarvittavat kiskot saataisiin purkamalla Aunuksessa 
Muurmannin radan toinen raide. 

Päämajan huoltopäällikkö kannatti voimakkaasti linnoitustöiden johtajan ken-
raaliluutnantti E. Hanellin toukokuun lopussa päämajalle tekemää esitystä radan 
jatkamisesta Uuksusta Aunukseen sekä Ylä-Syvärin kenttäradan rakentamises-
ta. Roosista radat oli pakko rakentaa, koska Aunuksen tieverkko ei kestänyt 
sadeilmoilla eikä varsinkaan kelirikon aikana raskaita huoltokuljetuksia. Ratasuun-
nitelma palveli myös päämajan kuljetusjohdon pyrkimystä säästää autokalustoa. 
Tämän takia kuljetusorganisaatioille oli annettu keväällä määräys käyttää siirto-
kuormauksista välittämättä lyhyilläkin matkoilla joko rautatie- tai vesikuljetuksia. 
Todennäköisesti yleisesikunnan päällikön kannan tuntien Roos ei kuitenkaan pe-
rustellut ratahankkeiden tarpeellisuutta autokaluston säästämisellä vaan sillä, ettei 
Aunuksen joukoille voitu antaa lisää ajoneuvoja. Hän muistutti , että kenraaliluut-
nantti L. Grandell ei ollut onnistunut keväällä ostamaan Saksasta uusia kuorma-
autoja. 625 (Kartta 3) 

623 Söderqvist , s. 355. 
624 PMHE:n kirj no 1727/1/ 13 sai, 26.8. 1944, SArk, T 22471/3. 
625 PMHE:n kirj no 1514/2/1/7 sai, 8.6 .1 942, SArk, T 2247 1/19 ja PMHE:n kirj no 1543/2/1/7 sai, 

10.6.1942, SArk, T 22471/ 19 ja PM:n kirj no 390/Raut 3 sai / 15.6.1942, SArk , T 22471/ 13 ja PM:n 
kirj no 2283/Huolto 3/30 sai, 22 .6.1 942, KA, KYM , Ha 3, salaisina pidetyt asiakirjat 1942-43. 
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Sen jälkeen kun päämajan ylin johto oli vakuuttunut Uuksusta Aunukseen raken-
nettavan radan tarpeellisuudesta, Mannerheim pyysi kulkulaitosministeri Salovaa-
raa viemään suunnitelman pikimmiten valtioneuvoston käsittelyyn. Hän korosti 
hankkeen olevan tärkeä sekä maanpuolustuksen että yleisen edun kannalta. 626 

Yleisellä edulla päämaja tarkoitti sitä, että rataa voitiin käyttää Aunuksen puutava-
ran kuljettamiseen Suomeen. Paluukuormien saaminen merkitsi myös, että radan 
liikennöinti tulisi Valtionrautateille mahdollisesti jopa taloudellisesti kannattavaksi . 

Valtioneuvosto hyväksyi heinäkuun alussa Aunuksen radan rakentamisen. Hank-
keen rahoitus järjestettiin siten, että kulkulaitosministeriö maksoi radanrakennuk-
sen vanhaan valtakunnan rajaan saakka. Jatko rajalta Aunukseen tuli puolustusmi-
nisteriön maksettavaksi. 627 Heinäkuun puolivälissä käynnistyneen hankkeen ra-
kentamiseen keskitettiin puolet radanrakennusyksiköistä, kymmenkunta linnoitus-
osaston alaista yksikköä ja sotavankeja. Syyskuun puolivälissä rautatierakennuk-
sen vahvuus oli 3 000 miestä. 628 Rata oli kokonaisuudessaan liikennöivässä 
kunnossa huhtikuun 1943 alussa. 

Ilmoittaessaan ministeri Salovaaralle Uuksun - Aunuksen radan olevan maan 
tärkein radanrakennus Mannerheim halusi todennäköisesti varmistaa, että kulku-
laitosministeriö ja rautatiehallitus suuntaavat tähän hankkeeseen kaikki niiden 
käytössä olevat resurssit. Päämaja ei halunnut , että Suomen niukkoja voimavaroja 
luvattaisiin edellisen kesän tapaan ainakaan sen tietämättä saksalaisten samanai-
kaisesti suunnitteleman Hyrynsalmi - Taivalkoski - Kuusamo kenttäradan ra-
kentamiseen . Saksalaiset olivat tosin keväällä päättäneet toteuttaa ratahankkeen 
Saksan kuljetusvaltuutetun johtamien radanrakennusjoukkojen voimin , mutta il-
meisesti heidän pelättiin silti esittävän pyyntöjä työvoiman ja materiaalin saamises-
ta. Saksalaisten ratahankkeen operatiivisena tarkoituksena oli vahvistaa AOK Lapp-
landin eteläsivustaa siltä varalta, että venäläiset hyökkäisivät Sallan radan suun-
nassa 629 . Toisaalta saksalaiset tarvitsivat kipeästi rataa Kuusamon suunnassa 
olevien joukkojensa huoltamiseksi. (Kartta 3) 

Päämajalla ei sinänsä ollut mitään saksalaisten suunnitelmaa vastaan , koska 
radan ajateltiin helpottavan Pohjanmaan radan kuljetuksia. Mahdollisesti rataa 
toivottiin voitavan käyttää jossain määrin myös suomalaisten siviilikuljetuksiin. 
Kesäkuussa eversti Roos ja puolustusministeriö keskustelivat ratahankkeeseen 
liittyvistä kysymyksistä Saksan kuljetusvaltuutetun ja AOK Lapplandin kanssa. Kun 
radan rakentamiseen liittyvistä asioista oli päästy yksimielisyyteen saksalaisten 
kanssa, puolustusministeriö antoi solmittavan sopimuksen viimeistelyn kulkulai-
tosministeriön hoidettavaksi. 630 

626 PM:n kirj no 2283/ Huolto 3/30 sai, 22.6.1942, KA, KYM, Ha 3, salaisina pidetyt asiakirjat 1942-43. 
627 Valtioneuvoston ptk. 9.7.1942, KA, KYM , Ca 31 ja PM:n kirj 2533/Huolto 3 /30 sai 16.7.1942, SArk, 

T 22471/13. 
628 Osasto Turunen 175/9, 13.9.42 , SArk, T 22471/10 ja PMHE:n kirj 3248/saks sai , 10.12.42, SArk, 

T 22471/21. 
629 Teske, s. 148 ja 152 ja Rohde, s. 238 ja PMHE:n kirj no 1484/2/1/7 sai 4.6.1942, SArk, T 22471/13 

- Saksalaisten alkuperäinen 2.6.1942 tekemä esitys ei ole ilmeisesti säilynyt. 
630 PMHE:n kirj no 1747/2/1/7 sai , 29.6.1942, KA, KYM, Ha 3, salaisina pidetyt asiakirjat 1942-43 ja 

RH:n kirj no S 14/32, 6.7.1942, KA, KYM, Ha 3, salaisina pidetyt asiakirjat 1942-43. 
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Valtioneuvosto käsitteli heinäkuun alussa rautatiehallituksen laatimaa sopimus-
luonnosta samassa istunnossa, jossa päätettiin Aunuksen ratahankkeen toteutta-
minen. Kulkulaitosministeriön ilmeiseksi yllätykseksi sopimusta Kuusamon kenttä-
radasta ei hyväksytty sellaisenaan. Tärkein valtioneuvoston tekemä muutos oli , 
että Valtionrautateillä tuli olla sodan loputtua oikeus ostaa kapearaiteinen rata joko 
osittain tai kokonaan käyvästä hinnasta. Ajatuksena oli , että rataa voitaisiin sodan 
jälkeen käyttää siviilitarkoituksiin. Saksalaisten kanssa oli toisaalta aiemmin sovit-
tu , että rata ja kaikki Saksan puolustusvoimien pystyttämät rakenteet ja laitteet 
jäisivät Saksan puolustusvoimien omaisuudeksi. Saksa voisi halutessaan purkaa 
laitteistot ja käyttää niitä muilla rintamilla. Vain siinä tapauksessa, että Saksan 
puolustusvoimat päättäisi myydä radan tai sen osia, olisi Valtionrautateillä etuosto-
oikeus. 631 

Kun rautatiehallitus muutti sopimuksen valtioneuvoston tahdon mukaisesti , kiel-
täytyivät saksalaiset allekirjoittamasta sitä. Tämän jälkeen eversti Roos, kulkulai -
tosministeriö ja rautatiehallitus neuvottelivat lukkiutuneen tilanteen ratkaisemises-
ta saksalaisten kanssa syyskuun alkuun saakka. Näissä neuvotteluissa suomalai -
set joutuivat lopulta taipumaan miltei kaikkiin saksalaisten vaatimuksiin. Pääjohtaja 
Castren lähetti syyskuun alussa kulkulaitosministeriöön sopimusluonnoksen , jossa 
kenttäradan käytöstä päättäminen jäi täysin saksalaisille. 632 

Kulkutaitosministeri joutui nyt vaikeaan asemaan, sillä uusi sopimus poikkesi 
oleellisesti valtioneuvoston heinäkuussa tekemästä päätöksestä. Esittelijäneuvos 
E. Majanpään suositteli silti sopimuksen hyväksymistä radan tarkoituksen ja vallit-
sevien olosuhteiden takia. Hänestä asiaa ei välttämättä tarvinnut viedä valtioneu-
voston käsittelyyn, koska ministeriö oli saanut valtuuden tehdä asiassa sopimuk-
sen. Vaikka Majanpään tulkinta oli hyvin machiavellimainen , se oli juuri sitä, mitä 
ministeri Salovaara halusi kuulla. Hänellä ei ollut mitään halua kertoa muille minis-
tereille, etteivät valtioneuvoston tekemät muutokset sisältyneet lopulliseen sopi -
mukseen. Hän valtuutti pääjohtaja Castrenin allekirjoittamaan saksalaisten jo hy-
väksymän sopimuksen. 633 Saksalaisten puolesta asiakirjan allekirjoitti AOK Lapp-
landin esikuntapäällikkö, kenraalimajuri F. Jodi 634 . 

Työt kenttäradalla käynnistyivät saksalaisten rautatiepioneerien toimesta syksyl -
lä 1942. Materiaaliset edellytykset radanrakennukseen olivat sikäli hyvät, että 
Saksan kuljetuspäällikkö toimitti operatiivisesti tärkeänä pitämänsä Kuusamon 
kenttäradan rakennusta varten Suomeen 140 kilometriä uusia kenttäratakiskoja 635 . 

Vaikeiden olosuhteiden takia Hyrynsalmen - Kuusamon kenttäradan rakennustyöt 
jatkuivat vielä kesällä 1944. Radan jatko Kuusamosta Kiestinkiin jäi maaliskuussa 

63 1 Valtioneuvoston pöytäkirja 9.7.1942 , KA, KYM , Ca 31. 
63? RH:n kirj no S 14/43 , 31.7. 1942, KA, KYM , Ha 3, salaisina pidetyt asiakirjat 1942-43 ja 

RH :n kirj no S 14/52, 1.9.1942, KA, KYM , Ha 3, salaisina pidetyt asiakirjat 1942-43. 
633 KYM:n kirj no S 9/1942, 2.9.1942, KA, KYM, Ha 3, salaisina pidetyt asiakirjat 1942-43. 
634 Sopimus Hyrynsalmen - Kuusamon kenttäradasta 3.9.1942, SArk, T 22471/13. 
635 Teske, s. 153. 
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1943 allekirjoitetusta sopimuksesta huolimatta kokonaan rakentamatta 636. Tämä 
johtui ilmeisesti ennen kaikkea juuri koetusta Stalingradin tappiosta. Lapin sodan 
aikana saksalaiset tuhosivat radan ja sen vaunuston. Rataosalle jäänyt rautatiema-
teriaali jouduttiin myöhemmin välirauhan sopimuksen perusteella luovuttamaan 
venäläisille. 637 

Kenttäratasopimuksen sisältöön liittyneen kiistan lisäksi suomalaisten ja saksa-
laisten välejä kiristi syksyllä 1942 riita vaunuston jaosta. Tämä johtui siitä, että 
rautatiekuljetusten kannalta hyvin sujuneen kesän jälkeen tapahtui syyskuussa 
äkillinen käänne pahempaan. Kuljetuskriisi syntyi pitkälti samoista syistä kuin 
edellisenä syksynä; lisääntynyt sotilasliikenne Itä-Karjalaan ja Pohjois-Suomeen 
hidasti vaunuston kiertoa samalla, kun kyseisten ratojen liikenne- ja kuljetuskyky 
ylitettiin jälleen erityisesti Pohjois-Suomen rataosilla. Lapin kuljetusten ongelmana 
olivat myös syyskuussa yleistyneet partisaanien suorittamat Sallan radan miinoi-
tukset 638 . 

Syksyllä 1942 liikenteen lisääntyminen koko rataverkolla johtui osaltaan kenttä-
armeijan kelirikkovarastojen kuljetuksista Itä-Karjalaan. Lisäksi syyskuusta mar-
raskuuhun satamien tuonti- ja vientikuljetukset olivat tavanomaiseen tapaan suu-
rimmillaan ennen purjehduskauden päättymistä. Samanaikaisesti saksalaiset täy-
densivät Pohjois-Suomessa varastojaan ja vaihtoivat joukkojaan. Saksalaisten 
suuret kuljetukset ruuhkauttivat Pohjanlahden satamat ja häiritsivät muuta sata-
maliikennettä. 639 Tilannetta pahensi loppuvuodesta se, että Perämeren satamien 
jäädyttyä saksalaiskuljetukset jouduttiin hoitamaan länsirannikon eteläisimmistä 
satamista. Tällöin rautatiekaluston kierto hidastui automaattisesti entisestään. Jär-
jestely vaikeutti pahasti myös Suomen ulkomaankauppaa. 640 Suomen satamien ja 
rautateiden kuormitusta lisäsi sekin, että saksalaisten kauttakulkuliikenne Ruotsin 
kautta väheni vuoden 1942 keskivaiheilla puoleen aikaisemmasta. Tämä johtui 
sekä ruotsalaisten kuljetuksiin osoittaman kaluston supistumisesta että maiden 
välisen junalauttaliikenteen lopettamisesta. Tilanteeseen vaikutti luonnollisesti liit-
toutuneiden Ruotsiin kohdistama painostus. 64 1 (Kartta 3) 

Eversti Roosin syyskuussa Oulu - Kemi - Tuntsa rataosalle ruuhkien takia mää-
räämä 280 vaunun päiväkiintiö johti vakaviin kiistoihin saksalaisten kanssa 642 . 

Talvella 1943 erimielisyyden vielä syvenivät, kun saksalaisten saama vaunusta 
supistettiin 250 vaunuun päivässä. Tilanne oli kieltämättä saksalaisten kannalta 
vaikea, koska AOK Lapplandin talvivarastojen kuljetukset väistämättä hidastuivat. 
Toisaalta Saksan kuljetusvaltuutettu, everstiluutnantti Teske oli sitä mieltä, että 

636 Valtioneuvoston istunto 25.2.1943, KA, KYM , Ca 32 ja Haro, s. 74 - Sopimus allekirjoitettiin 
21.3.1943. 

637 Karppinen (2), s. 243. 
638 Esim. Valtionrautatiet, Kemijärven-Sallan rautatierakennus, rakennuspäällikkö V. 0. Huttunen, 

29.10.1942, SArk, T 22471/11 ja Teske, s. 160-162. 
639 PMHE:n kirj no 3091/1/13 sai, 24.11 .1942, SArk, T 22471 /2 . 
64° Karppinen (2), s. 231-232. 
641 Teske, s. 160-162. 
642 lbid., s. 155-156 ja PMHE:n kirj no 4860/ saks sai 11 .9.1942, SArk, T 22471/5 ja PMHE:n kirj no 

2507/ saks sai , 17.9.1942, SArk, T 22471/21. 
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AOK Lapplandin vaunuston lisävaatimukset olivat varsin itsekkäitä ja poliittisesti 
epäviisaita varsinkin , kun AOK:lla ei ollut mitään puutetta tarvikkeista. Hän tunnusti 
Suomen kuljetustilanteen vaikeuden sekä sen, että Roosin täytyi huolehtia Suo-
men koko yhteiskunnan kuljetuksista. Teske oli myös tyytyväinen Valtionrautatei -
den suhteelliseen suoritukseen Wehrmachtille. 643 

Rautatiekuljetusjohdon järjestelyihin liittyvät henkilökysymykset 

Itä-Karjalan ratojen ongelmana oli, että radankorjausyksiköt olivat kunnostaneet 
pääosan niistä liikennöivään kuntoon syksyllä 1941 maan jo ollessa jäässä. Lisäksi 
rakentamiseen käytetty materiaali oli ollut varsin puutteellista ja huonoa. Tämän 
takia kevään 1942 kelirikon pelättiin muodostuvan alueen radoille erityisen vai-
keaksi. Päämajan huoltopäällikkö näki asian niin tärkeäksi, että hän käytännössä 
otti maaliskuun alussa rautatieosaston ratatoimiston päällikön insinöörimajuri F. 
Lehtisen suoraan johtoonsa. Lehtinen sai käskyn raportoida hänelle säännöllisesti 
Itä-Karjalan rataverkon kunnosta ja korjausyksiköiden toiminnasta. Nämä tilanneil-
moitukset tulivat Roosille, ja hänen kauttaan myös päämajoitusmestarille, jatko-
sodan loppuun asti. 644 

Ratatoimiston päällikön paikka vapautui kesäkuun 1942 lopulla, kun tasavallan 
presidentti nimitti Lehtisen rautatiehallituksen ylijohtajaksi 645 . Rautatieosaston pääl -
likön johtaja M. Vilukselan esityksestä yleisesikunnan päällikkö määräsi insinööri-
majuri L. llmoniemen heinäkuun alussa uudeksi toimistopäälliköksi 646 . Tällöin 
hänestä tuli automaattisesti myös sotarautatiemuodostelmien johtaja. Tässä vai-
heessa Roos puuttui asiaan. Hänestä llmoniemi oli kyllä pätevä ratatoimiston 
päällikkö mutta ei kuitenkaan oikea henkilö johtamaan sotarautatiemuodostelmia. 
Roos halusi, todennäköisesti käynnistymässä olevaa Uuksu - Aunus radanraken -
nusta ajatellen , että muodostelmien johtajaksi määrättäisiin luja ja organisointiky-
kyinen yleisesikuntaupseeri . Tosin aiemminkin useita radankorjausyksiköitä oli toi -· 
minut suurilla työmailla ratatoimiston aina erikseen asettaman pataljoonatasoisen 
johtoelimen johdossa 647 , mutta nyt oli kyseessä aivan eri suuruusluokan rakennus-
hanke. Roosilla oli tarjota tehtävään sopiva mies. Tämä oli yleisesikuntaeverstiluut-
nantti M. Minkkinen, joka oli talvisodan lopussa toiminut vastaavassa tehtävässä. 
Mahdollisesti Roos myös ajatteli voivansa Minkkisen kautta paremmin valvoa 
ratojen rakennusta ja kunnostusta. 648 

Roos sai tahtonsa läpi, joskin lopputulos oli kompromissi. Ratatoimiston päällik-
kö llmoniemi pysyi sotarautatiemuodostelmien päällikkönä, kuten ohjesääntö edel-
lytti. Minkkinen kuitenkin määrättiin elokuun puolivälissä päämajan rautatieosas-

643 Teske, s. 155-156 ja 160-162. 
644 Pöytäkirja, laadittu PMHE:ssa 1.3.1942, ei diaaria, SArk, T 224 71/14. - Neuvottelussa Roos ja 

Lehtinen sopivat radankorjausmuodostelmien käytön kevätkaudella 1942. 
645 KYM:n kirj no 2182, 27.6.1942, SArk, T 22470/99. 
646 PM:n kirj no Raut 914/Raut 1/13 C sai, 8.7.1942, SArk, T 22470/99. 
647 Tuhkanen, s. 124. 
648 PMHE:n kirj no 2128/2/1/7 sai/ 3.8.1942, SArk, T 22471/12. 
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ton päällikön alaiseksi sotarautatiemuodostelmien tarkastajaksi 649 • Todennä-
köisesti järjestelystä oli ainakin se hyöty, että Roosin luottomiehen nimitys tehtä-
vään toi rautatiejoukoille lisää arvovaltaa eri yhteistoimintaosapuolien kanssa asi-
oitaessa. Minkkisen tehtäväkenttään kuului sotarautatiemuodostelmien työskente-
lyn valvonnan lisäksi niiden täydentäminen sekä uusien työvelvollisista ja sotavan-
geista kokoonpantavien työjoukkojen muodostaminen 650 . Roos näyttää olleen 
tyytyväinen Minkkisen työskentelyyn, sillä hän jatkoi tarkastajan tehtävien hoita-
mista sen jälkeen, kun hänet oli määrätty tammikuun 1944 puolivälissä rautatie-
osaston yleisen rautatietoimiston päälliköksi. 

Todennäköisesti ratatoimiston päällikön tehtävistä keskusteltaessa eversti Roo-
sille selvisi, että rautatiekuljetus- ja rautatieosaston tehtävienjako oli ollut syk-
systä 1941 lähtien eräiltä osin epäselvä. Tilanteen selkiyttämiseksi hän laati yleis-
esikunnan päällikölle esityksen osastojen välisestä työnjaosta tavalla, joka vastasi 
rautatiekuljetusosaston näkemystä asiasta. Jalkaväenkenraali E. Heinrichs ei vah-
vistanut järjestelyä kirjallisesti , vaikka hän näyttää hyväksyneen muuten Roosin 
esittämät tarkistukset. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että valtioneuvosto oli 
keväällä 1941 vahvistanut rautatieosaston tehtävät. Tätä määräystä yleisesikun-
nan päällikkö ei voinut muuttaa. 

Tarkistetussa työnjaossa vahvistettiin, että rautatiekuljetusosasto jakaa liikku-
van kaluston eri kuljetustehtäviin siten, että myös valtakunnalle elintärkeät teolli -
suuden ja kansanhuollon kuljetukset voitiin suorittaa. Osasto oli velvollinen , rauta-
tiehallituksen ja päämajan rautatieosaston avustamana, ryhtymään kaikkiin toi-
menpiteisiin rautateiden liikennetehon lisäämiseksi ja liikennettä haittaavien estei-
den poistamiseksi. Lisäksi rautatiekuljetusosaston tuli järjestää kaikki valtakunnan 
alueella tapahtuvat saksalaisten sotilasviranomaisten tilaamat rautatiekuljetukset. 
Rautatieosasto vastasi liikenteestä ja ratojen kunnosta takaisin vallatuilla alueilla, 
Sallan suuntaa lukuun ottamatta, sekä Itä-Karjalassa. Sen vastuulla olivat sotapal -
velusta suorittavien ja osaston valvonnassaan olevien rataosien rautatieläisten 
henkilöasiat. Kuitenkin sotapalveluksesta vapauttamista koskevat esitykset tapah-
tuivat päämajan huoltopäällikön kautta. Yleisen rautatietoimiston tuli järjestää kaikki 
suomalaiset sotilaskuljetukset ja johtaa niitä. Sen piti kuitenkin suunnitella suuret, 
useita junia käsittävät sotilaskuljetukset yhdessä rautatiekuljetusosaston kanssa. 
Ratatoimiston tehtävänä oli ratojen kunnossapito ja niiden viestiyhteyksistä vas-
taaminen. Sen tuli noudattaa toiminnassaan Roosin tai rautatiekuljetusosaston 
määräämää painopistettä ja tärkeysjärjestystä. 651 

Osastojen työnjakoon ei myöhemmin jatkosodan aikana enää palattu. Asia oli 
periaatteessa kunnossa, mutta edelleenkään osastojen yhteistoiminta ei ollut kit-
katonta. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että Roos ja rautatiekuljetusosasto 
puuttuivat varsin usein rautatieosaston johtamistoimintaan sekä suomalaisia soti-
laskuljetuksia että Itä-Karjalan ratoihin liittyviä kysymyksiä käsiteltäessä. Itse asi-
assa näin oli pakko menetellä, koska rataverkkoa ja sen liikennöintiä oli johdettava 
yhtenä kokonaisuutena. 

649 PMHE:n kirj no 2171/2/1/7 sal/7.8.1942, SArk, T 22471/12 . 
650 PM:n kirj no 561/Raut 3 sal/13.8.1942, SArk, T 22471/12. 
651 PMHE:n kirj no 2134/2/1/7 sal/4.8.1942, SArk, T 22471/12. 
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Valtionrautateiden johtajakysymys tuli joulukuun 1942 puolivälissä ajankoh-
taiseksi , kun eläkeiän jo aiemmin saavuttanut rautatiehallituksen pääjohtaja J. 
Castren ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Valtioneuvosto oli jatkanut kesällä 1941 hänen 
virkakauttaan vuoden loppuun, koska sodan uskottiin olevan lyhyt. Marraskuussa 
Castren taivutettiin jatkamaan tehtävässään vielä vuoden ajan, koska rautatiehalli-
tuksen pääjohtajaa ei haluttu vaihtaa kuljetuskriisin ollessa pahimmillaan . Toisaalta 
ketään sopivaa ehdokasta ei ollut tuolloin tarjolla pääjohtajaksi . 652 Nyt sellainen oli. 

Castrenin ilmoituksen jälkeen Ryti, Mannerheim ja Salovaara sopivat, että Roos 
nimitetään kyseiseen tehtävään, jotta maan tärkeimmän kuljetusmuodon johtami-
nen saadaan täydellisesti keskitettyä. Muuten ei ole selitettävissä, että aktiivipalve-
luksessa oleva päämajan eversti ilmoittautuu sodan aikana käytettäväksi siviilivir-
kaan . Toinen virkaan ilmoittautunut oli rautatiehallituksen hallinto-osaston johtaja, 
lakitieteen tohtori Ossian Hellman. 

Joulun alla pidetyssä valtioneuvoston istunnossa ilmeni , ettei kukaan ministeri 
kannattanut Hellmanin nimittämistä. Toisaalta monet ministerit eivät olleet järin 
innostuneita Roosinkaan valinnasta. Kun kulkulaitosministeri Salovaara lopulta 
esitti Roosin määräämistä pääjohtajaksi viiden vuoden ajaksi , teki kansanhuolto-
ministeri Kantala (ml) vastaehdotuksen . Hän halusi jatkaa Castrenin tehtävään 
määräystä vielä vuodella. Seuranneessa äänestyksessä pääministeri Rangell (ed.) 
sekä ministerit Tanner (sos.dem.) , Takki (sos.dem.) ja Ramsay (rkp.) kannattivat 
Salovaaran esitystä. Ministerit Horelli (kok.) , Ikonen (ml.) , Annala (IKL) , Lehtonen 
(kok.), Kalliokoski (ml.) , Koivisto (ml.) ja Kukkonen (ml.) puolestaan tukivat Kantalan 
mielipidettä. Siten valtioneuvoston päätti esittää tasavallan presidentille Castrenin 
virkakauden jatkamista. 653 Istuntoa seuranneessa tasavallan presidentin esittelys-
sä Salovaara kertoi Rytille valtioneuvoston päätöksen mutta ilmoitti samalla kan-
nattaneensa itse Roosin määräämistä pääjohtajaksi. Ryti keskeytti asian käsittelyn 
ottamalla asiakirjat nähtäväkseen. 654 

Ryti ja Salovaara tarvitsivat lisäaikaa syntyneen nimitysongelman pohtimiseen , 
jotta prosessi saataisiin vietyä sopivalla tavalla haluttuun tulokseen. Ratkaisuksi 
löytyi kolmen valtioneuvoston istunnosta poissa olleen ministerin jälkiäänestys. 
Kun asiaa käsiteltiin joulun jälkeen uudelleen tasavallan presidentin esittelyssä, 
Salovaara totesi , että valtioneuvoston päätös Castrenin virkakauden jatkamisesta 
oli tulos äänestyksestä, jossa kahdeksan ministeriä oli esittänyt Castrenin ja viisi 
Roosin määräämistä pääjohtajaksi. Tämän jälkeen pääministeri Rangell luki puo-
lustusministerin lausunnon. Walden (amm.) kirjoitti , että mikäli hän olisi ollut paikal -
la, hän olisi äänestänyt Roosin puolesta. Sen jälkeen ministerit Witting (rkp .) ja 
Fagerholm (sos.dem.) sanoivat omissa puheenvuoroissaan, että hekin olisivat 
äänestäneet Roosia, jos olisivat voineet osallistua istuntoon. Näiden puheenvuoro-
jen jälkeen Salovaara totesi valtioneuvoston päätyneen jälkikäteen tasatulokseen 

652 Valtioneuvoston ptk. 13. 11 .1941 , KA, KYM , Ca 30 ja Valtioneuvoston ptk.14.11.1941 , KA, KYM , 
Ca 30. 

653 Valtioneuvoston ptk. 22.12.1942, KA, KYM , Ca 31 . 
654 Valtioneuvoston pöytäkirja 22.12.1942, Esittely TP:lle, KA, KYM , Ca 31. 
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äänestyksessään. Ryti ratkaisi asian määräämällä eversti Roosin rautatiehallituk-
sen pääjohtajaksi viideksi vuodeksi 1.1 .1943 lukien. 655 

Pääjohtajanimityksen ansiosta Roos pystyi vaikuttamaan tehokkaasti myös Val-
tionrautateiden kokonaistoimintaan ja hallintoon, koska nyt hänellä oli mahdolli-
suus käyttää tehtävään kuuluvaa toimivaltaa tahtonsa toteuttamiseksi. Toisaalta 
hän saattoi tuoda rautatiehallituksen kollegion käsittelyyn haluamiaan asioita. Luon-
nollisesti pääjohtajanimitys vahvisti Roosin asema valtakunnan kuljetuspäällikkönä 
ja rautatieliikenteen johtajana. Ilmeisesti asiaan liittyvien monien hallinnollisten 
kysymysten takia valtioneuvosto ei peruuttanut rautatieosaston päällikölle ke-
sällä 1941 annettua toimivaltaa sodan ajan rautatieliikenteen johtamiseksi. Tätä 
voidaan pitää järjestelyn kauneusvirheenä, mutta käytännön merkitystä asialla ei 
ollut. 

Rautatiekuljetusosaston asema rautatiekuljetusten operatiivisena johtoelime-
nä ei Roosin uuden tehtävän takia mitenkään muuttunut. Osasto vastasi edelleen 
kaikesta rautatiekuljetuksiin liittyvistä asioista ja rautateiden liikkuvan kaluston 
käytöstä. Roosin johtama rautatiehallitus huolehti vain rautatieliikennettä tukevis-
ta toimenpiteistä ja Valtionrautateiden henkilöstöhallinnosta. 

Roosin nimittäminen rautatiehallituksen pääjohtajaksi on tavallaan valtion ylim-
män johdon tunnustus Roosin työlle. Mahdollisesti Ryti ja Salovaara olivat myös 
ajatelleet, että kenen tahansa siviilin määrääminen tehtävään saataisi synnyttää 
jännitettä Roosin ja uuden pääjohtajan välille yhteiskunnan tärkeimmän kuljetus-
muodon johtamisesta. Tällaiseen kiistelyyn ei sodan aikana ollut varaa. Toisaalta 
rautatiehallituksen pääjohtajan ja valtakunnan kuljetuspäällikön tehtävien keskitys 
oli johdonmukainen jatko syksyn 1941 tapahtumille. Se oli kuljetusalan kannalta 
selvästi tärkeämpi tapahtuma kuin Roosin ylentäminen 24.7.1943 kenraalimajurik-
si . On kuitenkin huomattava, että kenraaliylennys antoi hänen johtamilleen toimi-
aloille lisää arvovaltaa. 

Todennäköisesti saksalaisille kerrottiin Roosin nimityksen pääjohtajaksi johtu-
neen juuri siitä, että hän saataisi entistä paremmin ratkaista maan kuljetusongel-
mat. Tällaisen käsityksen jalkaväenkenraali Erfurth näyttää ainakin tapahtumasta 
saaneen 656• Saksalaiset kuljetusmiehet kadehtivat Suomessa toteutettua rautatie-
kuljetusten johdon keskitystä yksiin käsiin, sillä Saksassa rautateistä vastanneet 
siviili - ja sotilasviranomaiset kilpailivat ankarasti keskenään 657 • 

5.1.2 Ongelmalliset autokuljetukset 

Operatiivisen ja kuljetusjohdon kiista maan autokannan jaosta 

Talvella 1942 maan kuorma-autokalusto oli kokonaisuudessaan erittäin kurjassa 
kunnossa, koska syksyn 1939 jälkeen kalustoa oli onnistuttu uusimaan ja täyden-
tämään vain muutamalla tuhannella autolla. Kuljetusjohdon laskelmien mukaan 
maahan olisi pitänyt talvisodan jälkeen saada ainakin 5 000 autoa vuodessa, eikä 

655 lbid . 
656 Erfurth (3), s. 123-124. 
657 Teske, s. 140. 
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tällöinkään laskelmissa ollut otettu huomioon sodan takia lisääntynyttä kuljetustar-
vetta. Tilannetta pahensi, että maan koko kuorma-autokanta, noin 19 000 autoa, 
oli täysin riittämätön yhteiskunnan kuljetustarpeisiin nähden. Vaikka puolustuslai-
toksen käytössä oli talvella 1942 noin 75% kalustosta, oli tuo osuus riittämätön, 
sillä kenttäarmeijan autotarve oli kasvanut suuresti joukkojen työnnyttyä syvälle 
Itä-Karjalaan ja Aunukseen. Kun koko kenttäarmeijalta oli kesällä 1941 puuttunut 
supistetuista vahvuuksista 1 000 kuorma-autoa, oli yksin Karjalan Armeijan auto-
vajaus puoli vuotta myöhemmin yhtä suuri. 658 

Kun syksyllä 1941 oli varmistunut, ettei Ruotsi liittoutuneiden painostuksen takia 
möisi Suomelle autoja eikä edes renkaita, jäi ainoaksi mahdollisuudeksi ostaa 
tarvittavat autot Saksasta. Usko kauppojen syntymiseen Saksan kanssa ei tosin 
ollut kovin suuri , sillä kesällä oli todettu myös Saksan armeijan kärsivän suurta 
moottoriajoneuvojen puutetta. Hankkeen onnistumiseen liittyvistä epäilyistä huoli -
matta valtakunnan kuljetuspäällikkö pyysi sotatalouspäällikköä ottamaan talven 
kauppaneuvotteluissa esille 10 000 raskaan kuorma-auton ostamisen puolustus-
laitokselle. Näistä tuli saada maahan heti 1 000 kuorma-autoa ja loput 9 000 
vuoden kuluessa. 659 Kiireellisesti maahan saatavilla 1 000 autolla viitattiin pyyntöön , 
jonka Mannerheim oli marraskuussa 1941 esittänyt sotamarsalkka Keitelille 660 . 

Kauppaneuvottelujen tulokset jäivät autohankintojen osalta talvella ja keväällä 
1942 vaatimattomiksi , vaikka suomalaiset alensivat ostopyyntöä eversti Roosin 
ilmoittamaan 5 000 kuorma-auton minimitarpeeseen. Saksaa koetettiin näin suos-
tutella hyväksymään autojen myynti huolimatta sen omasta suuresta autovajauk-
sesta sekä varsinkin siitä, ettei Suomi ollut Saksan näkökulmasta painopistesuun-
nassa. 661 Pitkälti suomalaisten kauppaneuvottelijoiden sitkeyden ansiosta Sak-
sasta saatiin vuoden 1942 aikana ostettua noin 1 600 kuorma-autoa. Näistä 
pääosa saatiin tosin korvauksena saksalaisten Norjassa keväällä 1940 takavarikoi -
mista 1 126 Fordista, jotka olivat tuolloin tulossa Yhdysvalloista Suomeen. 

Autohankintojen täydellisen epäonnistumisen jälkeen yleisesikunnan päällikkö ja 
päämajoitusmestari käskivät eversti Roosin pyynnöstä sotatoimiyhtymien komen-
tajia säästämään autokalustoa ja lisäämään vesitiekuljetuksia Laatokalla, Syvärillä, 
Äänisjärvellä sekä Äänisestä pohjoiseen olevilla suurilla järvillä. Lyhyillä matkoilla 
käskettiin joukkoja käyttämään autojen asemasta hevosia. Lisäksi sotatoimiyhty-
mien tuli siirtokuormauksista ja matkan pituudesta välittämättä käyttää rautatiekul-
jetuksia aina, kun se oli mahdollista. Komentajien tuli toisaalta huolehtia, ettei 
autoja ylikuormitettaisi. Myös huonoilla teillä ajoa oli vältettävä, ja tienhoitoon piti 
kiinnittää riittävää huomiota. Päällystölle oli puhutteluissa selvitettävä autotilan-
teen vakavuus. Kaikkien johtajien tuli valvoa, että kuljettajat suorittavat tehtävänsä 
ohjeiden mukaan. 662 

658 PMHE:n kirj no 381/3/1 sai, 8.2.1942, SArk, T 7367/4. 
659 lbid. 
660 PMHE:n kirj no 2169/3/1 sai, 7.8.1942, SArk, T 7367/4. 
661 PMHE:n kirj no 1262/3/5 sai, 14.5.1942, SArk, T 7367/4 ja T 7367/5. 
662 PM:n kirj no 1954/Huolto 3/30, henkilökohtainen , 22.5.1942, SArk, T 14400/4. 
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Saksan omien kalustomenetysten ja tuotantovaikeuksien takia Suomeen onnis-
tuttiin ostamaan kahtena viimeisenä sotavuotena Mannerheimin Keitelille esittä-
mistä useista vetoomuksista huolimatta vain vajaa 900 kuorma-autoa. Oheisessa 
kuvassa on esitetty uusien kuorma-autojen jako puolustuslaitoksen ja siviiliyhteis-
kunnan kesken jatkosodan aikana. 

439 

Lähde: 

Uusien kuorma-autojen jako 
vuosina 1941 - 1944 

1298 

D Siviilikäyttö 
Kenttäarmeija 

1630 

PMHE:n kirj 153/1/13 sai. 25.1.1944. SArk. T 22471/3 - PMHE:n kirj 1727/1/13 sai , 26.8.1944, SArk, T 22471/3 - Kiira, Liite 7. 

Kotimainen autoteollisuus ei ollut pienuutensa sekä varaosa- ja henkilöstöongel-
miensa takia mikään todellinen vaihtoehto tarvittavan kaluston hankkimiseksi. 
Tarveainepulan kanssa kamppaileva Sisu Oy ei kyennyt sotavuosina valmistamaan 
edes 40 kuorma-autoa. Sen sijaan Suomen vähäinen autoteollisuus sekä suurim-
mat autoliikkeet ja korjaamat sopivat hyvin sotasaaliskaluston ja vanhojen koti-
maisten kuorma-autojen täyskunnostukseen. Prosessilla tarkoitettiin autojen pur-
kamista täydellisesti osiin ja kokoamista uudelleen, jolloin käyttöön saatiin kelvol-
lista kalustoa. Tähän oli hyvät mahdollisuudet, sillä kesän ja syksyn 1941 aikana 
suomalaisten haltuun oli joutunut noin 5 500 erilaista sotasaalisajoneuvoa, josta 
runsas kolmasosa oli todettu korjauskelpoisiksi 663 . 

Päämajan kuljetusvälineosasto sopi talvella 1942 useiden yritysten kanssa kuor-
ma-autojen täyskorjauksesta. Merkittävin ajoneuvojen kunnostaja oli Oy Ford Ab. 
Ensimmäisten 12 kuukauden aikana se täyskorjasi 1 000 sotasaalisautoa. Sen 
toimintaa helpotti, että Ruotsin Ford Ab möi sille työkaluja ja kunnosti 500 kuorma-
auton moottoria. Kaikkiaan Ford Oy vastaanotti marraskuuhun 1944 mennessä 
kunnostettavaksi 1 458 ajoneuvoa. Näistä saatiin ajoon 1 258 kuorma-autoa. 664 

Kaikkiaan autoliikkeet ja korjaamat purkivat osiin ja kokosivat uudelleen noin 
2 800 sotasaalisautoa tai kotimaista Ford- ja Chevrolet-kuorma-autoa. Määrä on 
selvästi suurempi kuin vuosien 1942-1944 autojen tuonti. Täyskorjattujen autojen 
merkitys maan autotäydennykselle oli kuitenkin paljon suurempi, kun otetaan 
huomioon autojen tuonnin täydellinen romahtaminen vuosina 1943-1944. 

663 Länsman , s. 59. 
664 Oy Ford Ab, kirje evl Boijerille 15.2.1943, SArk, T 7367/18 ja PMHE:n kirj no 3002/3/2, 1.6.1942, 

SArk, T 14400/8 ja PM:n kirj no 7092/Kväl 1/5e, 5.6.1942, SArk, T 14400/8 ja PMHE:n kirj no 1051/ 
1 /13 sai, 24.4.43, SArk, T 224 71 /2 ja Oy Ford Ab:n ilmoitus 7 .11.44 viikolta 30.10. -4.11 .1944, 
SArk, T 7367/24. 
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Keväällä 1942 päämajan ylimmän johdon huoli maan autotilanteesta johtui eri-
tyisesti käynnistymässä olevasta armeijan uudelleen organisoinnista. Tavoitteena 
oli muodostaa aiempaa jonkin verran pienempi mutta tulivoimaisempi ja liikkuvam-
pi kenttäarmeija. Suunnitelman onnistuminen oli pitkälti kiinni siitä, miten joukkojen 
moottorointia kyettäisiin lisäämään. Tällöin jouduttiin pohtimaan , miten maan koko 
ajoneuvokalusto tulisi jakaa siviiliyhteiskunnan ja modernisoitavan kenttäarmeijan 
kesken . Toisaalta kyse oli uusien ja täyskorjattavien ajoneuvojen jaosta siviilien ja 
puolustuslaitoksen tarpeisiin . 

Koska jaettavaa oli riittämättömästi , jakokysymys aiheutti kesästä 1942 kevää-
seen 1944 saakka vakavia kiistoja päämajan operatiivisen ja kuljetusjohdon välille . 
Operatiivinen johto katsoi kenttäarmeijan tarpeiden olevan ensisijaisia. Kuljetus-
johto oli tässä asiassa samaa mieltä, mutta toisaalta se halusi turvata kotiseudun 
kansanhuollon sekä talous- ja liike-elämän kuljetustarpeet. Se ei halunnut enää 
päästää kotiseudun autokuljetustilannetta liian suurten ottojen takia samanlaiseen 
kaaokseen kuin kesällä 1941 oli käynyt. 

Kesästä 1942 alkaen operatiivinen johto painosti päämajan huoltopäällikköä 
ankarasti lisäämään kenttäarmeijan kalustoa kotiseudun kustannuksella. Syynä oli , 
että ero joukkojen halussa olevien ja niille supistettujen vahvuuksien mukaan 
kuuluvien ajoneuvojen välillä oli tullut huolestuttavan suureksi . Kuvasta ilmenee, 
että kesän 1943 runsaan 3 000 kuorma-auton vajaus kasvoi kevääseen 1944 
mennessä noin 4 450 autoon. 

Kenttäarmeijan kuorma-autotilanne vs supistetut vahvuudet 

1. 
16749 

13700 .__ ______________________ _, 

2. 
13 100 

16762 
.__ _____________________ _, 

17799 
13350 .__ _____________________ __, 

Selite: Ajoneuvotilanne llll Supistetut vahvuudet 

1. Tilanne 1.6.1943 - 2. Tilanne 1.12.1943 - 3. Tilanne 1.5.1944 

Tilannetta pahensi se, että kenttäarmeijan autoista oli jatkuvasti noin 30% kor-
jattavina. Koko autokannan kurjaa kuntoa kuvaa, että jatkosodan alusta kevääseen 
1943 mennessä autot olivat olleet korjaamoissa korjattavina keskimäärin 15 kertaa 
665 . Tässä tilanteessa päämajan kuljetusjohdolla ei ollut muuta keinoa kuin lisätä 
entisestään korjaamoiden ja autojen huollon tehokkuutta sekä toisaalta pyrkiä 
tyydyttämään kenttäarmeijan ajoneuvotarve laskemalla niin sanottuja sotakelpois-

665 111 AK:n huoltopäällikkö, evl V. Taran esitelmä 19.4.1943, SArk, T 12771 /4. 
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ten autojen kriteereitä. Lisäksi se antoi, niin kuin se oli antanut sodan alusta alkaen, 
kenttäarmeijalle parhaan saatavilla olevan kaluston. Kovasta painostuksesta huoli-
matta kuljetusjohto onnistui huolehtimaan siitä, ettei kotiseudun ajoneuvotilanne 
päässyt liian pahaksi. Autokysymyksen suurta merkitystä osoittaa sekin, että pää-
majoitusmestari, kenraaliluutnantti Airo otti talvella 1944 päämajan huoltopäälliköl-
tä vastuulleen täyskorjattujen kuorma-autojen jaon kenttäarmeijalle 566 . 

Kysymys kotiseudun autokuljetusten johtovastuusta 

Syksyllä 1942 kotiseudun tiekuljetusasiat nousivat monella tavalla esiin puolustus-
hallinnossa. Päämajassa pohdittiin kotijoukkojen tiekuljetusorganisaation supista-
mista. Tätä kysymystä tarkastellaan lähemmin luvussa 5.2.2. Samaan aikaan puo-
lustusministeriö neuvotteli kansanhuoltoministeriön kanssa kansanhuollon kulje-
tuksista puolustuslaitokselle aiheutuvien tappioiden korvaamisesta ja ministeriöi-
den kotiseudun autokuljetuksille määräämistä erilaisista tariffeista. Korvauskysy-
myksestä ministeriöt pääsivät sopimukseen lokakuun alussa 667 • Sen sijaan tariffit 
päätettiin jättää niiden kuljetusten järjestelyille aiheuttamasta haitasta huolimatta 
entiselleen. Yhteistariffiin ei siirrytty, koska ministeriöt katsoivat tällaisella päätök-
sellä olevan monenlaisia haitallisia kansantaloudellisia ja sosiaalisia seurannaisvai-
kutuksia. Asiaan vaikutti ilmeisesti myös se, että puolustuslaitoksen SA-autojen 
noin 20% KH-autoja alhaisempien tariffien tarkoituksena oli alunperinkin ollut 
estää autojen omistajia nostamasta pimeästi kuljetusmaksujaan. 

Eniten kotiseudun tiekuljetusten järjestelyjen ajankohtaisuuteen syksyllä 1942 
vaikutti niin puolustus- kuin kansanhuoltoministeriössä kuitenkin se, että liikenne-
toimiston päällikkö valmisteli tuolloin kansanhuoltoministeriön toimistopäällikön 
ominaisuudessa valtioneuvoston keskitetystä liikenteestä antaman päätöksen uu-
simista. Näin ollen ajankohta oli sopiva myös johtovastuun muutokseen, jos sellai-
nen todettaisiin tarkoituksenmukaiseksi. Lokakuun alkupuolella puolustusministe-
riö antoi, mahdollisesti yleisesikunnan päällikön pyynnöstä, liikennetoimiston pääl-
likölle käskyn tutkia, mitä mahdollisuuksia olisi siirtää kotijoukkojen vastuulla ole-
vat tiekuljetukset kansanhuoltoministeriön hoidettavaksi. Samalla ministeriö halusi 
tietää, oliko sen kuulemissa valituksissa tiekuljetusorganisaation toiminnan tehot-
tomuudesta mitään perää. 

Mitä valituksiin tuli, liikennetoimiston päällikkö, majuri Ilmarinen totesi, että 
moitteet olivat pääosin aiheettomia. Kuljetusorganisaatio ei yksinkertaisesti voinut 
suoriutua kotiseudulla sille osoitetuista kuljetustehtävistä sen valvonnassa olevien 
7 500 kuorma-auton avulla. Ilmarinen osoitti tarkkojen tilastojen avulla vääriksi 
syytökset SA-autojen huonosta työtehosta, kuljetusten kalleudesta ja huoltojen 
laiminlyönnistä. Tärkeissä puunajoissakin oli SA-autojen tehokkuus parempi kuin 
KH-autojen. Lisäksi yksityisten autojen korjausprosentti oli suurempi kuin SA-
autojen huolimatta siitä, että kyseiset autot olivat paremmassa kunnossa ja niissä 
oli palkatut kuljettajat. Ilmarinen ei kiistänyt sitä, että SA-autojen kuljettajat olivat 

666 PM:n kirj no 580/Huolto 3/20 A sai, 17.3.1944, SArk, T 7367/7. 
667 PMHE:n kirj no 5498/3/1 , 9.10.1942, SArk, T 14400/7 ja PLM:n kirj 10.10.1942, SArk, T 14400/8. 
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usein kurittomia. Selittävänä tekijänä oli huonon työnjohdon lisäksi se, että koti -
seudulle oli jäänyt heikoin kuljettaja-aines. 668 

Pohtiessaan mahdollisuutta siirtää liikennetoimiston vastuulla olleet tehtävät 
kansanhuoltoministeriön johtoon Ilmarinen päätyi täysin kielteiseen tulokseen. En-
sinnäkin kansanhuoltoministeriön johtama tiekuljetusorganisaatio tulisi valtiolle yk-
sin palkkamenojen takia paljon kalliimmaksi. Toiseksi muutos merkitsisi kotiseu -
dulle syntyvää kaksoisorganisointia, koska sk.piirien liikennetoimistot huolehtisivat 
edelleen kotiseudun sotilaskuljetuksista. Pahinta olisi, että siviiliyhteiskunnan käyt-
töön jäisi varmuudella aiempaa vähemmän autoja. Lisäksi siviilikuljetusten järjeste-
lyjen suurena ongelmana tulisi olemaan, ettei kansanhuoltoviranomaisilla olisi käy-
tössään kuljetustarpeiden mukaan siirrettäviä automuodostelmia. Järjestely johtai-
si myös hillittömään hintakilpailuun, koska kansanhuoltoviranomaisilla ei olisi käy-
tössään omia paikallisia kuljetusosastoja, joiden kiinteät tariffit estäisivät tai aina-
kin hillitsisivät kuljetusmaksujen nousua. Hintakilpailun estäminen valvonnalla vaa-
tisi suuren henkilökunnan. Ilmarinen myös huomautti, että sotilasviranomaisen 
antamaa käskyä noudatettiin paremmin kuin kansanhuoltoviranomaisen antamaa 
määräystä. Hän perusteli kielteistä kantaansa johtosuhdemuutokseen myös 
sk.piirien liikennetoimistojen hoitaman liikennevalvonnan menettämisellä, talvi -
aurausten ongelmilla, autojen korjaukseen liittyvillä vaikeuksilla ja pätevän henki-
löstön puutteella. Muutos voitaisiin Ilmarisen mukaan toteuttaa vasta armeijan 
suuremman demobilisaation tapahtuessa. 669 

Ilmarisen muistion käsittelystä puolustus- ja kansanhuoltoministeriössä sekä 
päämajassa ei ole tarkempaa tietoa. Vaikka Ilmarinen lienee laatinut muistion 
itsenäisesti, niin se todennäköisesti vastasi täysin kansanhuoltoministeriön johdon 
kantaa asiaan. Totta olikin , ettei kansanhuoltoministeriöllä voinut olla mitään edel -
lytyksiä hoitaa tehtävää niin kauan , kuin koko maan kuljetusala oli tiukasti sotilasvi-
ranomaisten johdossa. Päämajan ylin johto saattoi toisaalta oikeutetusti moittia 
kansanhuoltoministeriötä siitä, ettei se ollut suorittanut kesän 1941 jälkeen mitään 
valmisteluja kotiseudun tiekuljetusten johdon ottamiseksi itselleen. Yhteiseksi pää-
tökseksi joka tapauksessa tuli, että kotiseudun tieliikenneorganisaatio jäi ennal -
leen. Tämän jälkeen majuri Ilmarinen saattoi jatkaa valtioneuvoston päätöksen 
uusimista entiseltä pohjalta. 

Valtioneuvoston keskitetystä liikenteestä antaman päätöksen uusimistarve joh-
tui siitä, että elokuun 1941 jälkeen sen nojalla tapahtuvien kuljetusten johtaminen 
oli laajentunut päämajan huoltopäällikön esikunnan käskyillä satamatoimintaan , 
uittoihin ja puutavarankuljetuksiin . Lisäksi sisävesi- ja rannikkokuljetuksissa oli 
toteutettu valtioneuvoston päätöksestä poikkeava johtosuhdemuutos. Tarkistus oli 
välttämätön myös siksi, että oli tarpeen täydentää ja muuttaa moottoriajoneuvo- ja 
hevoskuljetusten järjestelyjä. 

Menettelyä, jossa valtioneuvosto 'päättää' jälkikäteen asioista, jotka on jo saa-
tettu voimaan , ei voida pitää hallinnollisesti ja juridisesti hyväksyttävänä edes 

668 KotijE:n muistio 'Liikenneolojen järjestämisestä - Nykyisen organisaation puutteita valitusten pe-
rusteella' , ei diaaaria, 7.10.1942, SArk, T 14400/8. 
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sodan aikana. Hämmästyttävintä asiassa on, että jokaisen edellä mainitun kulje-
tusjärjestelmän laajennuksen tai muutoksen yhteydessä olisi ollut aikaa huolehtia 
toimivaltakysymysten lainmukaisuudesta. Jostain syystä näin ei tapahtunut, vaik-
ka keskitettyyn liikenteeseen kuuluvien asioiden valmistelusta vastannut kansan-
huoltoministeriö oli tavalla tai toisella mukana kaikissa kuljetusjärjestelmän tarkis-
tuksissa. Mahdollisesti päätöksen valmistelun viipyminen johtui yksinkertaisesti 
siitä, että ministeriö ei halunnut esitellä valtioneuvostolle lyhyin väliajoin saman 
päätöksen muutoksia. On myös huomattava, ettei valtioneuvosto tai mikään muu-
kaan siviilitaho näytä pitäneen asiantilaa ongelmallisena. Tähän saattoi vaikuttaa 
se, että kotiseudun kuljetuksia johdettiin yhteisesti sovittujen periaatteiden mukai-
sesti ja toiminta palveli erittäin hyvin yhteiskunnan tarpeita. Toisaalta päämajan 
huoltopäällikön esikunta tunnisti toimivaltaongelman, koska se viittasi aina käs-
kyissään viimeiseen valtioneuvoston päätökseen, vaikka siinä ei olisi annettu toi-
mivaltaa kaikkiin käskyssä mainittuihin asioihin. 

Valtioneuvoston lokakuun 1942 lopulla keskusteluitta hyväksymässä päätökses-
sä vahvistettiin ne asiat ja järjestelyt, jotka oli määrätty tai sovittu jonkin ministeri-
ön, päämajan huoltopäällikön esikunnan tai kotijoukkojen esikunnan käskyillä tai 
ohjeilla 670 • Sen voimaan tulon jälkeen kuljetusten johtamisen toimivaltakysymyk-
set olivat muodollisestikin kunnossa. Ainoa kauneusvirhe oli edelleen se, ettei 
tekstissä mainittu päämajan huoltopäällikön esikunnan johtavan kaikkea päätök-
sessä yksilöityä kuljetustoimintaa. Asiaan perehtymätön sai valtioneuvoston pää-
töksestä pakosta sen käsityksen, että kaikki kotiseudun kuljetukset tapahtuivat 
kansanhuoltoministeriön kotijoukkojen esikuntaan sijoittama liikennetoimiston oh-
jaamana. Todennäköisesti kansanhuolto- ja puolustusministeriö sekä päämajan 
huoltopäällikön esikunta ja kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto olivat toden-
neet, ettei tekstiä ollut syytä tältä osin muuttaa. Kaikki kuljetusten kanssa tekemi-
sessä olevat tahot tiesivät, miten järjestelmä todellisuudessa toimi . Lokakuussa 
annettu päätös oli sikälikin merkittävä, että se oli kaikilta keskeisiltä osilta voimas-
sa marraskuun 1944 loppuun saakka. 

Vaikka kuljetusjärjestelmä oli monelta osin kesän 1941 jälkeen oleellisesti muut-
tunut, eivät eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenet kiinnittäneen näihin asi-
oihin mitään huomiota päätöstä marraskuussa 1942 käsitellessään. Kansanedus-
tajat olivat lähinnä kiinnostuneita kunnan kuljetuspäällikön palkan maksamisesta, 
hevosten otosta sekä hevosista ja kuljetusvälineistä maksettavista korvauksista 
siitä huolimatta, etteivät palkat, otat ja korvauskysymykset kuuluneet tämän pää-
töksen sisältöön. Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa kolmessa istunnossa 
käyty keskustelu osoittaa, etteivät edustajat oikein jaksaneet paneutua keskitetyn 
liikenteen suuriin periaatteisiin. Heitä kiinnostivat vain asiat, jota askarruttivat hei-
dän äänestäjiään. Käsittelyn päätteeksi valiokunta esitti eduskunnalle lyhyesti sil-
loisissa oloissa tarpeellisen päätöksen vahvistamista. 671 

670 Valtioneuvoston päätös 825, 22.10.1942, Asetuskokoelma 1942 - Päätös tuli voimaan 1.11.1942. 
671 Perustuslakivaliokunnan istuntopöytäkirja 10.11 .1942, EA, Mf 12-14, Vp 1938-1945 ja Perustusla-

kivaliokunnan istuntopöytäkirja 13.11 .1942, EA, Mf 12-14, Vp 1938-1945 ja Perustuslakivaliokun-
nan mietintö no 104, 17.11 .1942, Valtiopäivät 1942, Asiakirjat 111 ja Eduskunnan kirjelmä 
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5.1.3 Vesitiekuljetusten johtosuhdemuutokset 

Sisävesi- ja rannikkoliikenteen uudelleenorganisointi 

Tammikuussa 1942 päämajan huoltopäällikön esikunnassa mietittiin keinoja, joilla 
rautatiekuljetuksia voitaisiin seuraavalla avovesikaudella siirtää merkittävässä mää-
rin vesiteille. Tällöin havaittiin, että tavoite voitaisiin saavuttaa parhaiten rannikolla, 
jos rann ikon suuntaiset kuljetukset onnistuttaisiin siirtämään rautateiden asemasta 
vesireitille. Järjestelyn katsottiin voivan onnistua vain , jos koko rannikon pituudelle 
saataisiin organisoitua vakinainen vuorolaivaliikenne tavarankuljetusta varten. Kos-
ka kuljetusten tilaaj ien ei uskottu käyttävän vapaaehtoisesti hitaampaa vesikulje-
tusta, päätettiin , että rautatiekuljetusosasto tukisi purjehduskauden aikana rannik-
koli ikennettä kieltämällä tai ainakin rajoittamalla rannikkokaupunkien välistä rauta-
tieliikennettä. 

Esikunnassa tehdyn periaateratkaisun jälkeen vesitiekuljetustoimisto antoi tam-
mikuun lopulla kot ijoukkojen esikunnan liikennetoimistolle tehtävän suunnitella 
yksityiskohtaisesti , miten rautatiekuljetuksia keventävä vesiliikenne tulisi Suomen-
lahden ja Perämeren välillä organisoida ja johtaa. Lisäksi liikennetoimiston tuli 
valmistautua tehostamaan muutenkin vesitiekuljetuksia niin rannikolla kuin sisäve-
sillä sekä asettaa keväällä liikenteeseen mahdollisimman monta alusta. 672 

Vuorolaivaliikenteen järjestelyissä liikennetoimisto päätyi ratkaisuun , jossa tär-
keimpiin rannikkokaupunkeihin sekä myös muihin suuriin rannikon ja sisävesistö-
jen liikennepaikkoihin tuli perustaa rahtaustoimisto , ja sen yhteyteen VR:n tavara-
toimistoa vastaava satamatavaratoimisto. Sekä rahtaustoimiston että tavaratoi -
miston hoito piti antaa paikalliselle rahtaus- ja huolintaliikkeelle, mutta kyseisen 
liikkeen nimeä ei ku itenkaan 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 vesitieupseerien ja sisävesillä vesitiepiiri -
tai -aluepäälliköiden avulla. Sk.piirien esikuntien vesitieupseerien tuli tarvittaessa 
avusta rannikon vesitieliikennekeskuksien päälliköitä rannikkoliikennettä järjestet-
täessä. Tarkoituksena näyttää olleen määrätä suurimmat yksityisten alukset suorit-
tamaan tarvittavat kuljetukset suunnitelluilla reitillä. Kotijoukkojen esikunnan lii-
kennetoimisto puolestaan aikoi johtaa vesitieliikennekeskusten kautta rahtaustoi -
mistojen toimintaa, hankkia tarvittavaa tonnistoa ja laatia rahtitariffit. 673 

Mitä yksityisten vastuulle kaavailtuun rannikkoliikenteeseen tuli, rannikon suoje-
luskuntapiirien esikunnat saivat liikennetoimistolta tehtävän tutkia, miten höyrylot-
jat, moottorialukset, purjealukset, hinaus- ja kalankuljetusmoottoriveneet sekä pie-
nemmät moottoriveneet saadaan omistajien toimesta kulkuun . Samalla piti selvit-
tää alusten miehistötilanne ja korjaustarve. Tiedusteluja tehtäessä tuli kaikkia 

672 Liiktsto:n suunnitel ma sisävesi- ja rannikkoliikenteen järj estelyistä, ei diaaria, 12.2 .1942, SArk, Sk 
2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111. 
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alusten omistajia kehottaa kunnostamaan aluksensa heti ilmojen salliessa. Heille 
käskettiin kertoa, että sotilasviranomaiset tulisivat alkavalla purjehduskaudella val-
vomaan heidän alusten käyttöä ja vaatimaan tiedot rahtaussopimuksista. Toisaalta 
omistajille piti tehdä selväksi, ettei heidän aluksiaan aiottu ottaa kansanhuollon 
kuljetuksiin. 674 

Maan- ja vesitiekuljetusosaston Helsingissä helmikuun puolivälissä järjestämillä 
neuvottelupäivillä sisävesi- ja rannikkoliikenteen järjestelyt saivat yllättävän kään-
teen. Tilaisuutta johtanut everstiluutnantti R. Boijer ilmoitti heti avauspuheenvuo-
rossaan, että rannikko- ja sisävesiliikenteen johto ja valvonta keskitetään pää-
majan huoltopäällikön esikunnalle. Toimenpiteen tarkoituksena oli varmistaa, 
että rauta- ja vesitiekuljetukset todella suunnitellaan yhdessä, jotta asetettu tavoite 
rautatiekuljetusten keventämisestä toteutuisi paremmin. Järjestelyyn vaikutti to-
dennäköisesti merkittävästi myös se, että esikunnassa oli kauppamerenkulun jär-
jestelyjen tarkistuksen yhteydessä oivallettu, ettei meri- ja rannikkoliikenteen johta-
misen eriyttäminen ollut järkevää. Sisävesikuljetusten johtoon ottoon saattoi vai-
kuttaa sekin, että kesällä avautuva Saimaan kanava yhdistäisi Saimaan vesistön 
liikenteen jälleen Suomenlahden rannikkoliikenteeseen. 

Johtosuhdemuutos toteutettiin siirtämällä sisävesiorganisaatio välittömästi sel-
laisenaan vesitiekuljetustoimiston johtoon. Sen sijaan liikennetoimiston kesällä 
1941 rannikolle muodostama organisaatio ja sen alkavalle purjehduskaudelle laati-
mat vuorolaivaliikennesuunnitelmat hylättiin kokonaan. Rannikolle päätettiin muo-
dostaa keväällä 1942 samanlainen vesitiepiiriorganisaatio kuin sisävesistöillä. Sen 
sijaan helmikuussa maan- ja vesitiekuljetusosastossa ei ollut täsmällisesti ratkais-
tu, kuinka rannikon vuorolaivaliikenteen järjestelyt tultaisiin hoitamaan. 675 

Näyttää siltä, että päämajan huoltopäällikön esikunnan päätös ottaa vesitiekul-
jetukset johtoonsa tuli liikennetoimistolle yllätyksenä. Kuitenkin vesi- ja rautatiekul -
jetusten johdon keskittäminen samaan paikkaan oli tuossa tilanteessa hyvä ratkai -
su . Sen sijaan liikennetoimisto oli ehkä osannut ennalta varautua vuorolaivaliiken-
teen järjestelyjen hylkäämiseen. Sen rannikolle ehdottama järjestelmä oli kiistä-
mättä raskas ja kustannuksiltaan kallis. Uusi organisaatio olisi hoitanut osittain 
samoja tehtäviä kuin satamakuljetuspäälliköt. On myös ilmeistä, että rahtaus- ja 
huolintaliikkeet sekä varustamot olivat esittäneet maan- ja vesitiekuljetusosastolle 
huolensa siitä, että liikennetoimisto oli muodostamassa rannikolle kilpailevaa kul-
jetusorganisaatiota ja puuttumassa muutenkin haitallisella tavalla liikenteenharjoit-
tajien hoitamaan toimintaan. Tähän viittaisi se, että Boijer totesi neuvottelupäivillä 
vesikuljetuksista saatavan paremman tehon, mitä enemmän ne saivat kulkea niitä 
uomia, joita olosuhteet ovat luoneet ja taloudellinen elämä kasvattanut. Hän pai-
notti, 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 yhteiskunnalla, ei yksilöllä, oli 

674 KotijE:n kirj no 516/11/Liiktsto, 11 .2.1942, SArk, Sk 2045, Liiktsto /11, mappi no 1, Rannikko. 
675 Boijerin puheenvuoro kokouksessa 12.2.1942, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111. 
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järjestelystä mahdollisimman suuri hyöty. Juuri tästä syystä ei Boijerin mielestä 
siihen mennessä kuljetuksissa ollut jouduttu turvautumaan pakkokeinoihin. 676 

Vesitiekuljetusten johdon siirtäminen vesitiekuljetustoimistolle merkitsi sitä, 
että nyt alettiin toimia valtioneuvoston elokuussa 1941 antamaa päätöksen vastai-
sesti. Olihan valtioneuvosto määrännyt kotiseudun vesitiekuljetukset kotijoukkojen 
esikunnan liikennetoimiston hoidettavaksi. Valtioneuvosto ei kuitenkaan muuttanut 
sanamuotoa lokakuussa 1942 antamassaan uudessa päätöksessä. Ongelman 
tiedostamista osoittaa, että vesitiekuljetustoimisto viittasi vesitieorganisaatiolle an-
tamissa käskyissä toimivallasta mainitessaan aina valtioneuvoston keskitetystä 
liikenteestä antamiin päätöksiin. 

Vesitieorganisaation helmikuun lopulla saamassa järjestelykäskyssä ei sisävesi -
en aluejakoon puututtu. Sisävesitiepiirien muutokset rajoittuivat Päijänteen vesitie-
piirin eräiden vesitiealueiden yhdistämiseen . Rannikolle perustettiin kahdeksan 
lakkautetun vesitielohkon tilalle Suomenlahden (Helsingin, Kotkan ja Viipurin vesi-
tiealue}, Saaristomeren (Turun, Porin , Salon ja Ahvenanmaan vesitiealue) ja Perä-
meren (Oulun , Kokkolan ja Vaasan vesitiealue) vesitiepiiri. Muutos yhdenmukaisti 
kuljetuselimien nimet ja rakenteen rannikolla ja sisämaassa. Rannikon vesitiepiirien 
ja -alueiden aluerajoissa otettiin edelleen huomioon rannikkopuolustuksen alueja-
ko. 677 

Käskyssä tarkistettiin täydellisesti vesitiepäällystön tehtäväluettelot. Päälliköi-
den perustehtävät kuljetusten suorituksessa eivät tosin muuttuneet, mutta ne 
täsmentyivät ja alkoivat muistuttaa toimintaohjetta tai suorastaan tehtävien tarkis-
tuslistaa. Ohjeiden tarkkuudella haluttiin taata, että kokemattomimmatkin päälliköt 
osaisivat ottaa huomioon kaikki tarvittavat asiat. Vesitiepiirien päälliköille esimer-
kiksi kerrottiin , milloin heidän tuli keskittyä halkojen, milloin maanviljelystuotteiden 
kuljetukseen . Yhteistoimintakumppaneiden tarkalla luettelemisella pyrittiin taas 
ohjaamaan vesitieorganisaatio yhteistyöhön muiden kuljetusmuotojen edustajien 
ja tärkeimpien kuljetusten tilaajien kanssa. 678 

Vesitiepiiri - ja -aluepäällikön tärkein tehtävä oli johtaa ja valvoa kaikkea vesikul-
jetustoimintaa piirinsä alueella. Vesitiepiirin päällikön tuli antaa aluepäälliköilleen 
käskyt tilattujen kuljetusten suorittamisesta. Vesitiealuepäällikön tehtävänä oli to-
teuttaa kuljetukset ottaen huomioon niiden kiireellisyysjärjestys. Hänen piti myös 
huolehtia, että kuljetusvälineiden teho tulisi mahdollisimman tarkoin käytetyksi 
hyväksi. Vesitiepiirin päällikön käskettiin apulaisineen tarkasti valvoa, että heidän 
alueensa alukset saataisiin korjattuina ja miehitettyinä liikenteeseen heti avovesi-
kauden alkaessa. Hänen tuli myös huolehtia siitä, että aluksien laivaus- ja purka-
mispaikoissa oli riittävästi työvoimaa. Päällikön piti lisäksi viranomaistehtävänä 
valvoa, että alusten omistajat noudattivat kansanhuoltoministeriön vahvistamia 
kuljetustariffeja kuljetuksia suorittaessaan. 679 Tariffeissa ja muissa asioissa nisku-
roivat alusten omistajat oli mahdollista pakottaa ruotuun kieltäytymällä antamasta 
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heille polttoaineen ostokuponkeja. Toisaalta päällystölle korostettiin, että erimieli-
syydet tuli pyrkiä aina selvittämään puhumalla. Syytteitä alusten omistajia vastaan 
tuli nostaa vain, mikäli mitkään muut keinot eivät tehoaisi. 680 

Maaliskuun 1942 puolivälissä päämajan huoltopäällikön esikunta jakoi rannikko-
ja sisävesialusten omistajille ja päälliköille erillispainoksena säädöstekstin muo-
toon harkitusti painetun ja luottamukselliseksi merkityn ohjeen. Se velvoitti omista-
jat korjaamaan ja kunnostamaan aluksensa hyvissä ajoin ennen purjehduskauden 
alkua. Heille korostettiin , ettei alusta saanut jättää pois liikenteestä ilman vesitiepii-
rin päällikön lupaa. Samalla omistajille kerrottiin, miten alusten kunnostuksissa 
tarvittavista varusteista ja materiaalista tuli ilmoittaa tilaukset hoitavalle vesitiealue-
päällikölle. Toisaalta heidän tuli huolehtia tarvittavan alushenkilöstön varaamisesta 
joko työvoimaviranomaisten kautta tai anomalla tarvittavat henkilöt vapaiksi ase-
palveluksesta vesitiepiirin päällikön avulla. Ohjeessa selvitettiin, miten nestemäis-
ten poltto- ja voiteluaineiden jakelu ja käytön valvonta suoritetaan. Alusten päälli-
köiden käskettiin taas pitää valtioneuvoston määräämää laivapäiväkirjaa sekä 
tehdä kuukausittain ilmoitukset vesitiealuepäällikölle kuljetetusta rahdista ja mat-
kustajista 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 johta-
maan sanktioihin. 681 

Huhtikuun alussa vesitiekuljetustoimisto vielä liitti kaikki vesitiepiirit suojeluskun-
tapiirien huoltoon. Näin vesitieorganisaatio kyettiin pitämään keveänä, eikä sille 
tarvinnut luoda omaa hallintoa tai tilinpitoa. 682 Edellisenä vuotena noudatettuun 
tapaan kansanhuoltoministeriö lupautui maksamaan vesitiekuljetusorganisaation 
palkat koko purjehduskauden ajalta, koska toiminnan katsottiin palvelevan pääasi-
assa kansanhuoltoa 683 . Päämajan huoltopäällikön esikunta sai ministeriöltä oikeu-
den tarkistaa harkintansa mukaan vesitiepiirien ja -alueiden päälliköille ja muulle 
henkilöstölle maksettavia palkkioita. 

Sekä vesitiekuljetustoimiston ennalta antamassa ohjeistuksessa että kuljetusten 
johtamisessa tuli selvästi esille, että vesitieorganisaation tarkoituksena oli vain 
luoda edellytykset alusten omistajien toiminnalle. Toiminta perustui vapaaehtoi-
suuteen, mutta toisaalta organisaatiolla oli käytössään tarvittavat pakotteet voi-
dakseen painostaa alusten omistajat toimimaan halutulla tavalla. Vesitiepiirien, 
vesitiealueiden ja myöhemmin myös sisävesisatamien toiminnan johtamisessa oli 
kyse ennen kaikkea vesitiekuljetusten valvonnasta, ohjaamisesta ja kuljetustilaus-
ten välittämisestä kulloistakin tärkeysjärjestystä noudattaen. Vesitse suoritetut 
puunkuljetukset, joilla erityisesti pyrittiin keventämään rautatie- ja maantiekuljetuk-
sia, olivat tärkeitä koko yhteiskunnalle, ja siksi niiden suoritusta valvottiin erityisen 

680 PMHE:n ptk. 1.4.1944, SArk, T 12771/3. 
681 PMHE:n kirj no 1220/3/1 , 12.3.1942, SArk, T 7366/6. 
682 KotijE:n kirj no 1050/Hp/1b sai , 9.4.1942, SArk, T 7366/12. 
683 KHM:n kirj no 45074, 25.4.1942, SArk, Sk 2045, Liiktsto 11 , Yleiset asiat 111. 
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tarkasti. Länsmanin väite, että vesitiekuljetusten keskitetty johtaminen supistui 
lähinnä poltto- ja voiteluaineen jaon valvontaan sekä alusten määrän selvittämi-
seen kaiken muun johtamisen jäädessä vain nimelliseksi , perustuu toiminnan 
luonteen täydelliseen väärin ymmärtämiseen 684 . 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. 

Hyvien valmistelujen vuoksi alukset saatiin kunnostus- ja miehistöongelmista 
huolimatta melko hyvin liikenteeseen sekä sisävesillä että rannikolla. Höyrykulje-
tusaluksista li ikenteessä oli 79 (seisoi 8), moottori kuljetusaluksista 83 (20) , höyryhi-
naajista 515 (55) , moottorihinaajista 91 (48) , rautaproomuista 232 (10) , puuproo-
muista 2109 (194), höyrymatkustaja-aluksista 105 (12) ja moottori matkustaja-aluk-
sista 17 (3). Sisävesiliikenteessä olevilla aluksilla työskenteli 4 137 ja rannikkoaluk-
silla 2 846 henkeä. 685 

Kesäkuussa 1942 liikenteelle avautunut Saimaan kanava ei vastannut alkuun-
kaan siihen kuljetusjohdon kohdistamia suuria odotuksia. Pahin pettymys oli , että 
halkokuljetukset välillä Saimaa - Helsinki jäivät pieneksi. Tämä johtui siitä, että 
kansanhuoltoministeriön sosiaalisten syiden takia alhaisiksi määräämät halkokul-
jetustariffit , miehistölle maksettavat korkeat sotavaarakorvaukset, sotavakuutuk-
set ja matkaan kuluva pitkä aika tekivät liikennöinnin kannattamattomaksi. Samat 
ongelmat haittasivat myös vuoden 1943 liikennöintiä. Vuonna 1942 kuljettiin kana-
vassa 1 746 aluksella 75 000 tonnia ja seuraavana vuonna 3 067 aluksella 124 000 
tonnia. Määrät ovat pieniä verrattuna siihen , että Saimaan kanavalla kuljetetti in 
1930-luvulla vuosittain keskimäärin 800 000 tonnia tavaraa. 

Rannikon vuorolaivaliikenne 

Vesitiekuljetustoimisto pohti koko kevään ajan sellaista säännöllisen rannikkolii -
kenteen järjestelymahdollisuutta, joka ei merkitsisi uuden kuljetusyrityksen perus-
tamista kilpailemaan rannikkoliikenteen harjoittajien sekä rahtaus- ja huolintaliik-
keiden kanssa. Tavoitteena oli , ettei järjestettävä vuoroliikenne mitenkään rajoittai -
si tai haittaisi varustamojen ja rannikkoalusten omistajien toimintaa. Muodostetta-
van organisaation tuli lisäksi olla kevyt ja kustannuksiltaan valtiolle edullinen . 
Vesitiekuljetustoimisto päätyi lopulta siihen , että asia olisi yksinkertaisinta ja talou-
dellisinta hoitaa vain yhden liikennöitsijän kanssa. Tehtävään suostuvalle varusta-
molle taattaisiin , että rahtia riittäisi kuljetettavaksi kansanhuoltoministeriön vahvis-
tamilla rahtimaksuilla. 

Toukokuun 1942 alussa vesitiekuljetustoimisto hyväksyi John Nurminen Oy:n 
suunnitelman järjestää säännöllinen tavaravuorolaivaliikenne yhdessä Oy ltäme-
renlinja Ab:n ja Oy Suomi Shipping Ab:n kanssa Viipurin - Kemin välisellä linjalla. 
Nurmisen johtama yhtymä aloitti liikenteen kahdeksalla aluksella. Rannikkolinjan 
välisatamiksi tulivat Hamina, Kotka, Loviisa, Helsinki, Hanko, Turku , Rauma, Män-
tyluoto, Kristiinankaupunki , Kaskinen, Vaasa, Pietarsaari , Kokkola, Raahe ja Oulu . 

684 Länsman, s. 11 8. 
685 Alusluettelot 1942, diarioimattomia, SArk, T 12771 / 1. 

246 



Laivat poikkesivat kuhunkin satamaan vähintään kerran viikossa, tai tarpeen mu-
kaan useamminkin. Vuorolaivojen rahdin käsittely, varastointi yms. hoidettiin Nur-
misen asiamiesverkoston avulla. Halutessaan lähettäjä saattoi myös vakuuttaa 
rahdin Nurmisen kautta. Yhteistoiminnan helpottamiseksi Nurmisen asiamiehet, 
vesitiepiiri - ja -aluepäälliköt, satamakuljetuspäälliköt, huolitsijat, ahtaajat ja satami-
en rautatieviranomaiset saivat päivittäin tiedot rannikkoalusten sijainnista ja lastiti-
lanteesta. 686 

Oman osuutensa täyttämiseksi päämajan huoltopäällikön esikunta ilmoitti tou-
kokuun alussa kuljetusten tilaajille rajoittavansa rautatievaunujen saantia ja tar-
peen tullen kieltävänsä sen rahdilta, jota lähetetään rannikkoliikenteen piiriin kuulu-
vien kaupunkien välillä. 687 Jotta näin tapahtuisi, se käski satamakuljetus- ja vesitie-
aluepäälliköitä yhdessä rautatieviranomaisten kanssa huolehtimaan siitä, että rau-
tatievaunuja ei yleensä annettu satamakaupunkien väliseen liikenteeseen tavaralle, 
joka voitiin kuljettaa aluksilla. Satamakuljetuspäälliköiden tuli lisäksi järjestää vuo-
rolaivoille laituripaikka ja tarpeellinen työvoima aina aluksen saapuessa. 688 Sata-
makuljetuspäälliköt koetettiin pakottaa järjestämään vuorolaivoille rahtia myös si-
ten , että heidät velvoitettiin tekemään kolmesti viikossa ilmoitus vesitiekuljetustoi-
mistolle satamissa olevista tavaroista, jotka voitiin kuljettaa perille säännöllisen 
rannikkoliikenteen aluksilla. Ilmoitus tuli lähettää myös vesitiealuepäälliköille ja 
John Nurminen Oy:n paikalliselle asiamiehelle. 689 Toisaalta ilmoitus mahdollisti 
sen, että Nurminen Oy saattoi tarvittaessa järjestää lupaamiaan lisäaluksia liiken-
teeseen. 

Selvistä käskyistä ja monista tiedotteista huolimatta John Nurminen Oy:n ase-
masta rannikkoliikenteessä syntyi toukokuun alkupuolella paljon epäselvyyttä. Ve-
sitiekuljetustoimistolle osoitetut Nurminen Oy:n toimintaa koskevat kyselyt liittyivät 
sekä liikennöintiin että tavaroiden huolintaan. Toimisto joutui usein korostamaan 
vesitiepiiri- ja -aluepäälliköille sekä satamakuljetuspäälliköille, että John Nurminen 
Oy:n edustaman laivanvarustajaryhmän kanssa sovittu järjestely koski vain sään-
nöllistä vuorolaivaliikennettä. Nurminen Oy ei siten ollut missään monopoliase-
massa rannikkoliikenteessä. Rannikon vesitieorganisaatiolle muistutettiin, että 
muutkin alukset saivat kuljettaa rahtia vuorolaivalinjalla, jos Nurmisen alukset eivät 
kyenneet ottamaan vastaan tarjottuja lasteja. Toisaalta Nurmisen valitsemat mek-
larit ja asiamiehet huolehtivat vain vuorolaivojen selvitykset satamissa, mutta muu-
ten kuljetettavien tavaroiden huolinta oli täysin vapaata. Siten kaikki huolintaliik-
keet olivat oikeutettuja vastaanottamaan asiakkailtaan tavaroita rannikkolaivoilla 
kuljetettaviksi. Lisäksi saaristo- ja rannikkopaikkakuntien välinen liikenne oli koko-
naan Nurmisen toiminnan ulkopuolella. 690 Vielä kesäkuun alussa vesitiekuljetustoi -
misto joutui vakuuttamaan Suomen Laivameklariyhdistykselle, ettei päämajan aloit-
teesta käynnistetyn rannikkoliikenteen tarkoituksena ollut kilpailla aikaisempina 
vuosina rannikoilla toimineen vuorolaivaliikenteen kanssa. 691 

686 PMHE:n kirj no 2433/3/1, 6.5.1942, SArk, T 7366/16. 
687 PMHE:n kirj no 2480/3/1 , 7.5.1942, SArk, T 7366/16. 
688 PMHE:n kirj no 2506/3/1, 8.5.1942, SArk, T 7366/16. 
689 PMHE:n kirj no 1235/3/1 sai , 10.5.1942, SArk, T 7366/12 . 
690 lbid . 
691 PMHE:n kirj no 3049/3/7, 3.6.1942, SArk, T 7366/16. 
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Vuorolaivaliikenne oli valtion kannalta erittäin edullinen järjestely, sillä Nurminen 
Oy vastasi omalla riskillään alusten varaamisesta, henkilöstön palkkaamisesta ja 
tarvittavien varastojen rakentamisesta tai varaamisesta satamissa. Liikennetoimis-
ton helmikuun puolivälissä laatimassa suunnitelmassa rannikolle olisi perustettu 
yksityisten kanssa kilpaileva aivan uusi toimija, jonka kustannukset olisivat jääneet 
kansanhuoltoministeriön maksettavaksi. Nyt kansanhuoltoministeriön tehtäväksi 
jäi vain tariffien määrääminen rannikko- ja sisävesiliikenteessä 692 . 

Toukokuun 1942 alussa käynnistynyt vuoroliikenne jatkui myös seuraavina so-
takesinä. Vesitiekuljetustoimisto ohjasi vuorolaiva- ja muuta rannikkoliikennettä 
jakamalla tonniston kesäisin määrätyssä suhteessa hiekan ja puutavaran kuljetuk-
siin. Täten saatiin molempien tärkeiden aineiden kuljetuksille välttämätön tasapai -
no. Toisaalta järjestely vapautti rannikkoalukset syksyisin elintarvikkeiden kuljetuk-
siin . 

Sotilasvesikuljetusten järjestelyt 

Vesitieliikenteen johtoon oton yhteydessä helmikuussa 1942 vesitiekuljetustoimis-
to jätti puolustusvoimien alusottojen suorituksen kuljetusvälineosaston sisävesilai-
vatoimiston vastuulle. Maaliskuussa vesitiekuljetustoimisto totesi laskelmissaan, 
että suunniteltujen vesitiekuljetusten suoritukseen tarvittaisiin sisävesillä koko alus-
kalusto. Näin olleen kaikki liikenteeseen saatavat alukset oli otettava vesitiepiirien 
ohjaukseen. Tämän takia vesitiekuljetustoimisto antoi keväällä kuljetusvälineosas-
tolle käskyn , etteivät kenttäarmeija tai kotijoukot saa pakko-ottaa aluksia ilman sen 
kussakin tapauksessa antamaa lupaa. 693 Tämän jälkeen toimisto hyväksyi ja käski 
alusotot sisävesillä koko jatkosodan ajan. Rannikolla merivoimien esikunta vastasi 
koko sodan ajan yksin alusotoista. 

Päämajan huolto-osasto esitti huhtikuussa päämajan huoltopäällikölle, että tämä 
joko komentaisi majuri H. Lakomaan takaisin maa- ja vesikuljetustoimistoon johta-
maan sotilasvesitiekuljetuksia tai määräisi ne tietyin poikkeuksin vesitiekuljetustoi -
miston hoidettavaksi. Eversti Roos valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. Huhtikuun 
lopussa toteutetussa järjestelyssä vesitiekuljetustoimisto otti johtoonsa Vuok-
sen, Jänisjärven ja eräiden Itä-Karjalan järvien mittasuhteiltaan varsin vähäiset 
sotilasvesitiekuljetukset. Oleellista järjestelyssä oli se, että vesitiekuljetustoimis-
to sai samalla valvontaansa kyseisten vesistöjen huomattavat puutavarankuljetuk-
set. Johtosuhdemuutoksen jälkeen Laatokan, Syvärin ja Äänisjärven vesitiekulje-
tusten johtaminen jäi edelleen merivoimien esikunnan vastuulle. 694 

Laatokka oli merivoimien vastuulla olevista sisävesistöistä erityistapaus siksi , 
että sen ympäristöön palanneet ihmiset rakensivat tuhoutuneita kotejaan ja pyrki -

692 PMHE:n kirj no 2742/3/1, 20.5. 1942, SArk , T 7366/ 16. 
693 PMkvälos kirj 898/Kväl 4/24/ sai, 20.2. 1942, SArk , Sk 2045, Liiktsto/11 , mappi no 11 , Sisävedet ja 

KotijE:n kirj no 554/11/ Liiktsto, 14.3.1 942, SArk, T 7366/13 ja PM :n kirj no 334/ Kväl 4/2, 20.4.1 942 , 
SArk, T 7366/12 ja PM:n kirj no 2130/ Kväl 4/24/2 sai, 7.5. 1942, SArk, Sk 2045, Liiktsto/11 , mappi 
no 11 , Sisävedet. 
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vät kaikin tavoin elvyttämään alueen talous- ja liike-elämää. Kotiseuduilleen palan-
neen väestön elinmahdollisuuksien parantaminen luonnollisesti edellytti alueen 
kuljetusolojen kehittämistä. Laatokan vesikuljetusten ongelmana oli, ettei sieltä 
ollut saatu riittävästi aluksia sotasaaliiksi. Tästä syystä maaliskuun 1942 lopussa 
päätettiin pääministeri J. Rangellin johtamassa neuvottelussa, että eversti Roos 
kuljettaa rautateitse viisi hinaajaa Laatokalle puutavarankuljetuksiin 695 • Todennä-
köisesti kommodori Sundman ja eversti Roos sopivat keskenään kymmenen hi-
naajan siirrosta siksi , että Laatokalla voitaisiin tyydyttää myös väestön muita 
kuljetustarpeita. Merivoimien rannikolta ottamat alukset saatiin kesäkuun puolivä-
lissä kuljetettua Laatokalle, mutta vielä heinäkuun lopulla muutamat alukset lojui-
vat laiturissa ilman miehistöjä. 

Kesäkuun lopulla päämajan huoltopäällikön ja merivoimien esikunta, sotilashal-
linto-osasto sekä kansanhuoltoministeriö sopivat, että Laatokan vesitiekuljetusten 
johto siirretään merivoimilta vesitiekuljetustoimistolle. Järjestelyn uskottiin pa-
rantavan erityisesti alueen sahojen ja puunjalostusteollisuuden kuljetusmahdolli-
suuksia. 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 
vesitiekuljetukset tehostivat kaikkialla sekä kuljetuksia että kaluston taloudellista 
käyttöä. 

Laatokan Rannikkoprikaatin esikunnassa (LaatRPrE) palveleva komentajakap-
teeni E. Koponen sai heinäkuun alussa tehtävän muodostaa vesitiekuljetustoimis-
ton alainen Laatokan vesitiepiiri hoitamaan keskitetysti alueen vesitiekuljetukset. 
Hänet määrättiin samalla oman tehtävänsä ohella vesitiepiirin päälliköksi. Vesitie-
piiri kuului huollollisesti Laatokan Rannikkoprikaatiin. 696 

Heinäkuun 1942 puolivälissä toimintansa aloittanut Laatokan vesitiepiiri muo-
dostui Viteleen, Salmin , Lahdenpohjan ja Käkisalmen vesitiealueista. 697 Erikoista 
oli, että vesitiepiiri lähetti koko jatkosodan ajan suunnitelmansa, ilmoituksensa 
kuljetustuloksista ja tiedot alueensa aluksista myös päämajan operatiiviselle osas-
tolle. Näyttääkin siltä, että sotatoimialueella toiminut vesitiepiiri oli muodollisesti 
operatiivisen osaston alainen, vaikka asiaa ei merivoimien esikunnan tai päämajan 
huoltopäällikön esikunnan asiakirjoissa mainittu. 

695 PM sotasaalispuutavarasta, kokous 31.3.1942, päivätty Helsingissä 2.4.42, SArk, T 7366/12 -
Rangellin lisäksi paikalla olivat ministerit Pekkala, Ikonen ja Annala, Itä-Karjalan sotilashallintoko-
mentaja, päämajan huoltopäällikkö sekä metsähallituksen ja sotatalousesikunnan sotasaalistoi -
miston edustajat. 

696 PMHE:n kirj no 3552/3/1, 1.7.1942, SArk, T 7366/ 16 - MerivE antoi saman käskyn LaatRPrE:lle. 
697 PMHE:n kirj no 3827/3/1 , 17.7.1942, SArk, T 7366/1 6. 
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5.1.4 Keskitetyn kuljetustoiminnan laajentaminen uittoihin 

Päätös uittojen johtoon otosta 

Kevättalvella 1942 suoritetussa inventoinnissa todettiin maan polttoainevarastojen 
supistuneen miltei puoleen edellisestä vuodesta. Tämä johtui kesän 1941 uittojen 
ja kuluneen talven hakkuiden epäonnistumisesta. 698 Tilannetta pahensi , että puu-
varastot olivat keväällä 1941 olleet poikkeuksellisen pienet, koska edellisenkin 
vuoden uitot ja hakkuut olivat työvoimapulan sekä kuljetusvaikeuksien takia alitta-
neet huomattavasti tavoitteensa. Näin olleen puusta energian ja lämmön lähteenä 
riippuvaiselle yhteiskunnalle oli tärkeää, että kaikki käytettävissä oleva puutavara 
saataisiin kesän 1942 aikana kuljetettua teollisuuslaitoksiin ja kulutuskeskuksiin . 

Puutavarankuljetusten ongelmana oli , että maakuljetusmahdollisuudet olivat rau -
tateiden ja autokuljetusten vaikeuksien takia hyvin huonot. Näin olleen mahdolli -
simman paljon puita tuli siirtää uittamalla ja vesikuljetuksin kulutuskohteisiin. Vesi-
kuljetusten järjestelyjen katsottiin olevan kunnossa, koska ne kuuluivat jo sotilai-
den johtaman keskitetyn kuljetusjärjestelmän piiriin . Sen sijaan uittojen tilanne oli 
toinen. Jo kahtena kesänä oli todettu , etteivät uittajat kyenneet tiukan säännöste-
lyn vall itessa omin voimin suoriutumaan uitoista. Samalla oli tultu siihen tulokseen, 
että uittotilannetta voitaisiin parantaa vain hoitamalla kaikki niihin liittyvät asiat 
valtakunnallisella tasolla keskitetysti. Ongelmana oli , ettei siviilipuolella ollut sel -
laista elintä, jonka tehtäväksi olisi voitu antaa uittotoiminnan valtakunnallinen suun-
nittelu ja johtaminen . Siviiliviranomaisilla ei edes ollut tarvittavaa toimivaltaa päät-
tää yksin kaikista uittoihin liittyvistä työvoima-, tarvike- ja kuljetuskysymyksistä. 
Lisäksi sotavuosina oli usein todettu , että siviiliviranomaisilta, toisin kuin sotilasvi-
ranomaisilta, puuttui arvovaltaa määräystensä toteuttamiseksi. 

Talvella käytyihin neuvotteluihin puun hankinnasta osallistuivat Suomen Puunja-
lostusteollisuuden Keskusliiton , Puuvaltuuskunnan , metsähallituksen ja eri uittaja-
ryhmien lisäksi ainakin puutalouteen liittyviä asioita hoitaneet maatalous-, kulkulai --
tos- ja kansanhuoltoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Epäilemättä myös puo-
lustusministeri R. Walden , joka oli sekä Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskus-
liiton että Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, on ollut tiiviisti 
mukana keskusteluissa. Asiasta neuvoteltaessa on todennäköisesti havaittu , että 
sotilasviranomaisten johtamiin uittoihin saattaisi olla helpompi saada työvoimaa ja 
tarvikkeita sekä kuljetusapua. Lopputuloksena joka tapauksessa oli , että metsä-
hallituksen pääjohtaja A. Cajander valtuutettiin maaliskuun alussa pyytämään Puu-
valtuuskunnan puheenjohtajana eversti H. Roosia ottamaan uitot johtoonsa. 

Koska uittaja ei voinut erottaa puutavaran maakuljetuksista, Puuvaltuuskunta 
päätyi esittämään, että päämajan huoltopäällikön esikunnan yhteyteen perustettai -
siin uittojen ja puunkuljetusten ohjaamiseksi puutavaraosasto. Ajatuksena oli , 
että esikunnan muut osastot työskentelisivät, kuljetusten keskitetyn johtamisen 
periaatteen mukaisesti , yhdessä puutavaraosaston kanssa suunnitellessaan puu-
tavaran auto- ja rautatiekuljetusta sekä muuta vesitiekuljetusta kuin uittoa. Siten 

698 Osara (2), s. 157. 
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saataisiin kaikki puutavarankuljetukset suunniteltua yhdessä paikassa samalla 
kertaa koko kuljetusketjussa. Jotta uittotoiminta onnistuisi , tulisi osaston ennen 
uittokauden alkua suunnitella yksityiskohtaisesti niihin liittyvät työvoima-, muoni-
tus- ja uittotarvikekysymykset sekä yhteistoiminta yksityisten uittajien ja uittoyh-
distysten välillä. 699 

Periaatteessa Roos piti Puuvaltuuskunnan esitystä kannatettavana, koska puu-
tavaran kuljetukset muodostivat pääosan kaikissa kuljetuksissa. Hän oli samaa 
mieltä siinäkin, että uitot muodostivat oman erityisen puuntavarankuljetusmuodon, 
jota tuli johtaa yhdessä kuljetusketjun muiden osien kanssa. Ongelmana oli , ettei 
hänen alaisinaan toimivilla henkilöillä ollut eri syistä mahdollisuutta hoitaa asiaa. 
Lisäksi uittojen johtamisessa tarvittiin alan asiantuntijoita, eikä niitä ollut hänen 
esikunnassaan riittävästi. 700 

Todettuaan, että Roos suhtautui kielteisesti Puuvaltuuskunnan esitykseen, puo-
lustusministeri Walden ryhtyi painostamaan epäröivää Roosia ottamaan uitot joh-
toonsa 701 • Asia ei ollut kuitenkaan yksin Roosin päätettävissä. Uittojen johtoon-
otossa oli kyse sotilashallinnon voimavarojen sitomisesta aivan uuteen sekä selke-
ästi siviiliviranomaisille, yhtiöille ja yksityisille kuuluvaan tehtävään. Lisäksi oli odo-
tettavissa, että uittojen hoitaminen tulisi edellyttämään ainakin jonkinlaisia lisäre-
sursseja sotilasviranomaisten taholta. Näin ollen Roosin oli saatava asialle ylipääl -
likön hyväksyntä. Tämä oli välttämätöntä myös siksi , että tehtävä oli aivan muuta 
kuin , mitä Mannerheim oli tarkoittanut määrätessään hänet valtakunnan kuljetus-
päälliköksi. 

Todennäköisesti Mannerheim antoi maaliskuun alkupuolella Roosille luvan ottaa 
uitot johtoonsa vain sen takia, että puolustusministeri Walden piti asiaa erittäin 
tärkeänä 702• Vaikka Roosilla ol i jo Mannerheimin suostumus asialle, hän ilmoitti 
9.3. Puuvaltuuskunnalle suostuvansa puutavaraosaston perustamiseen vain, jos 
hän saisi tietyt henkilöt käyttöönsä. Hän halusi , että osastopäälliköksi tulisi puuta-
vara-alan asiantuntija, professori Eino Saari. Lisäksi Roos pyysi , että Uittajain 
Yhdistyksen sihteeri, metsänhoitaja R. Saxen ja metsänhoitaja, luutnantti T. Koske-
lo hoitaisivat Saaren alaisina yhteistoiminnan uittajien kanssa. 703 

Henkilökysymyksiin liittyvät ehdot olivat ymmärrettäviä, sillä luonnollisesti Roos 
halusi saada alan parhaat ammattilaiset johtamaan toimintaa, joka oli hänelle ja 
pääosalle hänen esikuntansa upseereista täysin vieras. Lisäksi hänellä oli tarve 
saada alaisikseen johtajia, joilla oli jo valmiit yhteydet uittojen alueelta kaikille 
tarvittaville tahoille. Samaa periaatetta oli menestyksellisesti noudatettu päämajan 
huoltopäällikön esikunnan perustamisen yhteydessäkin. 

699 Puuvaltuuskunnan kirje 5.3.1942, SArk T 7368/23. 
7oo PMHE:n kirj no 1276/1/ 1, 9.3.1942, SArk T 14400/18. 
701 Länsman, s. 115-116. 
702 Melko varmasti Länsmanin (s. 37) teoksessa oleva Boijerin kertomus liittyy Roosin ja Mannerhei-

min maaliskuun alussa Puuvaltuuskunnan esityksestä käymiin keskusteluihin, eikä Roosin huhti-
kuussa esittelemiin lomautusanomuksiin. Beijer kertoo ylipäällikön kuvaannollisesti heittäneen 
Roosin ulos huoneestaan hänen esittäessään asiaansa. Ylipäällikkö ei Boijerin mukaan tuntenut 
sanaa uitto, eikä hänellä ollut mitään käsitystä uittojen merkityksestä puutavaran kuljetuksissa. 
Waldenin täytyi tällöin ryhtyä sovittelijaksi , jotta yl ipäällikkö yleensä suostui keskustelemaan 
asiasta. 

703 PMHE:n kirje 1276/1/1 , 9.3.1942, SArk T 14400/18. 
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Puuvaltuuskunnan vastausta odottamatta Roos käynnisti asian edellyttämät 
valmistelut. Maan- ja vesitiekuljetusosaston upseerit ottivat maaliskuun aikana 
yhteyttä uittajien edustajiin ympäri maata selvittääkseen uittotilannetta ja sen 
ongelmia sekä keskustellakseen mahdollisista toiminnan järjestelytavoista. Tärke-
ää oli myös löytää nopeasti sopivia henkilöitä perustettavan organisaation palve-
lukseen. Esikunnassa tapahtunut uittojen suunnittelu oli maaliskuun lopulla varsin 
pitkällä, kun kävi ilmi , ettei Puuvaltuuskunta ollut onnistunut taivuttamaan kaikkia 
Roosin toivomia henkilöitä puutavaraosaston palvelukseen. Valtuuskunta oli kui-
tenkin laatinut Roosille listan puutavara-asioiden ja uittojen asiantuntijoista, jotka 
voisivat tulla kyseeseen niin osastopäällikköinä kuin uittajien yhteyshenkilöinä 704 . 

Professori Saaren kieltäytyminen tehtävästä sai Roosin jälleen epäröimään , 
tulisiko hänen ottaa vastuulleen tehtävä, jota muut eivät halunneet eivätkä tosin 
ilmoitustensa mukaan olleet edes kykeneviä hoitamaan . Toisaalta henkilöasioiden 
mutkistuminen viittasi siihen, etteivät Puuvaltuuskunta ja uittajat olleet asiassa 
yksimielisiä. Lisäksi eräät hänen esikuntansa upseerit vastustivat voimakkaasti 
uittojen ottamista esikunnan vastuulle 705 . Näyttää siltä, että Roos taipui ottamaan 
uitot johtoonsa vasta, kun puolustusministeri Walden oli jälleen ankarasti painosta-
nut häntä tässä asiassa. 

Maaliskuun lopussa Roos hyväksyi luutnantti E. Aron laatiman suunnitelman, 
jonka mukaan maan- ja vesitiekuljetusosastoon perustetaan uittotoimisto johta-
maan yksityisuittoja. Suunnitelmassa lähdettiin siitä, että päämajan huoltopäälli -
kön esikunta ei puuttuisi uittoyhdistysten toimintaan , elleivät ne pyytäisi apua. 
Toisaalta uittoyhdistykset voisivat halutessaan liittyä mukaan järjestelyyn. Puuta-
varaosaston perustamisesta oli luovuttu todennäköisesti siksi, ettei sitä katsottu 
tarvittavan uittojen ja puutavarankuljetusten johtamiseksi. 706 Jotta uitto-organisaa-
tion muodostamisvaiheessa vältyttäisiin yllätyksiltä, Roos päätti tarkistuttaa Aron 
suunnitelman puutaloudesta ja puunhankinnasta vastaavilla siviiliviranomaisilla ja 
uittojen kannalta keskeisten järjestöjen edustajilla. 

Roos halusi antaa neuvottelutilaisuuteen kutsumilleen puutavaramiehille ja uitta-
jille sen kuvan , ettei hän ollut tehnyt vielä päätöstä uittojen ottamisesta esikuntan-
sa johtoon. Hän esitti useampaan kertaan epäilyn siitä, oliko hänen esikuntansa 
oikea paikka uittojen johtamiselle. Vastahankaisella esiintymisellään Roos selvästi 
pyrki siihen , että paikalle kutsutut puutavara-alan edustajat joko vaatisivat häntä 
ottamaan tehtävän tai ilmaisisivat jonkin vaihtoehdon. Toisaalta Roosin kiukuttelu 
johtui ilmeisesti myös siitä, että hänet oli saatu taivutettua toimeen , jota hän ei olisi 
halunnut ottaa vastaan. 707 

Neuvottelun aikana käydyissä keskustelussa kukaan ei esittänyt huomautuksia 
suunnitelmasta yksityisuittojen johtamiseksi. Näin saatiin varmistettua, ettei tältä 
osin tulisi myöhemmin yllättäviä takaiskuja ainakaan tärkeimpien yhteistyökump-
paneiden taholta. Roos saavutti myös toisen tavoitteensa, sillä kaikki kokoukseen 
kutsutut asiantuntijat vaativat vuoron perään uittojen johdon antamista päämajan 

704 Puuvaltuuskunta 23.3.1942, SArk T 14400/ 18. 
705 Länsman, s. 115. 
706 Ohjelmaluonnos uittojen johtamisesta, ei diaaria, ei päiväystä, SArk T 14400/ 18. 
707 PMHE:n pöytäki rja neuvottelukokouksesta 27.3.1942, SArk T 14400/ 18. 
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huoltopäällikön esikunnalle. Mitään muita vaihtoehtoja ei nähty olevan olemassa. 
Kokouksen lopussa Roos vihdoin ilmoitti suostuvansa, muka paikallaolijoiden 
vaatimuksesta, ottamaan uitot johtoonsa. 708 

Uitto-organisaation rakenne ja toiminta 

Pitkälle vietyjen valmistelujen ansiosta uittotoimisto voitiin perustaa heti kokouk-
sen jälkeisenä päivänä, jolloin myös ensimmäiset upseerit ilmoittautuivat palveluk-
seen 709 . Toimiston tärkein tehtävä oli valtakunnallisena keskuselimenä edistää 
yksityisuittoja ja samalla koko maan uittotoimintaa. Sen tuli olla kiinteässä yhteis-
toiminnassa kaikkien uittoyhdistysten ja kulkulaitosministeriön työvoima-asiain-
osaston kanssa. 710 Seuraavana päivänä eversti Roos ilmoitti kaikille yhteistyö-
kumppaneille uittotoiminnan järjestelyistä. Tiedotteen huolellisesti valitut sana-
muodot painottivat erityisesti sitä, ettei päämajan huoltopäällikkö ollut pyrkinyt 
keskittämään itselleen uittoja, vaan suostunut ottamaan tehtävän vastaan muiden 
vaatimuksesta. 711 

Uittotoiminnan johtaminen toteutettiin järjestämällä olemassa olevien uitto-eli-
mien toiminta uudelleen uittoväylille muodostettavien pienten johtoelinten avulla. 
Näin ollen uitto-organisaation muodostamisessa oli kyse vain toiminnan johtami-
sessa tarvittavien valtuuksien antamisesta johtotehtäviin palkattaville sivutoimisille 
asiantuntijoille ja ammattimiehille. Tällöin uitto-organisaatio muodostui myös erit-
täin kevyeksi . Johtamismalli oli selvästi kopioitu siviilihallinnosta, jossa vastaava 
järjestelyä oli sodan aikana käytetty yleisesti varsinkin talous- ja kansanhuoltohal-
linnossa. 

Toisaalta muodostetussa uitto-organisaatiossa on piirteitä myös toisesta siviili-
ja sotilashallinnossa sodan aikana käytetystä organisointimallista. Siinä vapaaeh-
toistyövoimaa kytkettiin julkisen hallinnon, tässä tapauksessa päämajan huolto-
päällikön esikunnan, ohjaukseen muodostamalla ns. välillisen julkisen hallinnon 
elimiä. 712 Nämä elimet, kuten myös uittopiirit, saivat toimivaltansa kansanhuolto-
ministeriön esittelemistä valtioneuvoston päätöksistä ja päämajalta. 

Uittopiirien perustamiskäskyssä ilmoitettiin järjestelyn perustuvan valtioneuvos-
ton elokuiseen päätökseen, vaikka siinä ei ollut mainintaa uittojen kuulumisesta 
keskitetyn liikenteen piiriin. Toiminnalla oli muodollisesti valtioneuvoston valtuutus 
vasta lokakuun 1942 lopussa. Tuolloin annetussa päätöksessä mainitaan uittopiiri-
en päälliköt ja uittopiirit tosin ilmoittamatta, että päämajan huoltopäällikön esikunta 
johtaa niiden toimintaa 713 • Toimivaltaan liittyviä ongelmia uittojen johtamisessa ei 
kevään ja kesän aikana esiintynyt, vaikka toiminta perustui tuolloin pelkästään 
päämajan käskyihin. Todennäköisesti sotilasviranomaisten nauttiman suuren ar-
vostuksen takia kukaan ei kyseenalaistanut päämajan uittopäällystölle antamia 

708 lbid . 
709 Uittotoimiston päälliköksi tuli luutnantti E. Aro. 
710 PMHE:n kirj no 2111/3/1, 19.4.1942, SArk, T 14400/7. 
71 1 PMHE:n kirj no 1677/1/1, 28.3.1942, SArk T 14400/18. 
712 Tiihonen (2), s. 133-135. 
713 Valtioneuvoston päätös 825, 22.10.1942, Asetuskokoelma 1942 - Päätös astui voimaan 1.11.1942. 
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suuria valtuuksia. Lisäksi uitoissa mukana olleet tahot tiesivät järjestelyillä olevan 
valtioneuvoston tuki, vaikka päätös aluksi puuttuikin. 

Yksityisuittojen johtamiseksi perustettujen uittopiirien alueellinen jako noudatti 
uittoväylien luonnollisia vesitiealueita ja olemassa olevia puutavaran uittopiirien 
rajoja. Aluejakoa tehtäessä pyrittiin myös ottamaan huomioon, että uittoyhdistyk-
set voisivat liittyä halutessaan mukaan järjestelyyn. Uittopiirien päälliköt saivat 
määrittää itse piiriensä maarajat kuntien rajoja noudattaen. 714 

Huhtikuun 1942 alussa annetulla päämajan käskyllä perustettiin seuraavat uittopii -
rit: 

1. Pielisen, 10. Lohjan , 18. Kalajoen , 
2. Kallaveden, 11. Lounais-Suomen, 19. Oulaisten , 
3. Savonlinnan, 12. Längelmäveden-Vanajan , 20. Siikajoen , 
4. Lappeenrannan , 13. Näsijärven, 21. Kajaanin , 
5. Rautalammin, 14. Kokemäenjoen , 22. Oulujoen , 
6. Viitasaaren-Saarijärven, 15. Etelä-Pohjanmaan, 23. Kiiminginjoen-Kuivajoen, 
7. Päijänteen, 16. Pietarsaaren , 24. Iijoen ja 
8. Mäntyharjun-Kymijoen, 17. Lestijoen , 25. Pohjolan uittopiiri . 7 15 

9. Porvoon, 

Uittopiirien päälliköt, joista useimmat olivat ammatiltaan metsänhoitajia, olivat 
suoraan päämajan huoltopäällikön alaisia, mutta huollollisesti he kuuluivat koti-
joukkoihin 716 . Suoran johtosuhteen Roosiin katsottiin antavan päälliköille tehtäväs-
sä tarvittavaa arvovaltaa. Mikäli uittopiirien päälliköt katsoivat tarpeelliseksi, he 
saivat määrätä apulaisikseen uittoaluepäällikköjä johtamaan uittoalueilla eri väy-
lien toimintaa. Lisäksi heidän tuli nimetä alueensa kuntiin uittopaikallispäälliköt 
hoitamaan edustajinaan työvoimakysymyksiä yhdessä työvoimaviranomaisten 
kanssa. Tehtävä edellytti toimimista kaikkien uittajien luottamusmiehenä sekä yh-
teisenä uittotyövoiman hankkijana ja jakajana työmaiden kesken. Koska jokaiseen 
kuntaan ei löytynyt sopivaa uittopaikallispäällikköä, määräystä pian muutettiin 
siten, että sama mies saattoi toimia joko uittopäällikön tai uittoaluepäällikön alaise-
na enintään kolmessa kunnassa. 

Uittopiirien päälliköiden toimintaohjeena oli ehdottoman oikeamielisyyden ja 
tasapuolisuuden noudattaminen heidän edistäessään ja valvoessaan yksityisuitto-
jen suunnittelua ja suoritusta. Uitot piti järjestää, mikäli suinkin mahdollista, kaikki-
en uittajien kanssa sovitulla tavalla yhteisuittoina. Jos erimielisyyksiä ilmeni, oli 
uittopäälliköllä päämajan huoltopäällikön antama oikeus määrätä uitto suoritetta-
vaksi joko yhteisuittona tai yksittäisuittona. Jälkimmäisessä tapauksessa hänellä 
oli valta päättää uittojärjestys. Uittopäällikkö saattoi myös kieltää pienen ja hank-
alasti uitettavan puutavaraerän uiton, jos se tuotti työvoiman saannin takia huo-

7 14 PMHE:n kertomus vuoden 1942 uittotoiminnasta, SArk, T 14400/18. 
715 PMHE:n kirj no 1772/3, 4.4.1942, SArk, T 14400/7. 
7 16 Uittopiirien päälliköt saivat PMHE:n antaman valtakirjan virkaan asettamisesta. He kirjoittivat 

vastaavat valtakirjat omille alaisi lleen. Sotilasarvon omaavien uittopiirien päälliköiden piti käyttää 
tehtäviä hoitaessaan sotilaspukua. 
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mattavaa haittaa muille uitoille. Lisäksi hän saattoi antaa määräyksiä veden sääs-
teliäästä käytöstä. Tämä oli erittäin tärkeä oikeus, sillä keväällä 1942 vesistöjen 
pinnat olivat poikkeuksellisen alhaalla. 717 

Toisaalta uittopiirien päälliköiden tuli yhdessä työvoimapiirien päälliköiden kans-
sa huolehtia käytettävissä olevan työvoiman tasapuolisesta ja tarkoituksenmukai-
sesta sijoittamisesta uittoväylille. Heidän piti sopia vesistöillä toimivien uittoyhdis-
tysten uittopäälliköiden kanssa uittoihin osoitetun työvoiman tarkoituksenmukai-
sesta jakamisesta uittoyhdistysten ja yksityisuittajien kesken. Lisäksi heidän käs-
kettiin valvoa, ettei joltain väylältä vapautuvaa työvoimaa laskettu hajaantumaan, 
vaan se siirrettiin sellaiselle uittotyömaalle, missä työvoimaa vielä tarvittiin. Jatku-
van työvoimapulan takia uittopiirien päälliköitä kehotettiin edistämään naisten ja 
poikien sijoittamista mahdollisimman laajassa mitassa uittotöihin. Käytännöstä 
uittopiirin päälliköistä tehtiin myös uittotyömaiden huoltopäälliköitä, sillä he saivat 
velvoitteita uittovarusteiden hankkimisen ja työmaiden muonituksen suhteen. Li-
säksi heidän tuli avustaa uittajia työvoiman, elintarvikkeiden, kaluston ja tarve-
esineiden kuljetusten järjestämisessä. 718 

Huhtikuun puolivälissä uittopiirien päälliköiden tehtäviin lisättiin kulkulaitosmi-
nisteriön vastuulla olleita viranomaistehtäviä. Heidät velvoitettiin osallistumaan 
uittotyömaiden palkkojen valvontaan seuraamalla, että uittajat noudattivat ministe-
riön vahvistamia palkkanormeja. Palkkoja valvoessaan heidän oli otettava huomi-
oon myös Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsäosaston asiasta 
antamat ohjeet. 

Kaiken uittopäällystölle vuoden 1942 aikana annetun ohjeistuksen tavoitteena 
oli hoitaa asiat uittajien ja uittoyhdistysten kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä 
ilman, että pakkokeinoihin jouduttaisiin turvautumaan. Pyrkimyksenä oli saada 
lukuisa uittajien joukko toimimaan yhteistoiminnassa keskenään ja noudattamaan 
oman edun takia uittopäällikön ohjeita. Siksi uittojen johtamisessa pyrittiin enem-
mänkin vetoamaan yhteiseen etuun ja neuvottelukokousten päätöksiin kuin pää-
majan huoltopäällikön antamiin valtuuksiin tai sotilaalliseen käskyvaltaan. Järjes-
telmän hyviin puoliin kuului , että se säilytti entisellään kaikki siviiliyhteenliittymät, 
käytti niiden organisaatiota hyväksi työskentelemällä niiden kanssa ja antoi niille 
sotilasviranomaisilta saatavan tuen. 

Kun uittopiirien päälliköt ja heidän apulaisensa lupautuivat huhtikuun alussa 
sivutoimisten tehtävien hoitajiksi, ei tiedetty, kuka maksaisi palkkiot. Selvää oli vain 
se, ettei palkanmaksu kuulunut puolustushallinnolle. Asia ratkesi huhtikuun puoli-
välissä, kun Puunviejät ry, Metsähallitus ja Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes-
kusliitto ohjeistivat omalle organisaatiolle henkilöstökustannusten jaon uitettavien 
puutavaramäärien suhteessa. Uittajat maksoivat myös uittopäällystön matkalas-
kut, puhelin- ja postikulut yms. Toisaalta maan- ja vesitiekuljetusosasto järjesti 
uittopiirien päälliköille vapaan henkilöauton käyttöoikeuden virkamatkoja varten 
sekä virkapuhelinoikeuden . 719 

717 PMHE:n kirj no 1780/3/1 , 7.4.1942, SArk, T 14400/7. 
718 lbid . 
719 PMHE:n no kirj 1874/3/ 1, 9.4.1942, SArk, T 14400/7 ja PMHE:n no kirj 2111 /3/1 , 19.4.1942, SArk, 

T 14400/7 -Uittopäällikkö sai 1 000-1 500 mk, aluepäällikkö 700-1 000 mk ja uittopaikallispäällikkö 
400-700 mk kuukaudessa. 
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Kesällä 1942 uittoyhdistykset , joiden vastuulla oli 2/3 kaikista uitoista, päättivät 
liittyä mukaan uittopiirien johtamaan toimintaan. Päätös johtui siitä, että uittoyhdis-
tykset halusivat päästä osalliseksi päämajan uitto-organisaation uittajille tarjoa-
mista tukimahdollisuuksista. Vaikka aluerajoissa ja ohjeistuksessa oli pyritty enna-
koimaan yhdistysten mukaan tulo , oli järjestelyjä heinäkuussa tarkistettava Päijän-
teen ja Kymijoen sekä Oulujoen vesitöillä. Tarvittavat muutokset toteutettiin nimit-
tämällä heinäkuussa kyseisiä suuria vesistöjä varten kolme uittotarkastajaa. 

Päijänteen uittotarkastajaksi määrättiin heinäkuun alussa metsänhoitaja, vänrik-
ki Aimo Achte, joka oli samalla Päijänteen vesitiepiirin päällikkö. Hänen tuli Päijän-
teellä toimivien uittopiirien päälliköiden avustamana johtaa ja valvoa uiton käytän-
nöllistä suoritusta Viitasaaren - Saarijärven, Päijänteen ja Mäntyharjun - Kymijoen 
uittopiirien alueilla. 720 Samaan aikaan toteutetussa toisessa Päijänteen ja Kymijoen 
vesistön uittojärjestelyssä kapteeni Arvo Kivelä määrättiin uittotarkastajana Kymin 
Lauttausyhdistyksen käyttöön . Hän johti uittoja Päijänteen vesistöllä Kalkkisista 
ylöspäin. Lauttausyhdistyksen henkilökunnan tuli noudattaa Kivelän käskyjä ja 
avustaa häntä. 721 Hieman myöhemmin määrättiin metsänhoitaja Valter Laukkanen , 
joka oli Oulujoen Vesistön Uittoyhdistyksen uittopäällikkö, toimimaan Oulujoen 
vesistön uittotarkastajana. Oulujoen ja Kainuun alueen uittopiirien päälliköitä käs-
kettiin antamaan kaikkea tarvittavaa apua Laukkaselle. 722 

Kun uittotarkastajat johtivat uittoja, alueiden uittopiirien päälliköiden tehtävät 
supistuivat varsin vähiin . Syynä oli se, että uittotarkastajan asettaminen merkitsi 
tietyn väylän uittopiirien yhdistämistä uittotarkastajan johtoon ja valvontaan. Vaik-
ka uittotoimisto oli tietoinen , ettei uittotarkastajien ja heidän alaisinaan toimivien 
uittopiirien päälliköiden työnjako toiminut, se ei puuttunut kesän 1942 aikana 
asiaan. Tämä johtui ilmeisesti siitä, ettei uittotoimisto halunnut uusilla organisaati -
on tarkistuksilla häiritä uittojen suoritusta. 

Täysin varmoja tietoja vuoden 1942 uitoista ei ole, koska noin 40% uitettavasta 
tavaramäärästä oli jäänyt vuonna 1941 väyliin talvehtimaan. Edellisen vuoden erien 
ilmoittaminen perustui lähinnä arvioon. Uitettavasta määrästä tuli purouittoon 27% 
ja väyläuittoon 73% . Yksityisuittajien osuus uitoista oli 33% ja uittoyhdistysten 
67% . Uiton melko hyvää onnistumista osoittaa, että perille uitettiin 89% uittoon 
pannusta puutavarasta. 

Uittajat näyttävät olleen erittäin tyytyväisiä uittotoimiston tapaan johtaa toimin -
taa vaikean työvoima- ja kuljetustilanteen vallitessa. Yleisesti tunnustettiin, että 
toteutetulla järjestelyllä tuli yhteinen etu otetuksi paremmin huomioon, kuin jos 
jokainen uittaja olisi toiminut erikseen muista välittämättä. Vähävetisyyden vuoksi 
kesän 1942 alussa syntyi uittajien ja voimalaitosten henkilöstön kesken pieniä 
erimielisyyksiä vesioikeuden tulkinnasta. Useimmiten veden juoksutukseen liitty-
vät asiat saatiin sovittua paikallisella tasolla. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa 
tämä ei onnistunut, uittopiirien päälliköt turvautuivat päämajan huoltopäällikön 

720 PMHE:n kirj, ei diaaria, 9.7.1942, SArk, T 14400/7 ja PMHE:n uittokertomus vuodelta 1942, 
SArk, T 14400/ 18. 

72 1 PMHE:n kirj no 3667/3/1, 8.7.1942, SArk, T 14400/ 17. 
722 PMHE:n kirj no 3852/3/1, 17.7.1942, SArk, T 14400/7. 
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arvovaltaan. Kiistoja paikan päälle ratkaisemaan lähetetyt uittotoimiston upseerit 
onnistuivat poikkeuksetta löytämään sopuratkaisut uittajien ja voimalaitosten välil-
le. 723 

5.1.5 Tavoitteena puutavarankuljetusten tehostaminen 

Syyt metsäajojen epäonnistumiseen talvella 1942 

Tammikuussa 1942 kulkulaitosministeriö määräsi jokaiseen kuntaan työvoima-
päällikön hoitamaan työvoima-asiat ja metsätyöt. Syynä järjestelyyn oli, että kulku-
laitosministeriön vastuulla olevat metsätyöt oli saatettu työvelvollisuuslain alaisiksi. 
Tämän muutoksen jälkeen kuljetusorganisaation oli entistä tärkeämpää saada 
sk.piirien liikennetoimistot ja kuntien kuljetuspäälliköt yhteistyöhön työvoimapäälli-
köiden kanssa. Työvoimapäälliköt tarvitsivat puolestaan liikennetoimistojen apua, 
sillä heillä ei ollut oikeutta antaa hevosten omistajille pakkomääräyksiä ajoista. 

Työvoimapäälliköiden asettaminen kuntiin tehosti metsätöitä, mutta toisaalta 
järjestely aiheutti sekaannusta hevosajojen suorituksessa. Tämä johtui siitä, että 
työvoimapäälliköt ja kuljetusviranomaiset hoitivat osittain samoja tehtäviä. Epäsel -
vän tilanteen ratkaisemiseksi kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto ja kulkulai-
tosministeriö sopivat tammikuun lopulla, että metsäajo, eli puutavaran ulosotto 
metsästä lähimpään varastopaikkaan , kuului työvoimapäällikön vastuulle. Sen si-
jaan ns. liikenteelliset kuljetukset , myös puutavaran kuljetus varastopaikalta edel-
leen, olivat liikennetoimiston ja kunnan kuljetuspäällikön hoidettavia. 724 

Talvella sovittu työnjako ei poistanut täysin tehtävien päällekkäisyyteen liittyvää 
ongelmaa. Syynä oli se, että käytännössä oli vaikea vetää tarkkaa rajaa metsä- ja 
maatalousajojen sekä liikenteellisten kuljetusten välille. Huhtikuun lopulla kulkulai -
tosministeriö ja päämajan huoltopäällikön esikunta yrittivät täsmentää organisaati-
oidensa vastuita sopimalla, että metsätyömailla suoritettavan puutavaran kokoa-
mistyöt ja ajo luovutuspaikoille kuuluivat työvoimalautakuntien hoidettaviin asioi-
hin. Hevosten toimittaminen metsäajoihin pakkomääräyksillä jäi edelleen kuljetus-
organisaation hoidettavaksi. Maatalousajoissa kotityöt ja tuotteiden kuljetus luo-
vutuspaikoille olivat työajoa ja vasta siitä eteenpäin liikennetoimistojen vastuulla 
olevaa kuljetusta. Sk.piirien liikennetoimistojen ei tullut missään tapauksessa puut-
tua hevosten toimittamiseen maataloustöihin. 725 Tarkistuksen jälkeenkin vastuut ja 
ajojen luokitukset jäivät tulkinnanvaraisiksi. 

Talviajokauden kokemuksia analysoitaessa maan- ja vesitiekuljetusosasto ha-
vaitsi, että metsäajojen heikko tulos, vain 78,3% ajotavoitteesta, oli johtunut orga-
nisaation tietystä sekavuudesta, jäykkyydestä ja joustamattomuudesta 726• Ongel -
mana oli ollut erityisesti , ettei kuljetusorganisaatiolla ollut kyllin lujia yhdyssiteitä 
varsinaisiin puutavaran kuljettajiin ja heidän ammattimiehiinsä. Myös työvoimavi -
ranomaisten ja kuljetusorganisaation epäselvät vastuusuhteet olivat haitanneet 

723 PMHE:n uittokertomus vuodelta 1942, SArk, T 14400/18. 
724 KotijE:n kirj no 51/11I/Liiktsto, 29.1.1942, SArk, T 7367/9. 
725 PMHE:n kirj no 2247/3/3, 24.4.1942, SArk, T 7367/9. 
726 PMHE:n kirj no 2326/3/3, 29.4.1942, SArk, T 7367/9. 
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hevosajojen suoritusta. Kansanhuoltoministeriö oli taas epäonnistunut pahasti 
yrittäessään saada kuntien kansanhuoltolautakunnat valitsemaan päteviä kuljetus-
päälliköitä. Lisäksi asiain paremman hoitamisen todettiin edellyttävän, että metsä-
ajo-organisaatio pidetään suunnitelmasta poiketen pääosin voimassa myös kesäl-
lä valmistelemassa seuraavan talven ajoja 727 • 

Puutavarankuljetusorganisaation muodostaminen 

Päämajan huoltopäällikön esikunta vakuuttui kesän 1942 aikana, että metsäajotu-
losten parantaminen oli mahdollista vain uusimalla koko hevosajojärjestelmä 
ylimmältä tasolta kuntiin saakka. Toisaalta hevosajojen lisääminen metsätöissä oli 
välttämätöntä autokaluston säästämiseksi . Tarkistuksen yhteydessä tuli järjestää 
alueellisella ja paikallisella tasolla kiinteä yhteistoiminta kuljetusorganisaation ja 
puutavaran kuljettajien välille. Muutoksessa pyrittiin myös kiinnittämään erityistä 
huomiota hevosajojen johtamiseen perehtyneiden henkilöiden palkkaamiseen. 
Tämä oli tärkeää, koska edellisen talviajokauden aikana oli 3/4 liikennepäällikön 
apulaisista todettu epäpäteviksi tehtäviinsä. Kunnan kuljetuspäälliköiden joukossa 
tehtäviinsä sopimattomien osuus oli samaa luokkaa. Kuljetuspäällystöä oli koulu-
tettu aiemminkin, mutta nyt siihen aiottiin panostaa vielä enemmän, jotta johtajat 
todella ymmärtäisivät tehtävät ja niihin liittyvät velvollisuudet. 

Maan- ja vesitiekuljetusosaston sisäinen työnjako järjestettiin syyskuussa 1 942 
siten, että maantiekuljetustoimisto antoi uittotoimistolle vastuun metsätöihin liitty-
vistä hevoskuljetuksista 728. Järjestely sopi hyvin uittotoimiston tehtäviin , koska 
uittokausi ajoittui keväästä syksyyn ja metsäajot pääosin syksystä kevääseen . 
Lisäksi maantiekuljetus- ja uittotoimiston yhteistoimintaa lujitettiin määräämällä 
uittotoimiston päällikkö maantiekuljetustoimiston apulaistoimistopäälliköksi. Edel-
lä mainittujen muutosten yhteydessä auto- ja hevoskuljetusten sekä uittojen johta-
misessa luovuttiin linjaorganisaatioon perustuvasta kiinteästä toimistokokoonpa-
nosta ja siirryttiin joustavaan matriisiorganisaatioon 729 . Tämä toteutettiin jakamalla 
maantiekuljetus- ja uittotoimiston henkilöstö kuljetusasioiden , kuljetusväline- ja 
tarvikeasioiden sekä kuljetustoiminnan tarkastusryhmään. 730 

Samassa yhteydessä muutettiin maan- ja vesitiekuljetusosaston sekä kotijouk-
kojen esikunnan liikennetoimiston johtosuhteita ja vastuualueita. Liikennetoimis-
ton vastuulle jäivät nyt ainoastaan moottoriajoneuvokuljetukset, sillä uittotoimisto 
otti hevosajot suoraan johtoonsa. Muutoksesta huolimatta osa hevoskuljetusten 
tulevasta johtohenkilöstöstä päätettiin edelleen sijoittaa auto- ja hevoskuljetusten 

727 Sk.piirien liikennepääl liköt saivat pitää liikennepäälliköiden apulaiset tarpeen mukaan palvelukses-
sa kesällä (KotijE:n kirj no 233/II1/Liiktsto, 1.4.1942, SArk, T 7367 /9). 

728 Uittotoimistoa alettiin kutsua syksystä 1942 alkaen puutavarankuljetus- ja uittotoimistoksi. 
729 Matriisiorganisaatiolla tarkoitetaan projektiorganisaatiota, jossa järjestäytyminen tapahtuu moni -

ulotteisesti. Työntekijä kuuluu yhtä aikaa moneen työryhmään, jolloin hänellä on tavall isesti kaksi 
tai kolme esimiestä. 

730 PMHE:n kirj no 2582/3/ 1 sai, 25.9.1942, SArk, T 7366/ 12 ja PMHE Uittotoimiston spk 17.8.-
6.11.1942, SArk, Spk 20900 - Spk:ssa todetaan sisäisenä vitsinä toimiston muuttuneen syksyn 
organisaatiotarkistuksessa maantiekuljetustoimistoksi. 
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yhteistoiminnan takaamiseksi sk.piirien liikennetoimistoihin. Sekaannusten välttä-
miseksi uittotoimisto antoi syksystä alkaen hevosajoihin liittyvät käskyt sk.piirien 
liikennetoimistoille ja kuntien kuljetuspäälliköille kotijoukkojen esikunnan liikenne-
toimiston kautta. 

Puutavarankuljetusten kenttäorganisaation muodostamisen suurena ongelmana 
oli , miten järjestää kiinteä yhteistoiminta puutavaran kuljettajien ja olemassa olevi -
en kuljetusorganisaatioiden kanssa. Asia päätettiin hoitaa muodostamalla puuta-
vara-alan ammattilaisista talviajokauden ajaksi ns. epävirallinen eli vapaaehtoinen 
linja. Sen pääasiallinen tehtävä oli tuen antaminen kuljetusorganisaatiolle eli viralli-
selle linjalle ja kiinteän yhteistoiminnan aikaan saaminen virallisen linjan sekä 
puutavaran kuljettajien välille. 

Tässä järjestelmässä kuljetusorganisaation tehtävä oli valtioneuvoston keskite-
tystä liikenteestä antamaan päätökseen perustuvien määräysten toimeenpano ja 
valvonta. Näistä tehtävistä vastasi paikallisella tasolla sk.piirin liikennepäällikkö 
apunaan ja neuvonantajanaan kuhunkin sk.piiriin asetettava sivutoiminen puutava-
rankuljetuksiin perehtynyt metsäammattimies eli puutavarankuljetuspäällikkö 
(ptk.päällikkö) ja hänen alaisenaan toimiva kunnan kuljetuspäällikkö. Heillä oli 
valta tarvittaessa käyttää pakkokeinoja. 

Kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriö sekä päämajan huoltopäällikön esikunta 
päättivät antaa hevosajojen onnistumisen kannalta tärkeän kunnan kuljetuspäälli-
kön valinnan työvoimaviranomaisille. Järjestelyn tarkoituksena oli keskittää kun-
nissa metsätöiden työvoimakysymykset ja hevoskuljetukset yhdelle miehelle. Tämä 
oli selkeä ratkaisu , koska hevosajoissa oli ennen kaikkea kyse metsätöistä ja 
-ajoista. Kulkulaitosministeriö lupasi , että sen alaiset työvo imaviranomaiset 
kiinnittävät erityistä huomiota sivutoimisten kuntien työvoima- tai työpäälliköiden 
valintoihin. He toimisivat samalla kuntien kuljetuspäällikköinä. Lisäksi sovittiin , että 
muodostettavan puutavarankuljetusorganisaation kenttäjohtajat antaisivat metsä-
ajoihin liittyvät käskyt suoraan kunnan kuljetuspäällikölle. Kulkulaitosministeriö 
suostui myös siihen , että työvoima- tai työpäälliköitä voitiin vaihtaa, jos puutava-
rankuljetusorganisaation johtajat pitivät vaihtoa välttämättömänä. 731 

Kuljetusorganisaation epävirallisen linjan muodostamisessa noudatettiin samoja 
periaatteita, joita oli menestyksellisesti sovellettu uitto-organisaation perustamisen 
yhteydessä. Kenttäjohtajiksi eli puutavarankuljetustarkastajiksi (ptk.tarkastaja) 
pyrittiin palkkaamaan sivutoimisia, puutavarankuljetuksiin erityisen hyvin perehty-
neitä metsäalan ammattilaisia. Käytännössä valinnat kohdistuivat suurten puuta-
varayhtiöiden metsänhoitajiin , jotka olivat lähes poikkeuksetta reservin upseereita. 

Syyskuun puolivälissä suunniteltu puutavarankuljetusorganisaatio esiteltiin sekä 
puutavarankuljetustarkastajiksi lupautuneille että kulkulaitosministeriön , kotijouk-
kojen esikunnan, sotatalousosaston ja metsätyömaiden muonitustoimiston edus-
tajille. Se hyväksyttiin tuossa tilaisuudessa käytännössä sellaisenaan. 732 Pari päi-
vää myöhemmin maan- ja vesitiekuljetusosasto ilmoitti jakaneensa maan puutava-

731 Ptk.tarkastaj ien neuvottelukokous 16.9.1942, SArk, T 14400/ 14. 
732 lbid . ja PMHE Uittotoimiston spk 17 .8.-6.11.1942 , SArk, Spk 20900. 

259 



roiden kuljetuksen edistämiseksi ja tehostamiseksi seuraaviin puutavarankulje-
tustarkastuspiireihin (ptk.piiri) : 

1. Rovaniemen, 7. Seinäjoen, 13. Lounais-Suomen, 
2. Oulun, 8. Jyväskylän, 14. Etelä-Suomen, 
3. Kajaanin , 9. Savonlinnan, 15. Lappeenrannan, 
4. Joensuun, 10. Lahden, 16. Kannaksen ja 
5. Kuopion, 11 . Tampereen, 17. Sortavalan ptk.piiri. 733 

6. Pietarsaaren , 12. Porin, 

Kukin ptk.piiri muodostui kahdesta tai kolmesta sk.piiristä. Näin saatiin riittävän 
suuria alueita ja samalla varmistettiin yhteistoiminta kuljetusorganisaation kanssa 
alueellisella tasolla. Sk.piirijaosta poikettiin aina, kun se oli kuljetusteknisten syiden 
takia tarpeen . Muutokset tehtiin liittämällä tarvittavat kunnat toisen suojeluskunta-
piirin alueen pohjalle muodostettuun puutavarankuljetustarkastuspiiriin. Kannak-
sen ja Sortavalan tarkastuspiirit muodostuivat Suomen yhteyteen palautetusta 
alueesta. Sotilashallintoalueena toimivaa Itä-Karjalaa ei sisällytetty aluejakoon myö-
hemminkään sodan aikana. 

Toteutetun aluejaon ongelmana oli , että se erosi muista metsäalan hallinnollisis-
ta aluejaoista. Toisaalta olemassa olevienkin organisaatioiden vastuualueiden rajat 
poikkesivat suuresti toisistaan haitaten siten keskinäistä yhteistoimintaa. Eniten 
haittaa kuljetusorganisaation toiminnalle oli odotettavissa siitä, etteivät maan 22 
työvoimapiirin rajat yhtyneet ptk.piirien eivätkä tosin muidenkaan puutavara-asioi -
ta hoitavien elimien hallinnollisiin aluerajoihin . 

Puutavarankuljetusorganisaation perustamiskäskyssä ilmoitettiin, että järjestely 
perustui keskitetystä liikenteestä 21.8.1941 annettuun valtioneuvoston päätök-
seen, vaikka tuossa päätöksessä ei mainittu mitään puutavarankuljetuspiireistä. 
Toimivaltakysymys saatiin kuukauden kuluttua kuntoon, kun valtioneuvoston anto i 
lokakuun lopussa uuden päätöksen keskitetystä liikenteestä ja oikeutti organisoi -
maan puutavarankuljetukset toteutetulla tavalla. On huomattava, että koko puuta-
varankuljetusorganisaatio , myös ptk.tarkastajan edustama epävirallinen linja, noja-
si alusta alkaen toiminnassaan valtioneuvoston antamiin valtuuksiin . 

Puutavarankuljetustarkastajat olivat uittopäälliköiden tapaan suoraan päämajan 
huoltopäällikön alaisia. Huollollisesti he kuuluivat kotijoukkoihin. Ptk.tarkastajilla ol i 
oikeus ottaa halutessaan itselleen apulainen eli apulaispuutavarankuljetustar-
kastaja . Syksyllä 1942 vain Tampereen piirin tarkastaja käytti tätä mahdollisuutta 
hyväkseen. Seuraavina vuosina apulaisia oli parhaimmillaan seitsemän 

Puutavarankuljetusorganisaation tehtävät ja toiminta 

Puutavarankuljetustarkastajien ohjeet oli muotoiltu siten, että ne osoittivat toimin-
nan tavoitteet ja suuntaviivat. Ohjeistus jätti ratkaisujen tekemisen ja toiminnan 
järjestelyt jokaisen tarkastajan omaan harkintaan. Tämä oli mahdollista, koska 
kaikki ptk.tarkastajat olivat kuljetuksiin perehtyneitä metsäalan ammattilaisia. Hei-

733 PMHE:n kirj no 5011 /3/3 , 19.9.1942, SArk, T 14400/7. 
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dän tärkein tehtävänsä oli edistää ja valvoa annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 
oma-aloitteisesti puutavaroiden kaikenlaisen kuljetuksen suunnittelua ja suoritus-
ta. Tarkastajien tuli luoda alueelleen sellainen järjestely, että puutavara saatiin 
varmasti liikkumaan metsistä eteenpäin. Tätä varten heidän tuli kutsua kaikki 
puutavaran kuljettajat yhteisiin neuvottelukokouksiin sopimaan kuljetuksista. Kai-
ken toiminnan tuli tähdätä siihen, että mahdollisimman paljon puutavaraa saatai-
siin hevosilla ajokauden aikana kuljetetuksi paikoille, joista jatkokuljetus oli mah-
dollista ilman autokuljetusta. Tehtävää suorittaessaan heidän tuli valvoa sekä 
sk.piirien liikennetoimistojen että puutavaran kuljettajien toimintaa. 734 

Toisaalta tarkastajien tuli yhteistoiminnassa työvoimapiirien päälliköiden kanssa 
huolehtia käytettävissä olevan työvoiman tasapuolisesta ja tarkoituksenmukaises-
ta sijoittamisesta hakkuu- ja kuljetustyömaille. Puutavaran ristiinkuljetusten välttä-
miseksi heitä neuvottiin järjestämään puutavaravarastojen vaihtoja omistajien kes-
ken. Lisäksi tarkastajien piti avustaa puutavaran kuljettajia kalusto-, tarveaineiden-
ja muonatarpeiden hankkimisessa. Töitä valvoessaan heidän käskettiin seurata ja 
tarvittaessa puuttua palkka-asioihin, jottei palkkatasoa rikkomalla aiheutettaisi 
haittaa metsätöille. 

Jos ptk.tarkastaja halusi lopettaa sellaisen hakkuutyömaan, josta tulevaa puuta-
varaa oli vaikeata kuljettaa määräpaikkoihin muuten kuin autokuljetuksena, hänen 
tuli sopia siitä työvoimapiirin päällikön kanssa, koska tällä oli valta päättää asiasta. 
Vaikka puutavarankuljetustarkastajalla ei ollut oikeutta antaa itse pakkomääräystä 
velvollisuutensa laiminlyövälle hevosen omistajalle, hän sai tahtonsa läpi käske-
mällä sk.piirin liikennetoimistoa antamaan kyseisen määräyksen. Tämä johtui siitä, 
että ptk.tarkastaja oli puutavarankuljetuskysymyksissä liikennepiirin päällikön esi-
mies. Toisaalta ptk.tarkastajalle myönnetty oikeus lopettaa tuen antaminen niille 
puutavaran kuljettajille, jotka eivät noudattaneet annettuja ohjeita, itse asiassa 
antoi hänelle kaiken vallan metsätöissä. liman päämajan huoltopäällikön esikun-
nan ja sen alaisen organisaation apua kukaan puutavaran kuljettaja ei kyennyt 
toimimaan. Sellaisen henkilön kannalta, jolta oli evätty rautatie- tai autokuljetukset 
ja polttoaineen jakelu, oli hallinnollista saivartelua, kuka lopulta esti hänen puuta-
varansa kuljetukset. Hänelle riitti, että kaikki tuo saattoi tapahtua puutavarankulje-
tustarkastajan tahdosta. 735 

Toisaalta puutavarankuljetustarkastajien suurta toimivaltaa ei ollut tarkoitus käyt-
tää avoimesti, ellei yhteisen edun vuoksi näin ollut pakko menetellä. Pyrkimyksenä 
oli saada ptk.piirien lukuisat puutavara-alan toimijat vapaaehtoisesti ja oma-aloit-
teisesti noudattamaan annettuja ohjeita. Asiat tuli hoitaa neuvottelemalla ja suos-
tuttelemalla. Porkkanana oli, että annettujen määräysten mukainen toiminta tarjosi 
tasapuolisesti kaikille toimintaan osallistuville hyötyä ja itse asiassa mahdollisti niin 
yhtiöiden kuin yksityisten puutavaraelinkeinon harjoittamisen. Tässä tehtävässä 
ptk.tarkastajia auttoi se, että heillä oli alueensa tunnustettuina johtohahmoina 
käytössä omat epäviralliset vaikutuskanavansa. Lisäksi puutavarankuljetustarkas-

734 PMHE:n kirj no 5075/3/1, 22.9.1942, SArk, T 14400/12. 
735 Länsmanin mukaan ptk.tarkastajilla ei ollut suoranaista käskyvaltaa ja valtuuksia (Länsman, s. 35-

36). 
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tajat, kuten uittopiirien päällikötkin, saivat toimintansa tuloksellisuudesta hyötyä 
sekä yhtiöilleen että itselleen samalla, kun he palvelivat maan kansantalouden 
hyväksi työskentelevää kuljetusorganisaatiota. Nerokas ja kaikkia palkitseva jär-
jestely, joka sai työhön osallistuvat tekemään parhaansa jo oman etunsa takia. 

Aina asioita ei saatu hoidettua pelkästään puhumalla ja suostuttelemalla. Silloin 
tällöin tarkastajat ottivat yhteen niin työntekijöiden , ajomiesten kuin työnantajien-
kin kanssa. Esimerkiksi Joensuun ptk.piirissä siirtyminen tukkien teossa runkokuu -
tiotaksaan onnistui lopulta, mutta muutoksen toteuttaminen aiheutti paikoin anka-
riakin yhteenottoja ajurien ja työnantajien kesken. Asia ratkesi vasta ja 'luopiot 
tulivat järkiinsä', kun puutavarankuljetustarkastaja ilmoitti, että hänen jaettavanaan 
oleva kaura lihottaa vain niitä hevosia, jotka ajavat runkokuutiotaksalla. 736 

Jatkosodan vaikeissa olosuhteissa kaikkien näyttää olleen suhteellisen helppo 
hyväksyä, että hakkuissa ja puunajoissakin toiminnan tuloksia oli saavutettav issa 
vain voimat ja resurssit keskittämällä. Kovatkin otteet ymmärrettiin , jotta työt 
saattoivat jatkua. Järjestelyn hyväksymistä auttoi varmasti, ettei se muuttanut 
mitään olemassa olevaa metsäalan järjestelyä. Lisäksi pelkästään kuuluminen 
päämajaan alaiseen organisaatioon antoi ptk.tarkastajien toiminnalle huomattavaa 
arvovaltaa. Tämän takia tarkastajia käskettiin aina esiintymään puutavarankulje-
tustarkastajan tehtäviä hoitaessaan sotilaspuvussa. Samasta syystä eversti Roos 
huolehti siitä, että muutamille upseerin arvoa omaamattomille tarkastajille myön-
nettiin vastaava sotilasvirkamiehen arvo . 

Oman ongelmansa muodosti puutavarankuljetustarkastajien palkkioiden mak-
saminen . Metsähallitus, rautatiehallituksen puutavaratoimisto, Suomen Puunjalos-
tusteollisuuden Keskusliitto, Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajali itto , 
Suomen Sahateollisuusyhdistys, Suomen Vaneriteollisuusyhdistys ja Puunviejät ry. 
myönsivät järjestelystä olevan heille hyötyä, mutta ne eivät olleet halukkaita mak-
samaan kustannuksia. Ne katsoivat tarkastajien tehtävien kuuluvan tyypillisesti 
toimintaa ohjaaville hallinnollisille viranomaisille eli kansanhuolto- tai kulkulaitosmi -
nisteriölle. 737 Kulkulaitosministeriö taas ilmoitti , ettei asia kuulunut sille. Kansan-
huoltoministeriö suostui maksamaan syksyllä 1942 vain sk.piirien esikuntiin sijoi -
tettujen puutavarankuljetuspäälliköiden ja kuntien kuljetuspäälliköiden palkkiot ja 
korvaamaan heidän kulunsa. Ministeriö taipui maksamaan ptk.tarkastajien palkkiot 
ja kulut vasta huhtikuussa 1943. 738 

Varsin pian päämajan huoltopäällikön esikunnassa todettiin , että vain talviajo-
kaudeksi palkattujen ptk.tarkastajien tehtävästä tuli tehdä pysyvä 739 . Muutos oli 
tarpeen myös siksi , että kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriö olivat alkaneet 

736 Joensuun ptk.tarkastaja A. Ronkasen t ilanneilmoitus ajalta 1.12.-15. 12. 1942, 16.1 2.1942, SArk , 
T 14400/ 11 . 

737 PMHE:n kirj no 5084/3/ 1, 22.9.1942, SArk, T 14400/7 ja PMHE:n kirj no 5085/3/1, 22.9. 1942 , 
SArk, T 14400/7. 

738 PMHE:n kirj no 5087 /3/1, 22.9.42, SArk, T 14400/7 ja PMHE:n kirj no 2460/3/1/ 10, 18.4.43, SArk, 
T 14400/ 15 - Ptk.tarkastajan palkkio oli 2 000 mk ja tarkastajan apulaisen 1 000 mk kuukaudessa. 

739 Eversti Roos saattoi muuttaa puutavarankuljetusorganisaation pysyväksi vasta, kun KHM oli 
huhtikuussa 1943 suostunut maksamaan organisaation kulut myös kesän aikana. (PMHE:n kirj no 
2460/3/1/ 1 0, 18.4.1943, SArk, T 14400/ 15) . 
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käyttää puutavarankuljetustarkastajia metsäalaan liittyvien suunnitelmiensa ja käs-
kyjensä toimeenpanijoina sekä valvojina. Tämä johtui siitä, ettei niillä ollut käytettä-
vissä omia tehtävään sopivia elimiä. Esimerkiksi kulkulaitosministeriön joulukuus-
sa maan metsätyövoima-asioiden hoitajaksi ja valtakunnan metsätyöpäälliköksi 
määräämä vuorineuvos L. Kivinen työllisti talvella eversti Roosin luvalla 
ptk.tarkastajia työvelvollisuuskutsuntojen valmistelussa 740 . Myös metsäasiain yh-
teistoimikunta 741 antoi Roosin suostumuksella tarkastajille tehtäviä. Siviiliviran-
omaisilta tarkastajille tulleet uudet velvoitteet olivat usein selviä viranomaistehtäviä 
huolimatta siitä, että puutavarankuljetustarkastajat toimivat palkkiota vastaan va-
paaehtoisuuden pohjalta eivätkä olleet missään virkasuhteessa valtioon. 

Todennäköisesti juuri ptk.tarkastajien saamien viranomaistehtävien takia maan-
ja vesitiekuljetusosasto ei enää loppuvuodesta puhunut puutavarankuljetusten 
vapaaehtoisesta tai epävirallisesta linjasta. Oikeastaan vain päämajan huoltopääl-
likön esikunta edusti vuoden 1942 lopulla ns. epävirallista linjaa. Tämä johtui siitä, 
että valtioneuvoston keskitetystä liikenteestä antamissa päätöksissä mainittiin asi-
oita hoitavana viranomaisena vain kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto alaisi-
neen sekä uitto-, puutavarankuljetus- ja satamapiirit mutta ei todellista johtoesi-
kuntaa. 

Puutavarankuljetusten uudelleen järjestelyjen yhteydessä sk.piirien hevosjois-
ta vastanneet liikennepäälliköiden apulaiset korvattiin sivutoimisilla puutavaran-
kuljetuspäälliköillä. Muutoksen tarkoitus oli vain löytää entistä pätevämmät mie-
het johtamaan toimintaa. Henkilövalinnat annettiin ptk.tarkastajien hoidettavaksi , 
koska päälliköiden tuli toimia heidän alaisinaan. Luutnantti E. Aro neuvoi etsimään 
ptk.pääll ikön tehtävään miehiä, jotka eivät olleet yhtiöitten vaan metsähallituksen 
ja metsänhoitolautakuntien palveluksessa. Everstiluutnantti R. Boijer puolestaan 
kehotti valitsemaan henkilöitä, joilla oli paljon aikaa. Pääosa valituista puutavaran-
kuljetuspäälliköistä oli metsänhoitajia. Valintojen onnistumista osoittaa, että pu-
heet kyvyttömistä sk.piirien liikennetoimistojen hevosajojen johtajista loppuivat. 

Valtakunnan yhteyteen palautetun alueen puutavarankuljetusten organisoinnis-
sa jouduttiin turvautumaan erityisjärjestelyihin, koska toiminta liitettiin olemassa 
oleviin organisaatioihin. Maan- ja vesitiekuljetusosasto ja alueen hallinnosta vas-
tannut sotilashallinto-osasto sopivat marraskuun 1942 alussa, että sotilashallin-
to-osaston kuljetus- ja liikennetoimistoon sijoitetaan puutavarankuljetuspääl-
likkö johtamaan sekä Kannaksen että Sortavalan puutavarankuljetustarkastuspii-
rin puutavarankuljetukset. Kyseisten ptk.piirien tarkastajat ol ivat siten alueen 
ptk.päällikön alaisia. Poikkeuksell ista oli sekin , että sotilashallinto-osaston 
ptk.päällikkö käytti ajoihin alueella toimivien kuljetusesikuntien ja sotilashallinto-
osaston ilmasuojelutoimiston alaisten joukkojen autoja. 742 

740 PMHE:n kirj no 8023/3/1 , 17.12.1942, SArk, T 14400/7. 
741 KYM:n työvoima-asiain osasto perusti 23.9.1942 neuvottelevan yhteystoimikunnan eli metsäasi-

ain yhteistoimikunnan. Se laati suunnitelmia, teki aloitteita sekä tarkasti ja yhdenmukaisti eri 
tahoilla tehtyjä toimenpiteitä yms. pitäen silmällä kokonaisuutta kaikissa puutavaran hankintaa ja 
metsätöitä koskevissa kysymyksissä. Toimikunta jätti sovitut aloitteet ja suunnitelmat toteutetta-
viksi sille elimelle, jonka toimialaan asia kulloinkin kuului. Professori E. Saaren johtamassa toimi-
kunnassa olivat edustettuina sodan aikana KYM, KHM, PMHE ja työnantajajärjestö. 

742 PM:n sotilashallinto-osaston kirj no 22766/11/P/yl , 13.11 .1942, SArk, T 14400/15. 
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Puutavarankuljetuspäällikön tärkein tehtävä oli avustaa ptk.tarkastajaa hevos-
kuljetusten tehostamisessa. Lisäksi hän toimi sk.piirin liikennepäällikön neuvonan-
tajana puutavaran autokuljetuksissa ja valvoi alueensa kuntien kuljetuspäälliköiden 
toimintaa. Tehtäviä hoitaessaan ptk.päällikön tuli huolehtia erityisesti siitä, että 
sk.piirin alueella käytettiin mahdollisimman paljon hevoskuljetuksia. Tähän tehtä-
vään liittyen hänen tuli hankkia tietoja hevoskuljetuksissa tarvittavien välineiden ja 
tarveaineiden tilanteesta, välittää tietoja niiden saantimahdollisuuksista kuntien 
kuljetuspäälliköille ja edistää niiden hankintaa. Jos hevosten omistajat eivät vapaa-
ehtoisesti suostuneet heille määrättyihin ajoihin, hänen tuli käyttää pakkomääräyk-

•.. 743 s1a. 
Kulkulaitosministeriö kiinnitti syksyllä 1942 erityistä huomiota siihen , että valitta-

va kunnan sivutoiminen työvoima- tai työpäällikkö kykenisi toimimaan myös sivu-
toimisena kunnan kuljetuspäällikkönä. Tästä syytä kuntien työpäälliköiksi yritet-
tiin palkata metsätyönjohtajia. Näiden varsinainen työnantaja saattoi olla metsän-
hoitolautakunta, metsänhoitoyhdistys, valtion hankinta-alue tai jokin yhtiö. Valtio-
neuvoston päätöksessä kunnan kuljetuspäällikön valinta joko kunnan työvoima-
tai työpäälliköstä oli määrätty sk.piirin liikennepäällikön tehtäväksi. Käytännössä 
liikennepäällikön tuli noudattaa puutavarankuljetustarkastajan esitystä kuntien kul-
jetuspäälliköitä nimitettäessä. Näyttää siltä, että myös kuntien kuljetuspäälliköiden 
valinnat onnistuivat syksyllä 1942 varsin hyvin. 

Kuntien kuljetuspäälliköt asetettiin loppuvuodesta myös jokaiseen sotilashallin-
to-osasto alaiseen kuntaan. Nämä kuljetuspäälliköt eivät olleet alueen puutavaran-
kuljetuspäällikön vaan Sortavalan (13 kuntaa) tai Kannaksen (20 kuntaa) puutava-
rankuljetustarkastajan alaisia. Valtakunnan yhteyteen palautettujen kuntien kulje-
tuspäälliköllä oli käytössään , toisin kuin muualla Suomessa, joitakin kuljetustehtä-
vään komennettuja ajoneuvoja. Värtsilän, Pälkjärven ja Uukuniemen kuntien kulje-
tuspäälliköiden tehtäviin kuuluivat pelkästään puutavarankuljetukset. 744 

Kunnan kuljetuspäällikön tuli järjestää kuljetukset hevosilla mahdollisimman 
taloudellisesti. Autokuljetuksia tuli käyttää niin vähän kuin mahdollista. Hänen tuli 
pyrkiä saamaan tarvittavat hevosajot suoritetuksi vapaaehtoisesti. Ellei tämä on-
nistunut, kuljetuspäällikön piti sk.piirin liikennetoimiston luvan saatuaan antaa 
arkailematta pakkomääräykset ajajalle ja hevoselle. Hänen tuli myös ratkaista 
mahdollisia riitoja talviteiden kunnostamisesta, käyttämisestä ja kunnossapidosta 
sekä neuvoa kuljetusten tarvitsijoita hevos- ja autokuljetusten tilaamisesta. 745 

Valmistautuessaan syksyllä 1942 puutavarankuljetusorganisaation uusimiseen 
maan- ja vesitiekuljetusosasto totesi metsätyöntekijöiden, uittajien ja ahtaajien 
huonon vaatetuksen, varustuksen ja muonituksen sekä kunnollisten työvälineiden 
puutteen haittaavan työtä ja siten hidastavan myös kuljetuksia. Se neuvotteli 
syksyllä useaan otteeseen varuste- ja tarvikekysymyksistä kansanhuoltoministeri -
ön ja sotatalousesikunnan kanssa. Asia saatiin järjestettyä vasta marraskuun puo-
livälissä. Tuolloin päämajan huoltopäällikön esikunta ja kansanhuoltoministeriö 
sopivat metsätyö- ja kuljetustarviketoimiston perustamisesta. Sekä esikunnan 

743 PMHE:n kirj no 5100/3/1, 24.9.1942, SArk, T 14400/7. 
744 PM:n sotilashallinto-osaston kirj no 22766/II/P/yl, 13.11.1942, SArk, T 14400/15. 
745 PMHE:n kirj no 5100/3/1, 24.9.1942, SArk, T 14400/ 7. 
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että ministeriön valvonnassa toimivan toimiston tuli huolehtia kaikille puutavaran-
kuljettajille välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta ja jakelusta työmaille. Järjes-
telmä toimi siten, että puutavarankuljetustarkastajat, vesitiepiirien päälliköt, uitto-
päälliköt ja satamakuljetuspäälliköt tilasivat toimistolta tarvikkeet ja jakoivat ne 
työmaille. Kuitenkin nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden, autonrenkaiden, laiva-
tarvikkeiden sekä muonan ja rehun hankinnat hoidettiin kuten aiemminkin. Toimis-
ton kulut maksatettiin työnantajilla heidän saamiensa varusteiden, työvälineiden ja 
muun materiaalin suhteessa. 746 

Helmikuussa 1943 päämajan huoltopäällikön esikunta sai Lounais-Suomen alu-
een kolmelta puutavarankuljetustarkastajalta ilmoituksen, että he olivat yhdessä 
asettaneen asiamiehen hoitamaan alueidensa puutavaran vaihtoja. Sinänsä asi-
assa ei ollut mitään erikoista, sillä puutavaran vaihdot kuuluivat ptk.tarkastajien 
tehtäviin. Poikkeuksellista oli tapa, jolla asia oli hoidettu. Vaihtoja oli yritetty hoitaa 
huonolla menestyksellä vuodesta 1940 lähtien. Esimerkiksi alkusyksyllä 1942, kun 
rautatiekuljetusten ongelmat alkoivat jälleen lisääntyä, laadittiin rautatiekuljetus-
osaston aloitteesta eräiden teollisuuslaitosten välisiä polttoaineen vaihtosopimuk-
sia. Puutavarankuljetustarkastajien suorittamat vaihdot olivat taas jääneet satun-
naisiksi tapahtumiksi. Vaihtojen suoritusta oli hankaloittanut erityisesti se, että 
jokainen ptk.tarkastaja oli jonkin liikkeen tai yhtiön palveluksessa. Heidän oli siksi 
vaikea hoitaa asioita, joissa he mahdollisesti joutuivat toimimaan omaa liikettään 
vastaan. Ongelmana oli ollut sekin, että ptk.piiri oli usein liian pieni vaihtoalue. 747 

Lounais-Suomesta saatujen myönteisten kokemusten perusteella maan- ja ve-
sitiekuljetusosasto päätti muodostaa valtakunnallisen vaihtoasiamiesorganisaati-
on, joka toimisi tiiviissä yhteystyössä ptk.tarkastajien ja rautatieviranomaisten kans-
sa. Puutavaran vaihtoalueet suunniteltiin kahden tai kolmen ptk.piirin pohjalta 
siten, että ne muodostivat sekä rataverkon että puutavaran kuljetusten kannalta 
sopivia kokonaisuuksia. Yhteistoiminta rautatieviranomaisten kanssa varmistettiin 
sijoittamalla vaihtoasiamiehet samoille paikkakunnille, joilla rautateiden liikenne-
jaksot toimivat. Vaihdoista mahdollisesti syntyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi 
päätettiin perustaa riitoja ratkova asiantuntijalautakunta yhdessä Suomen Puunja-
lostusteollisuuden Keskusliiton ja Puunviejät ry:n kanssa. 748 

Maaliskuun 1943 alussa päämajan huoltopäällikön esikunta antoi käskyn seitse-
män sivutoimisen puutavaran vaihtoasiamiehen asettamisesta seuraaville puu-
tavaranvai htoal uei lle: 

1. Kainuun, 4. Keski-Suomen , 6. Länsi-Suomen ja 
2. Pohjois-Karjalan, 5. Pohjanmaan, 7. Etelä-Suomen vaihtoalue. 749 

3. Savon, 

746 PMHE:n kirj no 6421/3/1 , 17.11.42, SArk, T 14400/7 ja Metsätyö- ja kuljetustarviketoimiston kirj , ei 
diaaria, 30.11.42, SArk, T 14400/16. - Esim. Pakkanen ei mainitse teoksessaan mitään tästä 
monella tavalla tärkeästä toimistosta. Toisaalta hän ei muutenkaan oivalla PMHE:n merkittävää 
osuutta sotavuosien metsätöissä ja puun kuljetuksissa. 

747 Porin, Lounais-Suomen ja Tampereen ptk.tarkastajan kirje puutavarankuljettajille 9.2.1943, SArk, 
T 14400/13 ja Puutavaran vaihtoasiamiesten neuvottelutilaisuus 3.3.1943, SArk, T14400/14. 

748 PMHE:n kirj no 1082/3/1/10, 17.2.1943, SArk, T 14400/13 ja Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton kirje 12.3.1943, SArk, T 14400/13 ja Puunviejät ry:n kirje 8.4.1943, SArk, T 14400/13. 

749 PMHE:n kirj no 1441/3/1/4 c, 8.3.1943, SArk, T 14400/13. 
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Asiamiesten tuli järjestää puutavarankuljetukset siten, että työvoimaa ja kuljetus-
kalustoa säästettäisiin mahdollisimman paljon. Heidän ohjeissaan korostettiin, että 
menestyksellisen toiminnan perusedellytyksenä oli ehdoton oikeamielisyys ja ta-
sapuolisuus sekä kiinteä yhteistoiminta puutavarankuljetustarkastajien, rautatievi -
ranomaisten, hankintapiirien päälliköiden sekä uitto- ja vesitiepiirien päälliköiden 
kanssa. 750 Vaihtoasiamiesten käskettiin vaihtojen aikaansaamiseksi kerätä tiedot 
ainakin kaikilta suurimmilta puutavaranhankkijoilta näiden puuvarastojen sijainnis-
ta ja paikoista, jonne puuta aiottiin kuljettaa. Heidän tuli laatia vaihtosuunnitelmia 
sekä toteuttaa ne yhdessä ptk.tarkastajien ja puutavaran kuljettajien kanssa. Li-
säksi vaihtoasiamiehiä neuvottiin toimimaan siten, että jo puutavaran ostoja suun-
niteltaessa hakattavat metsät jaettaisiin ostajille niin, ettei ristiinkuljetuksia tulisi. 751 

Puutavaran vaihtoasiamiesorganisaation perustamisen jälkeen talvella 1943 puu-
tavarankuljetusorganisaatio muodostui seuraavasti : 

Päämajan huoltopäällikön esikunta 
Maan- ja vesitiekuljetusosasto 

KotijE __________ I _____________ _ 
1 1 
1 Ptk-tarkastaja - - Puutavaran 

vaihtoasiamies Sk.piirin liikennepäällikkö ______ 1 
Ptk.päällikkö 1 1. Rautatiekuljetukset 

1 2. Muut kuljetukset 
Kunnan kuljetuspäällikkö 

1. Hevoskuljetukset Selite: Johtosuhde 
2. Autokuljetukset Yhteistoiminta - - -

Rautatie-
viranomaiset 

Jo vaihtoasiamiesjärjestelmää perustettaessa tiedettiin, että kyseessä oli väliai -
kainen ratkaisu. Järjestelystä oli tarkoitus luopua heti , kun maassa päästäisiin 
käynnissä olevien valmistelujen mukaisesti joko aikaisempaa keskitetympään tai 
täydellisesti keskitettyyn puutavaran osto-, välitys- ja jakotoimintaan. 752 Loka-
kuussa 1943 puutavaran hankintatoiminta vihdoin keskitettiin koko maassa samal-
la, kun puun ostotoiminta järjestettiin erityisten ostoyhteisöjen valvonnan alaiseksi. 
Tällöin puutavaran ristikkäiskuljetusten estäminen siirtyi ostoyhteisöjen ja 
ptk.tarkastajien valvontaan. Näiden järjestelyjen voimaan tulon jälkeen maan- ja 
vesitiekuljetusosasto keskeytti tulokselliseksi osoittautuneen vaihtoasiamiestoi-
minnan. Se ilmoitti aloittavansa toiminnan uudelleen, jos uudet puutavaran osto- ja 
hankintajärjestelyt eivät osoittautuisi tehokkaiksi . Näin ei tarvinnut menetellä, kos-
ka puutavara-alan uudistus oli toimiva ratkaisu . 753 

750 lb id. - KHM suostui keväällä 1943 maksamaan vaihtoasiamiehille 2000,- mk kuukaudessa, koska 
palkkioita ei voinut ajatella siirrettäväksi yhtiöiden ja yksityisten maksettaviksi. (PMHE:n kirj 2460/ 
3/1/10, 18.4.43, SArk, T 14400/ 15). 

75 1 PMHE:n kirj no 1441/3/1, 4 c 10.3.1943, SArk, T 14400/13. 
752 Puutavaran vaihtoasiamiesten neuvottelutilaisuus 3.3.1943, SArk, T 14400/ 14. 
753 PMHE:n kirj no 5364/3/1/10, 5.10.1943, SArk, T 14400/13. - Jo keväällä 1943 vaihdettiin 125 000 

pm3 paperi puuta ja halkoja sekä 700 000 kj 3 tukkeja (Länsman, s. 38). 
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Puutavarankuljetusorganisaation tehtäväkentän laajuus käy ilmi seuraavasta tal-
vella 1943 laaditusta metsätyötilastosta: 

Miehiä* Naisia Hevosia Autoja 
Hakkuutyöt 92 900 1 562 
Ajotyöt 78664 658 73955 1 761 *) Tilastosta puuttuvat 
Kuormaus ja purku 4 159 381 171 46 metsätöissä olleet 
Uittotyöt 51 1 38 sotavangit 
Metsänhoitotyö 503 14 2 
Muut työt 3 529 1 172 216 43 
Yhteensä 179 809 3 788 74 382 1 850 

Huom: Metsätöihin osallistui noin 6,5% maaseudun koko väestöstä. Jos lukuihin lasketaan 
myös omaan lukuunsa metsätöitä tekevät, töihin osallistui kaikkiaan noin 200 000 henkeä. 754 

5.2 Kuljetusjärjestelmän vakiintumisvaihe asemasodan lopulla 

5.2.1 Itä-Karjalan ratojen liikennejärjestelyt 

Itä-Karjalaan joulukuussa 1941 perustetut väliaikaiset jaksot olivat kärsineet alusta 
alkaen työvoimapulasta. Valtionrautateillä ei ollut mahdollisuutta komentaa koti-
seudulta riittävästi miehiä vallatun alueen radoille, koska kaikki kotiseudun jaksot-
kin kärsivät henkilöpulasta. Tämä johtui toisaalta siitä, että jatkuvasti 3 500 - 4 000 
rautatieläistä palveli kenttäarmeijassa. Toisaalta syynä oli se, että asevelvolliset oli 
alettu kutsua palvelukseen jo 19-vuotiaina. Näin ollen VR joutui rekrytoimaan 
palvelukseen naisia ja 16-vuotiaita poikia. Päämajan järjestelyosasto ja alueella 
toimivat sotatoimiyhtymät olisivat voineet ratkaista rautateiden työvoimapulan val-
latulla alueella ja Itä-Karjalassa, jos ne olisivat suostuneet komentamaan ratojen 
liikennöintiin tarvittavat rautatieläiset omiin tehtäviinsä. Tätä ne eivät kuitenkaan 
riittävässä määrin tehneet. 

Aunuksen ja Itä-Karjalan ratojen henkilöstöongelmat nousivat voimakkaasti esil-
le kesällä 1942 sen takia, että tuolloin ryhdyttiin rakentamaan 110 kilometrin 
pituista rataa Uuksusta Aunukseen. Vallatun alueen ratojen liikennöinnistä vastan-
neella rautatieosastolla ei ollut järin suurta liikkumavaraa uudelle rataosalle tarvit-
tavaa henkilöstöä varatessaan, koska kokeneita rautatieläisiä oli saatavissa vain 
Valtionrautateiden palveluksesta tai kenttäarmeijasta. Lopulta se keksi henkilöstö-
ongelmaan ratkaisun, jonka järjestelyosasto ja sotatoimiyhtymät saattaisivat hy-
väksyä. Se esitti, että Itä-Karjalaan muodostettaisiin samankaltaisia rautatielii-
kennejoukkoja, joita saksalaiset olivat menestyksekkäästi käyttäneet. 

Rautatieosasto todennäköisesti uskoi, että järjestelyosasto suostuisi helpommin 
komentamaan tarvittavat rautatieläiset kenttäarmeijasta uusiin sotarautatiemuo-
dostelmiin. Toisaalta Valtionrautateiden palveluksesta sotilasyksikköön määrättä-
vältä rautatieläiseltä ei tarvitsisi tiedustella halukkuutta työskennellä esimerkiksi 
Aunuksen radalla. Kaikki komppanioissa tarvittavat konduktöörit ja veturinkuljetta-

754 KYM:n metsätyövoimatilanneselostus no 4 - salainen, 28.2.1943, SArk, T 14400/12. 
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jat sekä osa muista ammattimiehistä oli tarkoitus käskeä asepalvelukseen rauta-
teiltä . Osa junanlähettäjistä ja kaikki muut henkilöt oli tarkoitus ottaa kenttäarmei-
jasta rautat ieosaston laatimien nimilistojen mukaisesti. Järjestelyn uskottiin lisää-
vän myös henkilöstön käytön joustavuutta, sillä sotilasyksikköön kuuluvat miehet 
voitaisiin tarvittaessa käskeä uusiin tehtäviin . 

Asian käsittelyn yhteydessä rautatiekuljetusosasto puolsi voimakkaasti rautatie-
liikennekomppanioiden perustamista siinä muodossa kuin rautatieosasto oli esit-
tänyt. Järjestely oli sen mielestä pakko toteuttaa, koska liikenteen hoito uusilla 
radoilla ei ollut muutoin toteutettavissa. Valtionrautateiden mahdollisuudet asian 
hoitamiseen yksin olivat sen omien henkilöstövaikeuksien takia olemattomat. Itse 
asiassa kotiseudullakin olisi tarvittu sodan aikana normaalia enemmän rautatie-
henkilöstöä. Tämä johtui siitä, että sodan ajan li ikenne oli rauhanaikaista vilkkaam-
paa sellaisillakin radoilla, jotka normaaliaikoina olivat toisarvoisessa asemassa ja 
joilla ei rauhan aikana tarvinnut ylläpitää yöliikennettä. Rautatiekuljetusosaston 
mielestä oli silti parempi muodostaa liikennepataljoona, johon kuuluisi enemmän 
liikennekomppanioita kuin rautatieosasto oli esittänyt. Pataljoonasta perustettai-
siin kuitenkin vain kulloisenkin tilanteen edellyttämät komppaniat hoitamaan liiken-
nettä. Pataljoonan komentajaa avustava pieni esikunta mahdollistaisi yksiköiden 
kootun käytön . 755 

Liikennepataljoona-ajatus näyttää saaneen päämajassa jonkin verran kannatus-
ta, koska eversti Roos antoi rautatieosastolle tehtävän suunnitella Itä-Karjalan 
rautatiepataljoonan muodostaminen. Tarkoituksena oli , että perustettava liikenne-
pataljoona hoitaisi kaiken rautatieli ikenteen Itä-Karjalassa ja Aunuksessa. Sen 
suunnittelu ei edennyt oletettavasti siksi , että sotatoimiyhtymät vastustivat edel -
leen joukoissaan palvelevien rautatieläisten komentamista liikennetehtävään. 756 

Rautatieosaston suunnittelu loppui kokonaan tammikuun 1943 alussa, kun rauta-
tiehallituksen pääjohtajaksi juuri määrätty eversti Roos ilmoitti , ettei liikennepatal-
joonaa tarvita. Ilmeisesti Roos oli todennut , etteivät henkilöresurssit mitenkään 
riittäneet pataljoonan perustamiseen. Sen sijaan rautatieliikennekomppanioiden 
perustamiset olivat yhä ajankohtaisia, sillä parempaakaan keinoa Itä-Karjalan rato-
jen henkilöstöongelmien helpottamiseksi ei ollut. 

Tammikuun lopulla päätöstä liikennekomppanioiden perustamisesta ei vielä ollut 
tehty, vaikka tuolloin jo liikennöitiin Uuksu - Aunus -radan valmiina olevalla osalla. 
Tässä vaiheessa eversti Roos yritti itse vakuuttaa yleisesikunnan päällikköä siitä, 
että liikennekomppaniat oli pakko muodostaa, ja että niiden palvelukseen oli 
saatava tietyt sotatoimiyhtymissä palvelevat rautatieläiset. Hän pyrki monin tavoin 
osoittamaan, että rautatieliikenteen hoitamiseen ei kelvannut kuin tehtävään kou-
lutettu henkilö, eikä heitä ollut Suomessa yhtään liikaa. Toisaalta hän perusteli 
asiaa sillä, että tehtävä Aunuksen radalla palveli yksinomaan puolustuslaitosta. 
Tätä yleisesikunnan päällikkö ei ilmeisesti täysin uskonut, sillä Roos oli Mannerhei -
min esitystä Uuksu - Aunus -radasta kulkulaitosministeriölle kirjoittaessaan käyttä-
nyt perusteena yleistä etua eli puunkuljetusta. 757 

755 PMHE:n kirj no 2490/2/1/7 sal/ 17 .9. 1942 , SArk , T 22471 /1 4. 
756 Tuhkanen (2), s. 35. 
757 PMHE:n kirj no 232/2/l/7sal 26.1.1943, SArk , T 22471/ 14. 
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Yleisesikunnan päällikkö sai Roosilta vielä helmikuun alussa erittäin seikkaperäi-
sen selvityksen Valtionrautateiden huolestuttavasta henkilöstötilanteesta. Vasta 
tämän jälkeen hän suostui määräämään, että Uuksu - Aunus -radan liikennöimistä 
varten perustettava rautatieliikennekomppania (määrävahvuus 114 henkeä) muo-
dostetaan pääosin kenttäarmeijassa palvelevista rautatieläisistä. 758 Hieman myö-
hemmin perustettiin vastaavalla tavalla toinen rautatieliikennekomppania hoita-
maan Itä-Karjalan ratojen liikennöintiä. Molemmat liikennekomppaniat toimivat 
päämajan rautatieosaston alaisina. Niiden toiminnasta saatiin erittäin myönteisiä 
kokemuksia niin asemasodan aikana kuin myös kesällä 1944. Tuolloin Aunuksessa 
toiminut rautatieliikennekomppania hoiti liikennettä Kouvolasta itään ja Äänislinnan 
suunnassa toiminut komppania Matkaselän itäpuolisella alueella. Kuriositeettina 
todettakoon, että tammikuussa 1944 V Armeijakunnan esikunta perusti oman 
rautatieliikennekomppanian hoitamaan sen alueella olevan Ylä-Syvärin kapearai -
teisen radan liikennettä (Kartta 3) . Tämä yksikkö liitettiin juhannuksena 1944 
Aunuksen alueella toimiviin sotarautatiemuodostelmiin. 759 

Vuoden 1943 marraskuussa Roos raportoi jälleen yleisesikunnan päällikölle 
rautateiden vaikeasta henkilöstötilanteesta. Tuolloin 4 000 rautatieläistä suoritti 
normaalia asepalvelusta. Sen lisäksi 400 rautatieläistä palveli liikennetehtävissä 
Itä-Karjalan radoilla ja 275 Sallan radalla. Kotiseudun ratojen henkilöstöpuute oli 
jouduttu korvaamaan junaturvallisuuden kustannuksella epäpätevällä ja tehtäviin 
sopimattomalla henkilökunnalla. Toisaalta kokenutta henkilöstöä oli jouduttu rasit-
tamaan liikaa. Seurauksena olivat olleet lumivyöryn tavoin lisääntyneet onnetto-
muudet. 760 

5.2.2 Kotiseudun moottoriajoneuvoalan uudelleenjärjestely 

Kesällä 1942 päämajan järjestelyosasto oli antanut käskyn perustamisen jälkeen 
suuresti paisuneen kotijoukkojen tiekuljetusorganisaation supistamisesta alkupe-
räiseen vahvuuteen. Tehtävän kirjaimellinen toteuttaminen olisi monilla seuduilla 
tehnyt kotiseudun tiekuljetusten johtamisen mahdottomaksi , koska organisaation 
tehtäväkenttä oli vuoden työskentelyn jälkeen laajentunut huomattavasti . Syksyllä 
päämajan järjestelyosasto otti eversti Roosin asiaan puuttumisen jälkeen aikalisän 
kotijoukkojen tiekuljetusorganisaation ongelmallisessa supistamisasiassa. Liiken-
netoimisto sai tehtävän selvittää uudelleen sk.piirien liikennetoimistojen tehtävät, 
kokoonpanot ja henkilöstötarpeet. Kuljetusorganisaation kannalta oli positiivista, 
että tutkimuksen aikana sk.piirien liikennetoimistot saivat säilyttää määrävahvuutta 
suuremmat henkilöstönsä. 

Maan- ja vesitiekuljetusosaston samanaikaisesti suorittama puutavarankuljetus-
organisaation muodostaminen sekä siihen liittyvät johtosuhteiden ja tehtävien 
tarkistukset eivät juuri vaikuttaneet sk.piirien liikennetoimistoja koskevaan suunnit-
telutehtävään . Sen sijaan liikennetoimiston oman tehtävän ja kokoonpanon osalta 

758 PMHE:n kirj no 341/2/1/7 sai 7.2.1943, SArk, T 22471/14. 
759 Kertomus rautateiden toiminnasta 1. 7 .1943-30.6.1944, SArk, T 224 70/ 1. 
760 PMHE:n kirj no 2555/2/1/7 sai , 9.11 .1943, SArk, T 224 71 /14. 
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tilanne oli toinen. Puutavarankuljetusorganisaation tarkistus mahdollisti sen , että 
liikennetoimisto saattoi syksystä alkaen keskittyä toiminnassaan moottoriajoneu-
voalan kysymysten hoitamiseen ja autokuljetusten johtamiseen. Tehtävämuutos 
ilmeisesti antoi virikkeen organisoida 25 hengen vahvuuteen kasvanut toimisto 
liikenneosastoksi. Tämä suunnitelma valmistui tammikuussa 1943. 

Liikennetoimisto esitti päämajan järjestelyosastolle, että se muodostaisi koti-
joukkojen esikunnassa hajallaan olevista moottoriajoneuvoalan asioita hoitavista 
elimistä liikenneosaston. Siihen kuuluisivat liikenne-, teknillinen ja moottoriajo-
neuvotoimisto. Suunnitelman toteuttaminen edellytti kuitenkin huomattavan lisä-
henkilöstön saamista, jotta moottoriajoneuvoalan sodan aikana suuresti kasvaneet 
tehtävät saataisiin hoidettua. Esityksen tarkoituksena oli ilmeisesti myös nostaa 
toimialan statusta, sillä 68 hengen osastoa olisi johtanut eversti kolmen everstiluut-
nantin avustamana. 761 

Järjestelyosasto hylkäsi suunnitelman todennäköisesti siksi, että se piti liikenne-
osaston vahvuutta täysin ylimitoitettuna. Lisäksi se ei hyväksynyt osastoon esitet-
tyjä korkeita virkaluokkia. Samassa yhteydessä järjestelyosasto jätti vahvistamatta 
liikennetoimiston esityksen uusiksi sk.piirien liikennetoimistojen henkilöstövah-
vuuksiksi todennäköisesti samoista syistä. Liikennetoimisto muutettiin silti huhti-
kuun 1943 alussa ilmeisesti kotijoukkojen esikunnan esikuntapäällikkö, kenraali -
majuri W. Oinosen luvalla epävirallisesti liikenneosastoksi . Tällöin ei kuitenkaan 
toteutettu esikunnan sisäisiä organisaatiomuutoksia. Liikennetoimiston päällikkö, 
majuri A. Ilmarinen näyttää johtaneen huhtikuun alun jälkeenkin toimintaa, vaikka 
liikenneosaston päälliköksi ajateltu everstiluutnantti J. Kivikari oli jo paikalla. 762 

Perehtyessään uuteen tehtäväänsä everstiluutnantti Kivikari laati toukokuun puo-
livälissä muistion kotiseudun kuljetusten ja korjaushuollon uudelleen järjestelyistä. 
Hänen arvionsa mukaan päämajan kuljetusvälineosaston kyky valvoa tehokkaasti 
kotiseudun autojen korjausta varikkojen avulla oli varsin rajallinen. Tämä oli ongel-
ma, koska autojen kuljetuskyky oli täysin riippuvainen niiden korjausmahdollisuuk-
sista. Kivikari esitti, että kotijoukkojen esikunnan liikennetoimisto liitettäisiin maan-
ja vesitiekuljetusosaston yhteyteen. Täten vahvennuttuna osasto ottaisi johtoonsa 
kuljetuksista ja ajoneuvojen huollosta vastaavat suojeluskuntapiirien liikennetoi-
mistot. Järjestelyllä saavutettaisiin Kivikarin mukaansa kuljetusten ja korjaushuol-

76 1 KotijE:n kirj no 18/Liiktsto, sai , vuoden 1943 alku (ei pv) , SArk, Sk 1995 - Sa-määrävahvuudet ym/ 
Liik 2. 

762 KotijE:n liiktsto:n spk. 18.6.1941 -31.3.1943, SArk, Spk 17 488 ja Raikkala, s. 404 sekä evl J. 
Kivikarin ansioluettelot 17022 ja 24064 ja 37234, SArk - Talvisodassa Kivikari toimi KanAE:n 
kuljetustoimiston päällikkönä. Sodan jälkeen hän hoiti MaavE:ssa vastaavaa tehtävää. Jatkosodan 
alussa hän palveli 14.D:n esikuntapäällikkönä. Kivikari toimi liikos:n päällikkönä kesästä 1943 
jatkosodan loppuun. Hän erosi palveluksesta 2.12.1944. 
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lon keskitys sekä samalla vähennettäisiin paperisota puoleen. Kivikarin esittämä 
organisaatiomalli oli 763 

Maan- ja vesitiekuljetusosasto 
-------- ---- - ' 

1 
Autokomppaniat 1 Sk.piirin liikennetoimisto <==> Sk. piirin esikunta 

1 
Erilliset autojoukkueet 

1 (hallinnollinen alistus) 
1_ Auto-osasto (10-15 ka) 
I_ Laskutuskorjaamo 

Selite: Johtosuhde I_ 

Päämajan huoltopäällikön esikunnassa Kivikarin esitys ei herättänyt innostusta. 
Maan- ja vesitiekuljetusosasto oli tiettyjen kuljetusmuotojen toiminnan suorasta 
johtamisesta huolimatta keskittynyt kuljetusten valtakunnalliseen suunnitteluun , 
organisointiin, toiminnan ohjeistamiseen ja johtamiseen sekä kuljetusalan resurssi-
en jakoon. Lisäksi päämajan huoltopäällikön esikunta pyrki muutenkin toimimaan 
suuryhtiön pääkonttorin tapaan. Se oli johdonmukaisesti jättänyt kuljetusten käy-
tännön johtamisen sekä kaikki kuljetusalan taloudenhoitoon ja rahaliikenteeseen 
liittyvät asiat muiden elimien hoidettavaksi. Liikennetoimiston ja sen johdossa 
olevan organisaation siirtäminen maan- ja vesitiekuljetusosaston vastuulle olisi 
merkinnyt sen muuttamista tiekuljetuksia ja moottoriajoneuvoasioita hoitavasta 
johtoelimestä kuljetuskonttoriksi . 

Kenraalimajuri Oinonen kannatti lämpimäsi Kivikarin esitystä. Mahdollisesti hän 
yritti ajaa asia myös siksi , että suojeluskuntajärjestö saisi siirrettyä monen suoje-
luskuntaisen vierastaman toimialan päämajan huoltopäällikön esikunnan vastuulle . 
Oinonen näyttää keskustelleen asiasta päämajassa ainakin yleisesikunnan päälli -
kön kanssa 764• Ilmeisesti hän sai päämajan ylimmässä johdossa jotain vastakai -
kua, koska maan- ja vesitiekuljetusosasto ryhtyi kesäkuun lopulla pohtimaan vaih -
toehtoista ratkaisua kotiseudun kuljetusten ja korjaushuollon tehostamiseksi. Sen 
laatimassa vastaesityksessä suositeltiin tarvittavan keskityksen aikaansaamista 
yhdistämällä aluksi kotijoukkojen esikunnassa hajallaan olevat liikenteen valvon-
nasta, kaluston huollosta, jaosta ja käytöstä vastanneet osat yhteen osastoon 
periaatteessa siten kuin liikennetoimisto oli talvella esittänyt. Seuraavassa vai-
heessa sama keskitys tuli toteuttaa kenttäorganisaatiossa. 

Asiassa erotuomariksi joutunut jalkaväenkenraali E. Heinrichs sai kesäkuun lo-
pussa eversti Roosilta esityksen kotijoukkojen esikunnan liikenneosastosta, johon 
kuuluivat yleisten asian -, liikenne- ja teknillinen toimisto. Järjestely voitiin toteuttaa 
helposti siirtämällä osastoon liikennetoimiston lisäksi intendenttiosaston majoitus-
ja kuljetustoimistossa (lnt 3) olevat korjaushuollosta sekä autokaluston otoista ja 
jaosta vastaavat osat. Ainoastaan osastopäällikkö (evl) , teknillisen toimiston toi -
mistopäällikkö sekä eräitä muita henkilöitä tuli löytää muualta. 765 

763 Evl J. Kivikari : 'Muistio, koskeva kotiseudun kuljetusten ja korjaushuollon keskitystä', 19.5.1943, 
SArk, Sk 1995 - liikennepäivien pöytäkirjat 42-44. 

764 KotijE:n kirj no 913/Liiktsto sai , 9.7.1943, SArk, T 7367/6. 
765 PMHE:n kirj no 1664/3/1 sai , 1.7.1943, SArk, T 7267/6. 
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Kotijoukkojen esikunnan esikuntapäällikkö ei hyväksynyt Roosin esitystä. Hä-
nestä liikennetoimiston liittäminen maan- ja vesitiekuljetusosastoon oli edelleen 
parempi vaihtoehto. Toisaalta hän piti päämajan huoltopäällikön esitystä liikenne-
osaston kokoonpanosta asiallisena. Oinonen arvosteli esitystä lähinnä siitä, että 
sen henkilöstövahvuus, kaikkiaan 43 henkeä, oli supistettu minimiin. Tämän takia 
hän vaati siltä varalta, että osasto perustettaisiin Roosin esittämässä muodossa, 
yleisesikunnan päälliköltä oikeutta komentaa siihen tarpeen mukaan lisää työvoi-
maa. Hän myös esitti , että liikenneosaston päällikkö olisi tehtävän laajuuden, 
vaikeuden ja siihen liittyvien suurten taloudellisten arvojen takia eversti. Liikenne-
toimiston päällikön tulisi samoista syistä olla everstiluutnantti ja yleisen toimiston 
päällikön majuri. 766 

Todennäköisesti järjestelyn yksinkertaisuuden takia yleisesikunnan päällikkö käs-
ki perustaa liikenneosaston kotijoukkojen esikunnan yhteyteen päämajan huolto-
päällikön esityksen mukaisesti . Ratkaisuun on ehkä vaikuttanut, että Heinrichs 
halusi edelleen siirtää tilapäiseksi perustetun kotiseudun tiekuljetusorganisaation 
siviiliviranomaisten vastuulle. Organisaation ottaminen päämajaan kuuluvan esi -
kunnan suoraan johtoon olisi tavallaan osoittanut kansanhuoltoministeriölle järjes-
telystä tulleen sodan ajaksi pysyvän. Lisäksi kotiseudun tiekuljetukset olisivat 
siirtyneet suoraan päämajan vastuulle . 

Liikennetoimisto sai tehtäväkseen suunnitella liikenneosaston yksityiskohtaisen 
kokoonpanon ja sen johtoon tulevan kenttäorganisaation muodostamisen. Liiken-
neosaston muodostamistehtävä oli suhteellisen helppo toteuttaa. Jo heinäkuun 
lopussa lakkautettiin kotijoukkojen esikunnan maa- ja vesitieliikennetoimisto ja sen 
tilalle perustettiin everstiluutnantti J. Kivikarin johtama liikenneosasto 767 • Sen 
yleisten asiain toimisto (Liik 1) vastasi järjestely- ja henkilöasioista sekä hoiti 
kanslian , tilit ja vahingonkorvausasiat. Majuri A. Ilmarisen liikennetoimisto (Liik 2) 
johti sk.piirien liikennetoimistojen avulla kuljetuksia ja kotiseudun autoyksiköitä. Se 
huolehti myös liikenteen valvonnasta ja kaikista liikenteeseen liittyvistä lupa-ano-
muksista. Teknillinen toimisto (Liik 3) vastasi moottoriajoneuvojen korjaushuol-
losta ja korjaamoasioista sekä niihin liittyvistä työkaluista, varaosista, rengastilauk-
sista yms. Lisäksi se huolehti ajoneuvojen teknistä tarkastuksista ja seisovien 
moottoriajoneuvojen katsastuksista. Moottoriajoneuvotoimisto (Liik 4) johti moot-
toriajoneuvolautakuntien avulla kaikkea otto-, siirto- , palautus- ja katsastustoimin -
taa. 76s 

Liikenneosaston muodostamisen ansiosta moottoriajoneuvoalan toimistojen yh -
teistoiminta parani ylätasolla. Tämä heijastui positi ivisesti myös kentälle, vaikka 
siellä ei tässä yhteydessä toteutettu vastaavaa keskitystä. Kesti kuitenkin lähes 
kuukauden, ennen kuin liikenneosaston johtamistoiminta oli täysin vakiintunut. 
Kotijoukkojen esikunnan sisällä liikenneosaston asema vahvistui elokuun lopulla, 

766 KotijE:n kirj no 913/Liiktsto sai, 9.7.1 943, SArk, T 7367/6. 
767 Liikennetoimiston osoite Helsi ngissä oli Tähtitorn inkatu 8. Liikenneosasto muutti elokuun 1943 

lopussa Mikonkatu 11 :een ja toimi siellä helmikuun 1944 loppuun sekä uudelleen loka- ja marras-
kuun 1944 ajan. 

768 KotijE:n kirj no 2456/Järj 3/2 sai , 30.7. 1943, SArk, T 7367/6 ja Koti jE:n ki rj no 1020/ Liik 2/111 a sai, 
7.8 .1943, SArk , T 7367 /6 ja KotijE:n kirj no 1132/Liik 1/49 sai , 30.8.1943, SArk, T 7367/6. 
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kun se siirrettiin huoltopäällikön alaisuudesta esikuntapäällikön alaiseksi. Tämän 
johtosuhdemuutoksen jälkeen liikenneosaston päällikkö saattoi muiden osasto-
päälliköiden tapaan esittää asiat suoraan esikuntapäällikölle. Liikenneosaston ko-
koonpanoon ja tehtäviin ei tehty myöhemmin sodan aikana muutoksia. 769 

Kaikki liikennetoimiston kesästä 1942 lähtien laatimat suojeluskuntapiirien lii -
kennetoimistojen henkilöstövahvuudet oli hylätty pääasiassa siksi, että päämajan 
järjestelyosasto piti esitettyjä upseerien henkilöstömääriä liian suurina. Kun liiken-
neosasto ryhtyi kesällä 1943 laatimaan uutta supistussuunnitelmaa, se yllätyksek-
seen totesi, että kenttäorganisaation pienetäminen itse asiassa parantaisi kuljetus-
ten järjestelymahdollisuuksia. Tämä johtui siitä, että alueiden suurentamisen seu-
rauksena kansanhuollon kuljetuksiin käytettävä ajoneuvokanta lisääntyisi. Toisaal-
ta organisaation supistus tarjosi hyvän mahdollisuuden ottaa uusissa aluerajoissa 
huomioon liikenteelliset seikat sekä talouselämän rakenne ja kuljetustarpeet. Kui -
tenkaan täydellinen luopuminen sk.piirijaosta ei ollut tarkoituksenmukaista, koska 
kenttäorganisaation huoltoside suojeluskuntapiireihin haluttiin säilyttää. Aluejaon 
periaateratkaisuksi tuli , että liikennepiirit muodostettaisiin yhdestä tai useammas-
ta sk.piiristä. Tarvittaessa kuitenkin alueita voitaisiin liikennesyiden takia tarkistaa 
siirtämällä kuntia liikennepiiristä toiseen. Kaikkien edellä mainittujen järjestelyjen 
perimmäisenä tarkoituksena oli toteuttaa aluetasolla sama moottoriajoneuvoalan 
asioiden hoidon keskitys, joka kotijoukkojen esikunnassa oli jo tehty, jotta voitaisiin 
tehostaa kaluston käytön valvontaa ja ennen kaikkea huoltoa. 770 

Liikenneosaston suunnitelma liikennepiirien muodostamisesta ja liikennepiirien 
aluejaosta valmistui syyskuussa 1943. Todennäköisesti tässä vaiheessa päämajan 
huoltopäällikön esikunta ja päämajan järjestelyosasto tarkastivat liikenneosaston 
esityksen. Tällöin ilmeisesti sovittiin, ettei asian vahvistamiseksi tarvittavassa val-
tioneuvoston päätöksessä mainittaisi mitään kotijoukkojen esikunnan liikenne-
osastosta. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että järjestely oli yksinkertaisinta liittää 
aiempien päätösten tapaan kansanhuoltoministeriön toimintaan ministeriön koti-
joukkojen esikuntaan asettaman liikennetoimiston (Liik 2) kautta. Järjestelyyn saat-
toi vaikuttaa se, etteivät liikenneosaston muiden toimistojen toiminnat varsinaisesti 
liittyneet keskitetyn liikenteen suoritukseen, vaan sen tukitoimiin . 

Valtioneuvoston syyskuun 1943 lopussa antamassa päätöksessä todettiin, että 
maa oli jaettu sk.piireistä muodostuviin liikennepiireihin. Päätöksessä ei tarkemmin 
ilmoitettu, miten jako oli suoritettu. Tämä tehtävä kuuluikin päämajalle, joka ei 
tuossa vaiheessa ollut vielä vahvistanut liikennepiirien henkilövahvuuksia tai alue-
jakoa. Hallinnollisesti ajatellen prosessi näytti kerrankin etenevän oikealla tavalla: 
ensin tulee asiaan liittyvä säädös, jonka jälkeen asianomaiset viranomaiset huoleh-
tivat sen toimeenpanosta. Kävi kuitenkin niin, että yleisesikunnan päällikkö pysäyt-
ti asian etenemisen kieltäytymällä vahvistamasta liikennepiirien henkilöstömäärä-
vahvuuksia. Tämä johtui todennäköisesti siitä, ettei kukaan ollut huomannut hank-
kia asialle hänen suostumustaan ennen valtioneuvoston esittelyä. Vaikuttaa siltä, 

769 KotijE:n kirj no 2913/Järj .3/2.sal , 31 .8.1943, SArk, T 7368/31 . 
770 Liikennepiirijaon suunnitteluasiakirjat ja kokousptk:t kesältä 1943, SArk, Sk 1995, Sa-määrävah-

vuudet/Liik 2. 

273 



että yleisesikunnan päällikkö tulkitsi suuttuneena valtioneuvoston puuttuneen pää-
majan käskyvallassa olevaan asiaan. 771 

Yleisesikunnan päällikkö asetti ilmeisesti välittömästi asiasta kuultuaan järjeste-
lyosaston alaisen toimikunnan pohtimaan muutosta kotiseudun kuljetusorganisaa-
tioon . Toimikunnan tuli selvittää, voitaisiinko kotiseudun tiekuljetukset siirtää siviili-
viranomaisten vastuulle. Vaikka kyseessä oli tavallaan yleisesikunnan päällikön 
kesäkuussa 1941 käskemän tilapäiseksi tarkoitetun järjestelyn uudelleen arviointi , 
herättää valtakunnan kuljetuspäällikön sivuuttamisen asian käsittelyssä huomiota. 
Tämä saattaa johtua siitä, että Heinrichs tiesi muutenkin Roosin kannattavan 
voimakkaasti järjestelmän säilyttämistä entisellään. 

Toimikunnan oli selvitystä tehdessään pakko kääntyä sekä päämajan huolto-
päällikön esikunnan että kotijoukkojen esikunnan liikenneosaston puoleen, sillä 
muita asiaan perehtyneitä tahoja ei sotilashallinnon puolella ollut. Se halusi molem-
milta vastauksen, tuliko puolustuslaitoksen ehdottomasti hoitaa kotiseudun kulje-
tukset. Toisaalta se pyysi esitystä, kenen siviiliviranomaisen vastuulle kuljetukset 
voitaisiin antaa. Lisäksi toimikunta kysyi tietoja kuljetuksista puolustusvoimille 
aiheutuneista tappioiden korvaamisesta ja kuljetustariffeista. 772 

Sekä liikenneosasto että päämajan huoltopäällikön esikunta olivat sitä mieltä, 
että puolustuslaitoksen tuli hoitaa kotiseudun tiekuljetukset. Liikenneosasto pe-
rusteli kantaansa sillä, että sen alaisena kotiseudulla tuolloin toimivat 1 200 kuor-
ma-autoa olivat käytettävissä siellä, missä kuljetustarve oli kulloinkin kirein. Tällöin 
ne hoitivat myös eräiden pohjoisten kuntien elintarvikeajoja ja pienkuluttajien kulje-
tuksia, jotka hintakilpailun vuoksi olisivat jääneet muuten suorittamatta. Lisäksi 
samoilla autoilla ajettiin pääosa kotiseudun sotilaskuljetuksista. Sen mielestä myös 
sotatärkeän teollisuuden ja sotataloudellisten laitosten kuljetukset kyettiin suoritta-
maan varmemmin, kun kuljetusten johto oli sotilasviranomaisilla. Päämajan huolto-
päällikön esikunta puolestaan korosti, että kuljetukset tuli pitää sotilaiden johdossa 
niin kauan, kuin sota jatkui ja puolustuslaitoksen kuljetukset olivat tärkeimpiä. 
Molemmat lausunnon antajat olivat yksimielisiä siitä, että vastuu siviilikuljetuksista 
kuuluisi kansanhuoltoministeriölle, jos sotilasviranomaiset luopuisivat tehtävän hoi -
dosta. Päämajan huoltopäällikön esikunta kuitenkin huomautti, että ministeriöllä ei 
ollut kuljetusten johtamisessa tarvittavaa organisaatiota, asiantuntemusta eikä 
arvovaltaa. Toimikunnalle kerrottiin, että kysymys kuljetuksista aiheutuvista tappi-
oista oli poistumasta päiväjärjestyksestä joulukuussa, jolloin puolustusministeriö 
tulisi nostamaan omat tariffinsa samalle tasalle kuin kansanhuoltoministeriön kulje-
tusmaksut. Päämajan huoltopäällikön esikunta myös ilmoitti, että kansanhuolto-
ministeriö oli jo korvannut puolustushallinnolle takautuvasti ajoista aiemmin aiheu-
tuneet tappiot. 773 

771 Valtioneuvoston päätös no 792, 30.9 .1 943, Asetuskokoelma 1943 - Asia ei herättänyt helmikuussa 
1944 eduskunnan perustuslakivaliokunnassa lainkaan keskustelua (Perustuslakivaliokunnan is-
tuntopöytäkirja 10.2 .44, EA, Mf 12-14, Vp 1938-1945). 

772 KotijE:n liikos:n spk. 1.4.1943-29.1 1.1944, SArk, Spk 17489 ja PMHE:n kirj no 2326/3/1/1 sai , 
14.10.1943, SArk, T 7367/6. 
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Saatuaan lokakuun puolivälissä toimikunnan raportin yleisesikunnan päällikkö 
päätti jättää kotiseudun maantieliikenteen järjestelyt entiselleen. Toisaalta muunlai-
nen päätös olisi johtanut avoimeen konfliktiin valtioneuvoston kanssa. Ilmeisenä 
näpäytyksenä kuljetusjohdolle hän vahvisti perustettavien liikennepiirien liikenne-
ja kuljetustoimistojen sodan ajan määrävahvuudet vasta marraskuun puolivälissä. 774 

Määrävahvuuksissa liikennepiirien liikennetoimistot jaettiin niiden tehtävien mu-
kaan kuuteen luokkaan. Helsingin liikennetoimiston kokonaisvahvuus oli 52 hen-
keä. Kaikkein pienimmissä 13 liikennetoimistossa työskenteli vain 9 henkeä. Lii-
kennetoimistojen alaiset kuljetustoimistot jaettiin kahteen luokkaan. Suurimmissa 
11 kuljetustoimistossa palveli viisi ja kahdeksassa pienemmässä kolme henkeä. 
Sen sijaan liikennepiirien teknilliselle henkilöstölle ja moottoriajoneuvokalustolle ei 
vahvistettu mitään määrävahvuutta. Tämä johtui siitä, että molempien vahvuuksien 
katsottiin olevan täysin kulloisestakin tilanteesta ja olosuhteista riippuvaisia. 775 

Asiaan vaikutti ilmeisesti, että kalusto oli niin heikossa kunnossa, ettei tiukkojen 
rajojen asettamisessa korjaus- ja huoltohenkilöstölle ollut mitään järkeä. 

Marraskuun lopussa päämaja vihdoin vahvisti 28 liikennepiirin aluerajat liikenne-
osaston esityksen mukaisesti. Päätös merkitsi kuuden sk.piirin liikennetoimiston 
toiminnan lopettamista. 776 Vuoden 1944 alussa perustettiin seuraavat liikennepiirit: 

1. Ahvenanmaan, 15. Oulun(+ kuljetustoimisto), 
2. Etelä-Kymenlaakson (+ kuljetustoimisto) , 16. Pirkka-Hämeen (+ kuljetustoimisto), 
3. Etelä- Pohjanmaan, 17. Pohjois-Karjalan (+ kuljetustoimisto) , 
4. Etelä-Satakunnan, 18. Pohjois-Kymenlaakson, 
5. Helsingin, 19. Pohjois-Satakunnan , 
6. Iisalmen, 20. Pohjois-Savon, 
7. Jyväskylän(+ kuljetustoimisto} , 21 . Pohjolan (+ kuljetustoimisto), 
8. Kainuun (+ kuljetustoimisto) , 22. Porin, 
9. Kanta-Hämeen (+ kuljetustoimisto), 23. Salon (+ 2 x kuljetustoimisto), 

10. Kokkolan, 24. Savonlinnan (+ kuljetustoimisto), 
11 . Lahden (+ kuljetustoimisto}, 25. Turunmaan (+ kuljetustoimisto), 
12. Lappeenrannan(+ kuljetustoimisto) , 26. Uudenmaan (+ 2 x kuljetustoimisto), 
13. Länsi-Pohjan(+ kuljetustoimisto}, 27. Vaasan(+ kuljetustoimisto) ja 
14. Mikkelin(+ kuljetustoimisto) , 28. Vakka-Suomen liikennepiiri. 777 

Uudet liikenne- ja kuljetustoimistot jatkoivat periaatteessa samojen tehtävien 
hoitamista, ja ne työskentelivät samalla ohjeistuksella kuin toimiessaan suojelus-
kuntapiirien liikenne- tai muina toimistoina. Hallinnollisesti liikennepiirin toimisto 
alistettiin sille suojeluskuntapiirin esikunnalle, jonka yhteydessä se työskenteli. On 
kuitenkin todettava, että järjestelyn vuoksi aiemminkin varsin heikko side suojelus-
kuntapiirin komentajiin ja sk.piirien esikuntiin monessa tapauksessa katkesi täysin. 

Liikennepiirien henkilöstön kokonaisvahvuus oli vuoden 1944 alussa 217 upsee-
ria, 3 330 aliupseeria ja sotilasta sekä 104 naista. Näistä noin 3 000 kuului 
kuljetusosastoihin tai erilaisiin korjaus-, huolto- ja teknisiin elimiin. Liikennepiireillä 

774 KotijE:n liikos:n spk. 1.4.1943-29.11.1944, SArk, Spk 17489. 
775 PMJärjos:n kirj no 1641/Järj 1/4 a sai , 21 .11.1943, SArk, Sk 1998 - Liik 2 sai. 
776 KotijE:n liikos:n spk. 1.4.1943-29.11 .1944, SArk, Spk 17489. 
777 KotijE:n kirj no 4322/Järj 3/ 2 sai, 27.11.1943, SArk, Sk 1995 - Liikennepäivien pöytäkirjat. 
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oli välittömässä johdossaan 1 216 kuorma-autoa, 33 linja-autoa ja 126 henkilöau-
toa. 778 

On huomattava, ettei liikennepiirien perustaminen koskenut sotilashallinto-osas-
ton kuljetus- ja liikennetoimiston alaisina toimivia Viipurin , Käkisalmen ja Sortava-
lan sk.piirin liikennetoimistoja. Saattaa olla, että Suomen pyrkimyksellä irtautua 
sodasta ja Leningradin saarron murtumisella on ollut vaikutusta asiaan. Tähän 
viittaisi se, että ne säilyivät sotilashallinto-osaston johdossa senkin jälkeen, kun ne 
huhtikuussa 1944 oli ilmeisesti järjestelyjen yhdenmukaistamisen vuoksi muutettu 
liikennepiireiksi . 779 

Tiekuljetusorganisaation tarkistus ei tuonut mitään oleellista helpotusta ongel -
mallisen kotiseudun linja-autoliikenteen järjestelyihin. Autojen vähäisen määrän, 
kurjan kunnon ja rengaspulan 780 vuoksi liikennöitsijät eivät kyenneet tyydyttämään 
siviiliyhteiskunnan kuljetustarpeita, vaikka autoilla oli kulkulaitosministeriön anta-
ma oikeus kuljettaa 50%:n ylikuormia. Erityisen vaikeaa oli linjaliikenteen järjestä-
minen Pohjois-Suomessa 781• Kyse oli Lapissa ja muillakin harvaan asutuilla alueilla 
pohjimmiltaan siitä, kuka ajaisi kannattamattomia linjoja, sekä siitä miten välttä-
mättömät liikenteen supistukset jaettaisiin yksityisten ja erityisesti PLH:n autojen 
välillä. 782 

Maan- ja vesitiekuljetusosasto ja liikenneosasto puivat linja-autoliikenteen jär-
jestelyihin liittyviä kysymyksiä vielä tammikuun 1944 lopulla. Maan- ja vesitiekulje-
tusosasto kehotti liikenneosastoa käyttämään linja-autoja entistä taloudellisemmin 
sekä karsimaan vähämerkityksisimpiä linjoja. Sen mielestä sota-ajan poikkeuksel-
lisissa olosuhteissa valtiovallan tuli suorittaa linjaliikenteessäkin yhteiskunnan kan-
nalta välttämättömät säännöstelevät ja järjestelevät toimenpiteet vaikka pakolla. 
Taloudellisia näkökohtia unohtamatta linja-autoliikenne oli ohjattava sinne, missä 
sitä kipeimmin tarvittiin. Toisaalta maan- ja vesitiekuljetusosasto myönsi oikeaksi 
liikenneosaston noudattaman periaatteen , ettei valtion pitänyt puuttua pakkokei-
noin yksityisten harjoittamaan linjaliikenteeseen kuin aivan poikkeustapauksessa. 
Osastojen välisten neuvottelujen päätteeksi liikenneosastossa kesästä 1941 asti 
linja-autoasioita hoitanut insinöörikapteeni Y. Vänttinen 783 sai tehtävän suunnitella 
linja-liikenteeseen noin 20%:n supistuksen. 784 

778 lbid. 
779 PM :n kirj no 482/Järj 1/4 a sai , 4.4 .1944, SArk, Sk 1998, Liik 1, sai. 
780 Liikos käski lokakuussa 1943 tarkistaa renkaiden säästämiseksi linja-autoliikenteen aikataulut 

siten , että suurin aikataulunopeus olisi 30 km/t aiemman 40 km/t asemasta. Heikoilla teillä 
nopeuden tuli olla alle 30 km/t . Aikatauluihin tuli määrätä lähtöajat mahdollisimman monelle 
pysäkille, jotteivät kuljettajat joutuisi kiusaukseen ajaa nopeasti ylimääräisiin tupakka- ja kahvipy-
sähdyksiin. (KotijE:n kirj no 7400/Liik 2/88, 7.10.1943, SArk, T 7367/17). 

781 Eduskunnan kulkulaitosvaliokunta antoi 13.12.1943 mietinnön kansanedustaja E. Rytingin 8.2.1943 
jättämästä toivomusaloitteesta Pohjois-Suomen linja-autoliikenteen parantamiseksi. Mietinnön 
johdosta PMHE käski liikenneosaston tehostaa Pohjois-Suomen erämaalinjoja, mutta toisaalta 
supistaa ajomääriä renkaiden säästämiseksi . 

782 KotijE:n kirj no 200/Liik 2/88 sai, 25.1 .1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai. 
783 lnsinöörikapteeni Yrjö Vänttinen oli Linja-autoliikennöitsijäin Liiton (LAL) liittoneuvoston puheen-

johtaja. 
784 KotijE:n kirj no 200/Liik 2/88 sai, 25.1.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai ja PMHE:n kirj no 191/3/1/4 a 

sai, 31.1.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai . 
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Vänttisen esitys perustui oletukselle, että yksityisille liikennöitsijöille voitaisiin 
jakaa kuukausittain 310 ja PLH:n autoille 53 rengasta. Tämä oli tuolloin kova 
vaatimus, sillä esitetty rengasmäärä oli kaksi kertaa suurempi, kuin vuoden 1944 
alussa linja-autoille oli voitu jakaa. Suunnitelmassa ei varsinaisesti otettu kantaa 
valtion laitosten harjoittamaan linja-autoliikenteeseen, koska Vänttisen mielestä 
valtioneuvoston keskitetystä liikenteestä antama päätös ei antanut näiden suhteen 
riidatonta käskyvaltaa. Siksi Vänttinen suositti , että maan- ja vesitiekuljetusosasto 
ohjeistaisi tasapuolisuuden nimissä PLH:n ja RH:n linjaliikenteen supistamisen ja 
niiden autokaluston säästämisen. Hän toivoi, että PLH määrättäisiin tehostamaan 
liikennettä sellaisilla seuduilla kuin Pohjois-Suomessa ja Itä-Karjalassa, joilla yksi -
tyistä liikennettä ei kyettäisi hoitamaan. 785 

Huhtikuun alussa kenraalimajuri Roos asetti Vänttisen esityksen mukaisesti 
työryhmän laatimaan suunnitelman sekä yksityisen että valtion harjoittaman linja-
autoliikenteen uudelleen järjestelystä. Roos antoi maantiekuljetustoimiston päälli -
kön majuri J. Reenpään johdolla toimivan työryhmän tavoitteeksi supistaa liiken-
nettä 20-25% . Huhtikuun lopulla valmistuneessa raportissa ylläpidettävien linjalii-
kenteen reittien yhteispituus oli 600 621 km. Määrä oli vain 23,2% ennen talvisotaa 
ajettujen linjojen pituudesta. Järjestelyn edellytyksenä oli, että linja-autoliikenteen 
käyttöön voitaisiin antaa 350 rengasta kuukaudessa. Koska asia oli jo yksin siviili -
väestön mieliajojen kannalta erittäin herkkä, Roos jätti Reenpään työryhmän esi-
tyksen toukokuun alussa ministeri Salovaaran johtaman kuljetusasiain neuvottelu-
kunnan vahvistettavaksi. Saatuaan supistuksille poliittisen siunauksen Roos käski 
toteuttamaan supistukset 15.6.1944 alkaen. 786 

Omassa käskyssään liikenneosasto neuvoi liikennepiirejä tekemään uudet aika-
taulut yhdessä LAL:n paikallisosastojen kanssa samaan tapaan, kuin oli tehty 
rauhan aikana. Aikataulut tuli laatia renkaiden säästämiseksi siten, että ajonopeu-
det olisivat tien kunnon mukaan 20 - 30 km/t. Venäläisten käynnistämä suurhyök-
käys esti uusien aikataulujen käyttöön oton , sillä kesäkuun puolivälissä huomatta-
va osa kotiseudun linja-autoista oli jälleen puolustuslaitoksen käytössä. Kesäkuun 
suurten linja-autojen ottojen seurauksena kotiseudun linjaliikenne lamaantui monil-
la alueilla kokonaan . 787 

5.2.3 Rannikon ja sisävesien kuljetusten täydellinen keskitys 

Kokemukset vuoden 1942 vesikuljetusorganisaation rakenteesta ja toiminnasta 
olivat varsin myönteisiä. Näin olleen suuriin tarkistuksiin ei ollut seuraavana kesänä 
aihetta varsinkin, kun päämajan huoltopäällikkö antoi vesikuljetusten tehtäväksi 
jälleen rautatie- ja autokuljetusten keventämisen. Kaikki vesitiepiirien aluerajat 
jätettiin ennalleen. Sen sijaan liikenteestä vastaavien vesitiealueiden lukumäärä 

785 KotijE:n kirj no 621 /Liik 2/88 sai , 14.3.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai. 
786 PMHE:n kirj no 1703/3/1/4 a, 4.4.1944, SArk, T 7367/22 (Työryhmän jäseniksi kutsuttiin PLH:n, 

RH:n, KYM:n ja Liikos:n edustajat) ja Reenpään komitean pöytäkirjat linjaliikenteen supistamisesta 
1944, KA, KYM, Hf 1, Teitä ja tieliikennettä koskevat asiakirjat 1933-45. 

787 KotijE:n kirj no 6219/Liik 2/ 88, 16.5.1944, SArk, T 7367/22 - Valtioneuvosto määräsi elokuun 1944 
alussa linja-autojen suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 40 km/t, kuorma-autojen 35 km/t ja henki-
löautojen 60 km/t. 
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päätettiin supistaa. Vesitiekuljetusten järjestelyalueiden suurentamisella ja niiden 
kuljetuksiin käytettävissä olevan alusmäärään lisäämisellä uskottiin voitavan te-
hostaa vesitiealueiden toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta. Järjestelyä perus-
teltiin myös tarpeella saada organisaation johto keveämmäksi ja joustavammaksi. 
788 Eräissä tapauksissa vesitiealueiden lakkauttamisen todellisena syynä oli , ettei 
aluepäälliköiksi ollut löytynyt sopivia miehiä. 

Vesitiekuljetuskuljetusorganisaatio muodostui vuonna 1943 seuraavista vesitie-
piireistä: 

- Suomenlahden (Tammisaaren , Helsingin , Kotkan ja Viipurin vesitiealue) , 
- Saaristomeren (Porin , Turun , Salon ja Ahvenanmaan vesitiealue) , 
- Perämeren (Oulun , Kokkolan ja Vaasan vesitiealue) , 
- Saimaan (Kuopion , Joensuun, Savonlinnan, Mikkelin ja Lappeenrannan vesi -

tiealue) , 
- Päijänteen (Lahden , Keiteleen, lisveden ja Mäntyharjun vesitiealue) , 
- Tampereen (Näsijärven ja Pyhäjärven vesitiealue) , 
- Kainuun ja Lapin (Kajaanin ja Pohjolan vesitiealue) sekä 
- Laatokan vesitiepiiri (Viteleen, Sortavalan ja Käkisalmen vesitiealue). 789 

Kun vesitieliikenteen järjestelyjen vuoksi seitsemän vesitiealuetta lakkautettiin , 
jatkoivat kyseisten vesitiealueiden alusottolautakunnat edelleen toimintaansa. 
Tämä oli välttämätöntä, koska sotatoimiyhtymillä oli käytössään edellisinä vuosina 
otettuja veneitä ja ottolautakunnat vastasivat myös palautuksista. 790 

Sisävesien ja rannikon vesitiekuljetusorganisaation tarkistuksen yhteydessä ve-
sitiepiirien ja -alueiden päälliköiden tehtävät säilyivät entisellään, joskin ohjeet 
muuttuivat vieläkin yksityiskohtaisemmiksi. Lisäksi vuoden 1942 aikana erilliskäs-
kyillä annetut toimintaohjeet polttoaineasioista ja monista vesitiepiirien päälliköiltä 
vaadituista ilmoituksista kirjattiin nyt tehtäväluetteloon . Näin tarkistetuissa tehtävis-
sä oli kaikkiaan 29 kohtaa. Toimimalla ohjeiden mukaan kokemattomampikin päällik-
kö saattoi päästä hyviin tuloksiin eikä mitään varmasti päässyt unohtumaan. 791 

Päämajan huoltopäällikön ajatuksena oli vesikuljetusten uudelleen järjestelyjen 
yhteydessä ottaa vesitiekuljetustoimiston johtoon keväällä 1943 myös Äänisen ja 
Syvärin vesitiekuljetukset. Tarkoituksena oli tehostaa Suomeen suuntautuvia puu-
tavarankuljetuksia liittämällä Itä-Karjalan vesitiekuljetukset keskitetyn kuljetusor-
ganisaation piiriin . Kyseessä olivat kansantaloudellisesti merkittävät puunkuljetuk-
set, joista oli keskusteltu jo maaliskuun 1942 lopussa pääministerin johdolla. 

Ilmeisesti eversti Roos uskoi Äänisen vesitiepiirin perustamisen tapahtuvan 
yhtä ongelmattomasti kuin Laatokalla edellisenä vuonna toteutettu vastaava jär-
jestely. Tähän viittaisi se, että vesitiekuljetustoimisto käski tammikuun 1943 alussa 
Äänisjärven Rannikkoprikaatin esikunnan ilmoittaa sille kuljetusten suunnittelua 

788 PMHE:n kirj no 2828/3/11/ 6 a sai, 27. 12. 1943, SArk, T 7366/20. 
789 PMHE:n kirj no 342/3/1, 19.1.1943, SArk, T 224 71 / 17. 
790 PMkvälos:n sisävesilaivatoimiston ptk.17.-18.3. 1943, SArk, T 12771 /3. 
79 1 PMHE:n kirj no 342/3/1, 19.1 .1943, SArk, T22471 / 17. 
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varten tiedot Äänisellä olevista aluksista 792 • Pian kuitenkin kävi ilmi, että Aunuksen 
Ryhmän esikunta (AunRE) vastusti, että sen johdossa oleva Äänisjärven Rannik-
koprikaati perustaisi vesitiekuljetustoimistolle alistetun vesitiepiirin hoitamaan Itä-
Karjalan ja Aunuksen vesitiekuljetukset. 

Aunuksen Ryhmän vastustus ei saanut Roosia luopumaan ajatuksesta perustaa 
vesitiepiiri. Hän halusi kuitenkin ennen jatkoneuvotteluja varmistaa, että Äänisjär-
ven Rannikkoprikaati todella käynnistäisi vesitiekuljetusten suunnittelun. Siten luo-
taisiin edellytykset puutavaran kuljetusten onnistumiselle riippumatta siitä, miten 
johtosuhteista käyty kiista lopulta ratkeaisi. Hänen pyynnöstään kenraaliluutnantti 
A. Airo määräsi tammikuun lopussa Äänisjärven merikomentajan johtamaan keski-
tetysti kaikkien Äänisjärven vesistössä olevien alusten käytön. Tätä varten hänen 
tuli laatia maaliskuun alkuun mennessä operatiiviselle osastolle, eli käytännössä 
vesitiekuljetustoimistolle, suunnitelma vesikuljetusten yksityiskohtaisesta järjeste-
lystä Äänisjärvellä. Kuljetukset tuli suunnitella niiden periaatteiden ja ohjeiden 
mukaisesti, jotka päämajan huoltopäällikön esikunta oli talvella käskenyt muille 
vesitöille. 793 

Helmikuun puolivälissä Helsingissä neuvoteltiin Äänisen vesitiepiirin perustami-
sesta ja Syvärin vesitiekuljetuksista. Käydyssä keskustelussa Roos yritti päämajoi-
tusmestarin arvovaltaan vedoten taivuttaa Aunuksen Ryhmän edustajat hyväksy-
mään johtamismallin, jossa vesitiepiirin toiminnan ohjaus olisi jäänyt tosiasiassa 
vesitiekuljetustoimistolle. Hän selitti vastuun Äänisen vesitiepiirin perustamisesta 
kuuluvan kokonaan päämajan operatiiviselle osastolle, koska Airo oli tehnyt siitä 
aloitteen tammikuun lopussa. Asiaa ei kuitenkaan saatu ratkaistua Helsingissä eikä 
heti sen jälkeen päämajan operatiivisessa osastossa pidetyssä jatkoneuvottelus-
sa. 794 

Huhtikuun alussa Äänisen vesitiepiiri oli edelleen perustamatta. Koska purjeh-
duskauden alku lähestyi, eversti Roos yritti ratkaista lukkiutunutta tilannetta kom-
modori Sundmanin avulla. Hän pyysi merivoimien esikuntaa antamaan Äänisen 
laivasto-osaston komentajalle aselajiteitse käskyn suunnitella ja johtaa kaikki Ääni-
sellä suoritettavat kuljetukset eli käytännössä perustaa Äänisen vesitiepiiri. 795 Kun 
merivoimien esikunta ei katsonut voivansa antaa pyydettyä käskyä, kenraaliluut-
nantti Airo päätti ratkaista johtosuhteista syntyneen kiistan. 

Päämajan operatiivinen osasto antoi huhtikuun puolivälissä käskyn Äänisen 
vesitiepiirin perustamisesta alueelle, joka muodostui Äänisjärvestä siihen laskevi-
ne vesistöineen, Syväristä sekä Seesjärven vesistöstä. Äänisen merikomentaja, 
komentaja H. Söderholm määrättiin vesitiepiirin päällikkönä johtamaan kuljetuksia 
Syvärin, Äänisjärven, Karhumäen ja Maaselän vesitiealueilla. Mahdollisesti asian 
hankalaan käsittelyyn viitaten käskyssä todetaan ironisesti , että vesitiepiiri perus-

792 PMHE:n kirj no 76/3/11/2 b, 5.1.1943, SArk, T 7366/17. 
793 PM:n kirj no 51/Op 2 /3 b sai , 27.1.1943, SArk, T 7366/20 - Jakelussa olivat Aunuksen Ryhmän 

komentaja, päämajan huoltopäällikkö ja merivoimien komentaja. 
794 PMHE:n kokouspöytäkirja 16.2.1943, SArk, T 7366/20 - Neuvottelussa todettiin, ettei Roosin 

Laatokan ja Äänisen puutavarankuljetuksiin pyytämiä aluksia voitu ottaa rannikolta tai sisävesiltä. 
Tämä johtui siitä, että aluksista oli merivoimien suurien ottojen takia pulaa muuallakin. 

795 PMHE:n kirj no 2066/3/11/5 a, 7.4.1943, SArk, T 7366/19. 
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tetaan johtamisen helpottamiseksi. Ilmeisesti operatiivisen osaston määräyksessä 
ei haluttu sanoa, että järjestely toteutetaan taloudellisten syiden eli puunkuljetus-
ten vuoksi. Toisaalta tekstissä ei ilmoitettu selkeästi, kenen johdossa Äänisen 
vesitiepiiri lopulta oikein oli. 796 Käskyä voitiin kuitenkin tulkita siten, että Äänisen 
vesitiepiiri oli päämajan operatiivisen osaston alainen kuljetuselin, joka kuului 
Äänisen Rannikkoprikaatiin. Käytännössä uusi vesitiepiiri toimi vesitiekuljetustoi-
miston ohjeiden mukaan kuudentena sisävesitiepiirinä. 

Oli poikkeuksellista, että operatiivinen osasto antoi järjestelyosaston sijasta 
jonkin joukon perustamiskäskyn. Lisäksi päämajan huoltopäällikön esikunta oli 
tähän mennessä antanut kaikki muut vesitiepiirien perustamiseen liittyvät määrä-
ykset itsenäisesti . Ilmeisesti Aunuksen Ryhmä ei kuitenkaan hyväksynyt kenen-
kään muun kuin operatiivisen osaston antamaa käskyä. Todennäköisin selitys 
asian hitaalle etenemisellekin on, ettei Aunuksen Ryhmän komentaja, kenraaliluut-
nantti L. Oesch ollut halunnut suostua siihen, että hänen alaisillaan olisi toinen 
esimies. 

Kesän 1943 avovesikaudella komentajakapteeni U. Voionmaan johtaman vesi-
tiekuljetustoimiston vastuulla olivat kaikki rannikon ja sisävesien kuljetukset sekä 
satamien toiminnan johtaminen. Kaaviona esitettynä vesitiekuljetukset oli organi -
soitu seuraavasti: 

MerivE ja StalE PMHE 
1 

Maan- ja vesitiekuljetusosasto 
Vesitiekuljetustoimisto 

1 
.. . . Satamat ____ ! ____ Sisävesitiepiirit 

1 

PMopos 

Rannikon vesitiepiirit ____ 1 ____ Laatokan ja Äänisen vesitiepirit 

Selite: Johtosuhde 
Oman toimialan ohjaus . ... 

Johtosuhdejärjestely mahdollisti vesitiekuljetusten ja muiden kuljetusmuotojen 
täydellisen yhteen sovittamisen. Toisaalta organisaatio antoi vesitiekuljetustoimis-
tolle vapauden kehittää vesitiekuljetuksista merkittävä kuljetusjärjestelmän osa. 
Se, että tässä onnistuttiin, käy ilmi oheisesta kuljetustilastosta, jossa on esitetty 
vain tärkeimmät kuljetettavat ryhmät. 

796 PM:n kirj no 202/Op 2 sai , 16.4.1943, SArk, T 7366/20. 
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Rannikon ja sisävesien kuljetukset vuosina 1942 - 1943 

Matkustajat (henk) 1-----' 

Pinotavara (pm3) ,__ _________ ___, 
Halot (pm3) __________ ._ __ _ 

0 1000000 2000000 3000000 

Lähde: PMHE:n kirj no 2828/3/11/6 a sai , 27.12.1943, SArk, T 7366/20. 

4000000 

Vuoden 1943 tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että aluskalusto oli 
kunnostusmateriaalien puutteen takia paljon heikommassa kunnossa kuin vuotta 
aiemmin. Tilastossa näkyvä lasku halkojen kuljetuksessa johtuu vain siitä, että niitä 
ei ollut enempää kuljettavana. Henkilökuljetusten merkittävä kasvu on osittain 
selitettävissä sillä, että vesitiekuljetustoimisto kompensoi alusten puutetta perus-
tamalla yksityisiä kuljetusyhtiötä Tampereen ja Päijänteen vesitiepiirien alueelle 797 • 

Näiden yhtiöiden toimintaa tuettiin keskittämällä niille pääosa kuljetuksista lopetta-
malla linja-autoliikenne niiden reiteillä. Toimenpiteellä saatiin aikaan myös huomat-
tavaa säästöä sekä kaluston käytössä että poltto- ja voiteluainekulutuksessa. 
Hyvien kuljetustulosten saavuttamista edesauttoi, että monet sisävesisatamia 
omistaneet kaupungit ja rautatiehallitus olivat talvella 1943 kunnostaneet vesitie-
kuljetustoimiston kehotuksesta satamalaitteistojensa teknistä tasoa 798 • Tilasto 
osoittaa kiistatta myös sen , että vesitiekuljetustoimiston onnistui hyvin pyrkimyk-
sessä keventää auto- ja rautatieliikenteen kuormitusta. 

5.2.4 Uitto- ja puutavarankuljetusorganisaation kehittäminen 

Uittopiirien aluetarkistukset 

Kun Suomen Uittajainyhdistys oli helmikuussa 1943 turhaan yrittänyt taivuttaa 
eversti Roosia ottamaan uittojen johtamisen jälleen vastuulleen , se kääntyi tukea 
hakeakseen kulkulaitosministeriön puoleen. Uittajainyhdistys kertoi valtakunnan 
metsätyöpäällikölle vuorineuvos L. Kiviselle, että kaikki suuret uittajat toivoivat 
edellisen vuoden kaltaisen kaikille osapuolille edullisen uittojärjestelyn aikaan saa-
mista myös alkavana uittokautena. 799 Koska järjestely oli helpottanut suuresti 
metsäasioista vastanneen kulkulaitosministeriön toimintaa, Kivisen esimies, minis-
teri V. Annala pyysi Roosia ottamaan uitot esikuntansa hoidettavaksi. 800 Tällä 
kertaa Roos suostui. Päämajalla ei näytä olleen huomauttamista Roosin päätök-
seen. 

797 PMHE:n kirj no 2828/3/11/6 a sai, 27.12.1943, SArk, T 7366/20. 
798 PMHE:n esitykset 19.-20.11 .1942, SArk, T 7366/14. 
799 Suomen Uittajainyhdistys ry:n kirje 10.2.1943 KYM:lle, SArk, T 14400/ 20. 
80° KYM:n kirj no A 2 - 2468/2120 , 15.2.1943, SArk, T 14400/20. 
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Uittojen suunnittelu käynnistyi maaliskuussa puutavarankuljetus- ja uittotoi-
mistossa uuden toimistopäällikön kapteeni A. Rautelan johdolla. Edellisen vuoden 
kokemusten perusteella uittopiirijako järjestettiin eräiltä osin kokonaan uudelleen. 
Pohjois-Suomeen muodostettiin Oulun uittopiirin asemasta Oulujoen vesistön uit-
topiiri ja Mäntyharjun uittopiiri muutettiin Mäntyharjun - Kymijoen uittopiiriksi. 
Aivan uusina piirinä perustettiin Kymin Lauttausyhdistyksen hyvin laaja uittopiiri 
sekä Pyhäjoen uittopiiri. Muutosten yhteydessä Längelmäveden - Vanajan, Näsi-
järven, Oulaisten ja Kajaanin uittopiirit lopettivat toimintansa ja niiden alueet liitet-
tiin muihin piireihin. Uutta oli sekin, että uitto-organisaatio ulotettiin valtakunnan 
yhteyteen palautetun Karjalan alueelle. Toteutettujen aluemuutosten tarkoituksen-
mukaisuutta osoittaa, ettei vuonna 1943 ollut tarvetta asettaa millekään vesistölle 
uittotarkastajia koordinoimaan uittopiirien toimintaa. 

Maaliskuun 1943 lopulla muodostettu uitto-organisaatio oli seuraava: 

1. Pohjolan, 9. Kalajoen, 17. Viitasaaren-Saarijärven, 
2. Iijoen, 10. Lestijoen, 18. Rautalammin, 
3. Kiiminginjoen-Kuivajoen, 11. Pietarsaaren , 19. Päijänteen, 
4. Oulujoen vesistön, 12. Etelä-Pohjanmaan, 20. Mäntyharjun-Kymijoen, 
5. Pielisen , 13. Kokemäenjoen, 21. Kymin Lauttausyhdistyksen, 
6. Kallaveden , 14. Lounais-Suomen, 22. Savonlinnan, 
7. Siikajoen, 15. Lohjan , 23. Lappeenrannan ja 
8. Pyhäjoen, 16. Porvoon , 24. Laatokan Karjalan uittopiiri. 801 

Uittopiirien päälliköiden tehtävät olivat käytännössä samat kuin vuonna 1942. 
Nyt kuitenkin määräys valvoa ja neuvotella tarvittaessa tarkoituksenmukaisesta ja 
säästeliäästä veden käytöstä mainittiin heti tärkeimmän tehtävän, eli uittojen edis-
tämisen ja valvomisen jälkeen. Tehtävissä painotettiin edelleen työvoiman tarkoi -
tuksenmukaista käyttöä, yksityisuitoissa tarvittavan kaluston lainaamista uittoyh-
distyksiltä ja avun tarjoamista varustehankinnoissa sekä huolto- ja kuljetusjärjeste-
lyissä. Pakotteetkin olivat entiset. Uittajille tuli jälleen teroittaa, että uitto-organi-
saation apua ja tukea annetaan vain niille, jotka noudattavat uittopiirin päällikön 
antamia ohjeita ja määräyksiä. 802 Huhtikuun alussa uittopiirien päälliköiden käs-
kettiin jälleen seurata palkkatasoa uittoväylillä. 803 

Vuoden 1943 uittotoiminta päättyi kaikkialla marraskuun lopussa. 804 Toiminta oli 
ollut edellistä vuotta tuloksellisempaa. Uittoon tulleesta puutavarasta saatiin uitet-
tua perille 93%. Uitoista oli purouittoja 41 % ja valtaväyläuittoja 59%. 805 

Kuljetusorganisaation aseman vankistuminen puutavara-asioissa 

Metsätöitä ja puutavarankuljetuksia olivat haitanneet jo koko sodan ajan monimut-
kaiset vastuusuhteet ja päällekkäiset toiminnat sekä eri hallinnonalojen alaisten 

801 PMHE:n kirj no 1739/3/l/9a, 23.3.1943, SArk, T 14400/20. 
802 PMHE:n kirj no 1826/3/1/9 a, 29.3.1943, SArk, T 14400/20. 
803 PMHE:n kirj no 2014/3/1/9, 7.4.1943, SArk, T 14400/20. 
804 PMHE:n kirj no 6327/3/1/9, 26.11.1943 , SArk, T 14400/20. 
805 PMHE:n kirj no 2780/3/1/9 henk sai 17.12.1943, SArk, T 14400/20. 
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organisaatioiden toisistaan täysin poikkeavat hallinnolliset rajat. Talvella 1943 maa-
laiskuntiin oli eri viranomaisten toimesta määrätty seuraavat henkilöt hoitamaan 
puutavara-alan tehtäviä: 

- Kulkulaitosministeriö: 
- Kansanhuoltoministeriö: 
- Kansanhuoltoministeriö: 
- PMHE 
- Sosiaaliministeriö: 
- Metsänhoitolautakunta /-yhdistys 

metsätyöpääl Ii kkö. 
puuasiamies. 
hakkuunvalvoja. 
kunnan kuljetuspäällikkö. 
pal kkatarkkai I ija. 
ostoasiamies. 

Kaikki toimet olivat sellaisia, joihin olisi tullut asettaa metsäammattimiehiä. Työ-
voimapuutteen takia tämä ei ollut usein mahdollista. Tästä johtuen eräät henkilöt 
olivat hoitaneet samanaikaisesti useampia edellä mainituista tehtävistä. Silti maa-
laiskunnissa oli ollut vähintään 2 - 3 eri henkilöä käsittelemässä osittain samoja 
asioita ilman tarvittavaa yhteistoimintaa. 806 

Metsäalan epäselvät johtosuhteet, yhteistoiminnan puutteet ja hallinnollinen 
sekavuus huolestuttivat maan- ja vesitiekuljetusosastoa ennen kaikkea siksi , että 
tilanne haittasi sekä metsätöitä että kuljetuksia. Tästä syystä luutnantti E. Aro esitti 
helmikuun 1943 alussa metsäasiain yhteistoimikunnalle erityisen jaoston asetta-
mista valmistelemaan metsäalan hallintouudistusta. Vaikka toimikunta päätti vuori -
neuvos Kivisen ja professori Osaran esityksestä lykätä jaoston perustamista, pyy-
dettiin päämajan huoltopäällikön esikuntaa kehittämään ajatusta edelleen. 807 Tämä 
näyttää olleen ensimmäinen kerta, kun metsäalan hallinnollisten järjestelyjen uusi -
minen otettiin virallisesti esille näin korkealla tasolla. Asian lykkääminen johtui 
todennäköisesti siitä, että kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriö käsittelivät par-
haillaan puun hankinnan ja ostotoiminnan uusimista. Nämä asiat liittyivät luonnolli -
sesti yhteen hallintouudistuksen kanssa. 

Aron esityksestä käynnistyi prosessi , joka johti vuoden 1943 lopulla metsäasioi-
den hoidon täydelliseen uusimiseen. Noita järjestelyjä ei saatu toteutettua, ennen 
kuin päämajan huoltopäällikön esikunta saattoi lokakuun alussa puutavarankulje-
tusorganisaationsa täyteen valmiuteen talviajojen käynnistymistä odoteltaessa. 
Muutosta ennakoiden puutavarankuljetustarkastuspiirien lukumäärä ja aluerajat 
muutettiin tuolloin vastaamaan metsäasian yhteistoimikunnan sen hetkistä kantaa. 
Puutavarankuljetustarkastajien tehtäviin ei tässä vaiheessa puututtu, koska esi-
kunnassa haluttiin tältä osin odottaa metsäalan uudistuksen valmistumista. 

Pienen epävarmuustekijän puutavarankuljetusorganisaation käynnistämiselle ai-
heutti se, että kotijoukkojen esikunnan liikenneosaston alaisen kenttäorganisaati-
on uusi kokoonpano oli vielä vahvistamatta. Liikennepiirien perustamista ennakoi-
den maan- ja vesitiekuljetusosasto käski silti asettaa puutavarankuljetuspäälliköt 
vain niihin sk.piirien liikennetoimistoihin , jotka suunnitelman mukaan tultaisiin 

806 Metsänhoitaja Erik Bergin muistio 'Maalaiskuntiin puutavaran hankintaa, kuljetusta, kauppaa ym. 
varten asetettujen virkailijoiden toimien keskittämisestä, 17.6.1943, SArk, T 14400/15. 

807 Metsäasiain Yhteistoimikunnan pöytäkirja no 23, 8.2.1943, SArk, T 14400/ 14. 
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1.1.1944 muuttamaan liikennepiirien liikennetoimistoiksi. Samalla ptk.pääl-
likköjärjestelmää täydennettiin siten, että viidelle päällikölle määrättiin apulainen. 808 

Organisaatiota virtaviivaistettiin vielä marraskuun 1943 alussa muuttamalla soti-
lashallinto-osaston hallinnoiman alueen puutavarankuljetusjärjestelmä samanlai-
seksi kuin muualla Suomessa. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että alueen olot 
olivat vakiintuneet siinä määrin , että Viipurin, Sortavalan ja Käkisalmen sk.piirien 
esikuntien liikennetoimistot kykenivät hoitamaan kuljetukset ilman sotilashallinto-
osaston apua. Toisaalta päämajan huoltopäällikön esikunta varmisti järjestelmän 
toimivuuden valtakunnan yhteyteen liitetyllä alueella asettamalla oman yhteysup-
seerin sotilashallinto-osastoon. 809 

Vuoden 1943 lopulla metsäasiain yhteistoimikunta pääsi yksimielisyyteen uu-
desta hallintomallista. Maan metsäasioiden johto annettiin metsäasiain keskus-
johdolle. Siihen kuuluivat valtakunnan metsätyöpäällikön lisäksi kansanhuoltomi-
nisteriön ja päämajan huoltopäällikön edustajat 810 . Vuorineuvos L. Kivinen sai 
valtakunnan metsätyöpäällikkönä valtuuden määrätä metsäasiain keskusjohdon 
alaisten elimien henkilöstön tehtäviinsä keskusteltuaan ensin keskusjohdon mui-
den jäsenten kanssa. 

Aluehallintoa varten maa jaettiin metsäpiireiksi. Niiden alueet olivat samat, 
jotka päämajan huoltopäällikön esikunta oli muutosta ennakoiden syksyllä mää-
rännyt puutavarantarkastuspiireilleen. Niiden aluerajat säilyivät muuttumattomina 
jatkosodan loppuun saakka huolimatta siitä, että Viipurin ja Sortavalan ptk.piirit 
jäivät kesällä 1944 pääosin vihollisen haltuun. Metsäpiirien, samalla ptk.piirien 
nimet ja numerot olivat 

1. Rovaniemi , 6. Kokkola, 11. Savonlinna, 16. Tampere, 
2. Oulu, 7. Vaasa, 12. Sortavala, 17. Pori , 
3. Kajaani , 8. Seinäjoki , 13. Viipuri , 18. Varsinais-Suomi ja 
4. Joensuu, 9. Jyväskylä, 14. Kouvola, 19. Uusimaa. 811 

5. Kuopio , 10. Mikkeli , 15. Lahti , 

Metsäpiirin johtoon kuuluivat puutavarankuljetustarkastaja, hankintapiirin pääl-
likkö ja työvoimapiirin apulaispäällikkö. Heistä määrättiin piirin johtajaksi se, joka 
katsottiin tehtävään sopivimmiksi. Metsäpiirin johtajan johdolla asioista päättävän 
metsäpiirikokouksen jäseninä toimivat kuljetusorganisaatiosta puutavarankulje-
tustarkastaja, uittopiirin edustaja, liikennepiirin puutavarankuljetuspäällikkö tai lii-
kennepiirin päällikkö. 812 

Valtakunnan metsätyöpäällikkö määräsi joulukuun 1943 puolivälissä metsäpiiri-
kokousten jäsenet ja johdon varajäsenet tehtäviinsä. Tällöin kaikkiaan 15 puutava-

808 KotijE:n kirj no 8039/ Liik 2/91 , 27.10.1943, SArk, T 14400/ 15. 
809 PMHE:n kirj no 5941 /3/1/ 10, 3.11.1943, SArk, T 14400/ 15. 
810 KYM:n kirj no T 17113/43, 21.10.1943, SArk, T14400/12 - PMHE:aa edustivat evl Boijer ja ltn Aro 

(varamies). 
8 11 Metsäasiain Yhteistoimikunnan pöytäkirja no 59, 10.11 .1943, SArk, T 14400/ 14 ja KYM , Maan 

Metsätyöpäällikön kiertokirje no 152, 26.11 .1943, SArk, T 14400/12. 
812 Metsäasiain Yhteistoimikunnan pöytäkirja no 58, 3.11 .1943, SArk, T 14400/14. 
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rankuljetustarkastajaa, yksi uittopiirin päällikkö ja yksi liikennepiirin puutavarankul -
jetuspäällikkö määrättiin metsäpiirin johtajaksi. Vain yhdessä metsäpiirissä johta-
jaksi nimitettiin työvoimapiirin edustaja. Lisäksi kolmessa metsäpiirissä puutava-
rankuljetustarkastaja toimi piirin varajohtajana. Näin ollen vuorineuvos Kivisen 
alaiset metsäpiirien päälliköt olivat yhtä lukuun ottamatta myös Roosin alaisia. 813 

Tämän voidaan tulkita merkitsevän myös sitä, että päämajan huoltopäällikön esi-
kunnan puutavarankuljetusorganisaation palveluksessa olivat metsäalan parhaat 
miehet. Metsäpiirien päälliköiden taustoja ajatellen Kivisen käyttämä johtosuhde-
maininta 'toimivat lähinnä maan metsätyöpäällikön alaisina' oli ymmärrettävä. 

Näiden järjestelyjen yhteydessä ei tarvinnut suorittaa mitään varsinaista tehtävi-
en vaihtoa puutavarankuljetustarkastajien ja metsäpiirien päälliköiden kesken, ku-
ten eräässä tutkimuksessa on väitetty 814 . Kuitenkin Kivinen ja Roos sopivat kak-
soisalaisuuteen liittyvien johtosuhde-epäselvyyksien välttämiseksi jo marraskuun 
lopussa, mitkä tehtävät heidän yhteiset alaisensa hoitivat kummankin johdolla. 
Tällöin päätettiin, että Roosin vierastamat palkka-asiat ja pääosa muista viran-
omaistehtävistä siirretään kulkulaitosministeriön valtuuksilla toimiville ja Kivisen 
alaisina näissä suhteissa työskenteleville metsäpiirien päälliköille. Roosin alaiset 
ptk.päälliköt taas hoitivat periaatteessa niitä tehtäviä, jotka heille oli määrätty 
organisaatiota perustettaessa syksyllä 1942. Heidän tärkein tehtävänsä oli siten 
liikennepiirien toimistojen neuvominen puutavarankuljetusasioissa ja siihen liittyen 
puutavarankuljetuspäälliköiden ohjaaminen heidän sijoittaessaan hevoset puuta-
vara-ajoihin. Pakotteena heillä oli edelleen oikeus lopettaa tuen antaminen niille 
puutavaran kuljettajille, jotka eivät noudattaneet annettuja ohjeita. 815 

5.3 Keskitetysti johdettujen ku/jetusorganisaatioiden toiminta kesällä 1944 

5.3.1 Rautatiekuljetusjohtoelimien taidonnäyte 

Päämajan operatiivinen johto tuli nopeasti siihen tulokseen, että venäläisten 9.6. 
Karjalan kannaksella käynnistämä hyökkäys merkitsi ratkaisutaistelun alkamista. 
Nyt oli kyse Suomen kohtalosta. Alusta alkaen operatiiviselle johdolle oli selvää, 
etteivät Kannaksella olevat sotatoimiyhtymät riittäisi torjumaan suurhyökkäystä. 
Näin ollen Kannakselle tuli keskittää nopeasti uusia yhtymiä Itä-Karjalasta ja muu-
alta Suomesta. Tämä tarkoitti sitä, että operatiivisen ja kuljetusjohdon tuli suunni-
tella kiinteässä yhteistoiminnassa rautateitse suoritettavat keskityskuljetukset. Toi -
saalta päämajan huolto- ja kuljetusjohdon tuli järjestää uudelleen sotatoimiyhtymi-
en huoltokuljetukset ja valmistautua toteuttamaan evakuoinneista asemasodan 
aikana laaditut rautatiekuljetussuunnitelmat. Edellä mainituista syistä Mannerheim 
käski 10.6. kenraalimajuri Roosin tulla heti Helsingistä päämajaan johtamaan kulje-
tuksia ja huoltoa. 

813 KYM, Maan Metsätyöpäällikön kiertokirje no 164, 22.12.1943, SArk, T14400/12. 
814 Länsman, s. 36. 
815 PMHE:n kirj no 6379/3/1/10, 30.11 .1943, SArk, T 14400/23. 
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Roos otti mukaansa Mikkeliin rautatiekuljetusosaston päällikön eversti V. Hovi-
sen, kuljetustoimiston päällikön apulaisjohtaja V. Tuunasen , liikennetarkastaja E. 
Lilljeströmin ja veturinkäytön tarkastajan V. Tammisen . Mikkelissä Roos ja Hovinen 
ryhtyivät työskentelemään huolto-osastossa, joka sijaitsi operatiivisen osaston 
välittömässä läheisyydessä 816 . Kuljetustoimiston miehet taas siirtyivät Otavaan 
rautatieosaston tilo ihin. Tämä merkitsi sitä, että rautatieosasto sai taas vastuun 
koko maan rautatieliikenteen johtamisesta. Järjestely jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. 
Kun kuljetustoimiston henkilöstö oli hoitanut keskityskuljetusten kriittiseen käyn-
nistysvaiheeseen ja Kannakselle suuntautuneisiin sotilaskuljetuksiin liittyvät vau-
nuston järjestelyt ja liikenteen suunnittelun, he palasivat Helsinkiin 27.6 .1944 817 . 

Tällöin rautatiekuljetusosasto otti jälleen vastuun kaiken rautatieliikenteen johtami-
sesta. 

Operatiivisen sekä huolto- ja kuljetusjohdon yhteistoiminta tapahtui päämajassa 
siten , että Roos sopi päämajoitusmestarin ja operatiivisen osaston päällikön kans-
sa keskityskuljetuksista ja vastasi operatiivisten ja evakuointikäskyjen kuljetus-
osuuksien laatimisesta. Rautatiekuljetusten suorituksesta koko rataverkolla vasta-
sivat kesäkuun kriittisten viikkojen aikana rautatieosasto ja sen yhteydessä toimiva 
kuljetustoimisto. Joukkojen 10.6. alkaneita siirtoja kiirehdittiin aluksi siten , että 
rautatieosasto laski sotatoimiyhtymien vaunutarpeen ja lähetti junat noutamaan 
joukkoja jopa ennen kuin yhtymät olivat saaneet operatiiviselta osastolta käskyn 
asiasta 818 . Tavallisesti kuitenkin keskityskuljetussuunnitelmat laadittiin siirrettävän 
yhtymän esikunnan ja paikallisen rautatieupseerin yhteistyönä. Suunnitelma ilmoi-
tettiin rautatieosastolle, joka huolehti sen jälkeen vaunujen lähettämisestä joukko-
jen lähtöalueille. 

Helsinkiin jäänyt rautatiekuljetusosaston yleinen toimisto hoiti kesäkuun jälki -
puoliskolla siviili- ja saksalaiskuljetuksia päämajasta saamiensa ohjeiden mukaan. 
Kuljetustoimistosta Helsinkiin jäänyt osa jakoi apulaisjohtaja Tuunasen ohjeiden 
mukaan sotilaskuljetuksista ja evakuoinneista yli jääneen vetovoiman ja vaunut 
siviilikuljetuksiin. Samalla huolehdittiin siitä, etteivät siviilikuljetukset häirinneet so-
tilaskuljetuksia ja evakkojunia. 

Riittävän vaunuston ja vetovoiman varaaminen sotilas- ja evakuointikuljetuksiin 
merkitsi siviilikuljetusten rajua supistamista. Rautatieosasto joutui 11.6. alkaen 
lakkauttamaan matkustajajunien vuoroja. Hieman myöhemmin se lopetti makuu-
vanujen käytön henkilöjunissa. Kesäkuun puolivälissä sotilas- ja evakuointikulje-
tuksia oli niin runsaasti , että liikkuvan kaluston käyttö Itä-Suomen radoilla oli pakko 
keskittää vain joukkojen kuljetuksiin ja antaa siitä yli jäänyt osa evakuointiin . 819 

Kuljetustoimiston järjestelyjen ansiosta keskityskuljetusten aikana ei esiintynyt 
missään vaiheessa veturi - tai vaunupulaa. 

816 Hovinen toimi päämajassa kesällä ja syksyll ä 1944 Roosin avustajajana ja PMopos:n rautatiekulje-
tusneuvonantajana (Länsman, s. 121 ). 

817 PMHE:n kirj no 2291/ 1/ 11 sai, 30.11.1 944, SArk , T 7368/22 - Länsman (s. 120-122) on väärässä 
todetessaan kuljetustoimiston miesten palanneen Helsinkiin vasta välirauhan jälkeen. 

818 Esimerkiksi Talvela, s. 343. 
819 PMHE:n kirj no 1208/ 1/ 13 sai, 27.6. 1944, SArk , T 22471/3. 
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Keskityskuljetusten ongelmana oli , että pääosa joukoista oli tuotava Kannaksel-
le Itä-Karjalan liikenne- ja kuljetuskyvyltään erittäin heikkojen ratojen kautta. Tä-
män takia junien nopeudet ol i pakko pitää varsinkin Matkaselän itäpuolella alhaisi -
na. Liikenteen järjestelyä vaikeutti se, että Äänislinnasta Suojärven kautta ja Au-
nuksesta Pitkärannan kautta tulevat radat yhtyvät Jänisjärvellä. Tämä liikenneka-
peikko määräsi myös muiden ratojen liikennekyvyn hyväksikäyttömahdollisuudet. 
Tämän takia kuljetusten järjestelyissä päädyttiin heiluriliikenteeseen Itä-Karjalan ja 
Kannaksen välillä. (Kartta 3) 

Kuljetusten kiirehtimiseksi joukot kuormattiin heti junien saavuttua ja lähetettiin 
matkaan usein ilman vahvistettuja aikatauluja. Suunniteltuja määräasemia muutet-
tiin kuljetuksien alettua joukkojen käyttösuunnitelman mukaan. Rautatieosasto 
seurasi kuljetusten edistymistä neljä kertaa vuorokaudessa saamistaan ilmoituk-
sista. Se ilmoitti puolestaan vastaanottaville sotatoimiyhtymille tiedot joukkojen 
kuljetuksista. Kaikkiaan Kannakselle keskitettiin 10.6. -2.7. kolme prikaatia ja viisi 
divisioonaa, jos mukaan lasketaan kesä- ja heinäkuun vaihteessa Kannakselle 
Helsingistä ja Hangosta kuljetetut saksalaisjoukot. Kuljetuksiin käytettiin 265 junaa 
ja noin 11 300 vaunua. 820 

Rautateitse kesäkuussa suoritetut evakuointikuljetukset sujuivat pääosin ase-
masodan aikana laadittujen suunnitelmien mukaan. Itä-Karjalasta saatiin kuljetet-
tua Suomeen valtaosa evakuoitavaksi suunnitellusta materiaalista. Kannaksella 
rautatie-evakuointi onnistui väestön osalta kokonaisuudessaan suhteellisen hyvin 
lukuun ottamatta Viipuria. Kaupungin evakuoinnin epäonnistuminen puolestaan 
johtui evakuointikäskyn viipymisestä ja Vi ipurin ratapihan tuhoutumisesta ilma-
pommituksessa. Sen jälkeen Viipurin evakuointi oli pelkää improvisointia. 

Suurena uhkana keskitys- ja huoltokuljetusten onnistumiselle oli , että vihollinen 
pystyisi vaurioittamaan vakavasti rataverkkoa. Tämän takia rautatieosasto ryhmitti 
radankorjausyksiköt tärkeimmille keskityskuljetuksiin käytettäville rataosille. Pahin 
häiriö rautatiekuljetuksille aiheutui kesäkuun jälkipuoliskolla Tuuloksessa, kun vi-
hollisen maihinnousu keskeytti 11.D:n kuljetukset neljäksi vuorokaudeksi. Samalla 
menetettiin kuusi veturia ja yli 300 vaunua. Suomalaisten onneksi vihollisen pelätty 
ilmatoiminta ei häirinnyt vakavasti keskityskuljetuksia, vaikka hajanaisia pommi-
tuksia tapahtuikin usein. Tilastojen mukaan rautateitä vastaan suoritettiin touko-
kuusta heinäkuuhun yhteensä 79 ilmahyökkäystä 821• Näistä luvuista tosin puuttu-
vat kesäkuun ensimmäisen puoliskon tiedot, joita ei ilmeisesti ehditty sotatoimien 
takia kirjata. Tavallisesti radankorjausyksiköt saivat radan ilmahyökkäysten jälkeen 
liikennöitävään kuntoon parissa tunnissa. Venäläisten voidaan todeta tehneen 
pahan virheen ilmavoimiensa käytössä. Mikäli vihollinen olisi keskittänyt ilmavoimi-
ensa hyökkäykset keskitysratojen solmukohtiin, kuten se teki helmikuussa 1940 
Kouvolan alueella, olisi tilanne Kannaksella saattanut kehittyä suomalaisten kan-
nalta todella huonoon suuntaa. 

820 Sarmanne, s. 136-138. 
821 PM:n kirj no 1543/Raut 3, 12 sai , 1.7.1944, SArk, T 22471/11 ja PM:n ki rj no 1724/Raut 3/ 12 sai 

18.7.1944, SArk, T 22471/11 ja PM:n ki rj no 1852/Raut 3/ 12 sai, 2.8.1944, SArk, T 22471 / 11 ja 
PM:n kirj no 1852/Raut 3/ 12 sai , 2.8.1944, SArk, T 22471 / 11 . 
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Vihollisvaikutusta suurempi vaara keskityskuljetuksille oli se, että veturien halot 
uhkasivat kesäkuun jälkipuoliskolla loppua. Veturien polttoainehankinnassa oli ol-
lut ongelmia koko sodan ajan, mutta koskaan ennen eivät rautateiden puuvarastot 
olleet yhtä tyhjiä kuin keväällä 1944. Tilanne kärjistyi, kun kesäkuussa kutsuttiin 
huomattava määrä sellaisia henkilöitä palvelukseen, jotka olivat osallistuneet rau -
tateiden puunhankintaan ja kuljetuksiin. Tästä syystä halkokuljetukset keskeytyivät 
eräillä paikkakunnilla kokonaan. Todettuaan tilanteen päämajan kuljetusjohto käski 
kotiseudun liikenne- ja vesitiepiirien asettaa rautateiden puunkuljetukset etusijalle 
kaikkiin muihin nähden. Vasta heinäkuun puolivälissä veturien polttopuuhuolto 
saatiin erityistoimenpiteiden ansiosta välttävään kuntoon . Tässä auttoivat sekä 
sotatapahtumien hiljeneminen että kuljetusetäisyyksien lyheneminen. Polttoaine-
asiaan palataan seuraavassa luvussa 5.3.2. 

Heinäkuun puolivälistä alkaen rautateiden kuljetustilanne alkoi hiljalleen normali -
soitua. Kenttäarmeijan huoltokuljetukset ja evakuoinnit tosin jatkuivat, mutta ka-
lustoa voitiin suunnata lisääntyvässä määrin siviilikuljetuksiin. Rautateiden tilan -
netta helpotti se, että noin 1 000 kilometriä supistuneella rataverkolla oli käytettä-
vissä 839 veturia ja rataverkon kokoon nähden kohtuullisesti vaunuja. Kesän 
aikana oli menetetty 23 veturia ja runsaat 900 tavaravaunua. 822 

Elokuun alussa eversti Hovinen sai operatiiviselta osastolta tehtävän laatia sa-
lassa suunnitelma Moskovan rauhan rajan itäpuolisten alueiden evakuoimiseksi 
rautateitse. Todennäköisesti juuri tästä syystä syyskuun alussa toteutettu Mosko-
van rauhan rajan kaakkoispuolisen vielä evakuoimattoman alueen tyhjentäminen 
onnistui erittäin hyvin. Rautateitä käytettiin evakuoinneissa väestön , materiaalin ja 
pienkarjan evakuointiin, mutta karja marssitettiin pois. Alueen sadosta saatiin 
talteen 35%. Kaikkiaan Itä- ja Kaakkois-Suomesta evakuoitiin syksyllä 375 632 
henkeä ja 190 692 eläintä 823 . 

Rautateiden merkitystä Suomelle osoittaa niiden valtava osuus kaikista maakul-
jetuksista. Vuonna 1939 rautatiekuljetusten osuus oli tonnikilometreittäin laskettu-
na 82%, kun vastaava osuus oli vuonna 1944 peräti 93% . 824 Muutos johtui ennen 
kaikkea ajoneuvokuljetusten toimintaedellytysten heikkenemisestä jatkosodan ai-
kana. Oheisesta kuvasta ilmenee, että jatkosodan aikana rautateillä kuljetettujen 
eri tavararyhmien prosentuaaliset osuudet pysyivät yleisesti ottaen suhteellisen 
vakaina koko sodan ajan. Teollisuustavaroiden ja puutavaran osuuksien supistumi -
sen syinä olivat pääasiassa vienti- ja kotimarkkinateollisuuden ongelmat. Vuonna 
1944 tapahtunut puutavarankuljetusten romahdus johtuu taas kesän suurista soti -
laskuljetuksista, hakkuiden osittaisesta pysähtymisestä ja viennin tyrehtymisestä 
loppukesällä 1944. Sotilastavaroihin sisältyvät sekä suomalaisten, ml. sotateolli-
suus, että saksalaisten sotilaskuljetukset. Sotilaskuljetusten osuuden kasvu vuosi-
na 1942 ja 1943 selittyy sillä, että autokaluston säästämiseksi kuljetukset suoritet-
tiin lyhyilläkin matkoilla junilla tai aluksilla. Se, että vuonna 1944 sotilaskuljetusten 

822 Luettelot sotatoimialueille jääneistä vetureista ja vaunuista 26.7.1944 ja 27.7.1944, SArk, T 22471/11 . 
823 Evakuointitoimikunnan mietintö, s. 13-14. 
824 Sarmanne, s. 94 ja Alava, s. 458. 
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osuus kuljetuksista oli kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 1941, johtuu sekä 
autokaluston säästämisestä että kesän ja syksyn 1944 suurista joukkojen kuljetuk-
sista ja materiaalin siirroista varikkoihin. 

Sotilastavara 

Muu tavara 

Ravinto- ja nautinta-aineet 

Teollisuustavarat 

Puutavara 

Rautatiekuljetusten jakaantuminen (%) tavararyhmittäin 
vuosina 1941-1944 (Vuoden 1945 rautatietilasto) 

0 5 10 15 20 25 

11 1941 ml 1942 

5.3.2 Tiekuljetusorganisaation voimanponnistus 

30 35 

Ajoneuvokaluston keskittäminen kenttäarmeijalle ja evakuointeihin 

Liikennepiirit suorittivat kesäkuun 1944 alkaessa kotiseudulla polttopuiden ajoja ja 
muita ennalta huolellisesti suunniteltuja kuljetustehtäviä, kun kaikki yhtäkkiä muut-
tui. Venäläisten suurhyökkäyksen käynnistyttyä tiekuljetusorganisaation tärkeim-
mäksi tehtäväksi tuli ensin päämajan ja kenttäarmeijan ajoneuvotäydennyksestä 
huolehtiminen. Tämä merkitsi sitä, että kesäkuun puolivälin jälkeen liikennepiirit 
eivät voineet suorittaa kotiseudulla puolustuslaitoksen ajojen lisäksi kuin kaikkein 
tärkeimmät kansanhuollon kuljetukset. 

Toimintaa Mikkelissä johtava päämajan huoltopäällikkö, kenraalimajuri Roos 
antoi 11.-12.6. liikenneosastolle käskyt kotiseudulla syksystä 1941 alkaen toimi-
neiden päämajan reserviyksiköiden lähettämisestä välittömästi Kannakselle. Seit-
semän autokomppaniaa ja yksi perävaunuautokomppania siirrettiin Kaakkois-Suo-
men Sotilasläänin (KaakSLE) esikunnan käyttöön. Kuusi erillistä auto-osastoa ja 
yksi perävaunuautokomppania määrättiin päämajan sotilashallinto-osaston käyt-
töön. 825 Kyseisten noin 450 kuorma-auton lähtö Viipuriin ja Imatralle merkitsi 
samalla kotiseudun puutavarankuljetusten keskeytymistä pääosin kokonaan. 

Tarkoituksena oli käyttää Kaakkois-Suomeen siirrettyjä autoyksiköitä päämajan 
huolto-osaston käskemiin huolto-, täydennys- ja evakuointiajoihin. Pian todettiin, 
että kyseisten yksiköiden toiminta oli johtamisongelmien takia tehotonta. Tämä 

825 KotijE:n kirj no 1367 /Liik 2/ 83 sai , 13.6.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai , asiakirjajaottelu 71 -88. 
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johtui siitä, että huolto-osasto oli liian kaukana voidakseen käyttää niitä tarkoituk-
senmukaisesti , eikä paikallisilla sotilasviranomaisilla taas ollut tehtävään tarvitta-
vaa ammattitaitoa. Huolto-osasto ratkaisi syntyneen tilanteen valtuuttamalla 14.6. 
kapteeni Harjun antamaan käskyjä kaikille IV AK:n ja KaakSLE:n alueella toimiville 
päämajan kuljetus- ja liikenneyksiköille. Harju toimi samalla kahden päämajan 
alaisen auto-osaston ja yhden perävaunuautokomppanian päällikkönä. Järjestely 
tehosti jossain määrin autoyksiköiden toimintaa, vaikkakaan Harjulla ei ollut käy-
tännössä juuri mahdollisuutta valvoa laajalla alueella tapahtuvia kuljetuksia. Kolme 
päivää myöhemmin päämajan huoltopäällikkö määräsi autoalan tarkastajan evers-
tiluutnantti Nordenswanin Viipuriin ottamaan johtoon ja hoitamaan alueen kuljetus-
väline- ja polttoaineasiat. 826 

Kenttäarmeijan autotarpeen tyydyttämiseksi liikenneosasto sai 12.-20.6. pää-
majasta käskyt perustaa kahdeksan autokomppaniaa, kaksi sairasauto-osastoa ja 
kolme erillistä linja-auto-osastoa. 827 Lisäksi maan- ja vesitiekuljetusosaston maan-
tiekuljetustoimisto sai kesäkuun puolivälissä päämajan huoltopäälliköltä tehtävän 
koota Säkkijärven, Lappeenrannan, Tienhaaran, Puumalan Rautjärven, Joutsenon, 
Parikkalan ja Värtsilän alueille päämajan autoreservi kenttäarmeijan täydennystä 
varten. 828 Liikennepiirit olisivat ehkä näiden ottojen jälkeen kyenneet välttävästi 
hoitamaan kotiseudun tärkeät kuljetukset, elleivät ne olisi yllättäen joutuneet suun-
taamaan alueidensa ajoneuvoja myös evakuointikuljetuksiin. 

Heti Viipurin ratapihan tuhouduttua 15.6. päämajan huoltopäällikkö antoi 
maantiekuljetustoimistolle tehtävän järjestää Kaakkois-Suomen evakuointeihin 
tarvittavat ajoneuvot. Sen tuli lisäksi organisoida evakuointikuljetusten johtaminen 
ja osallistua niiden valvomiseen yhdessä ilmasuojeluviranomaisten kanssa. Samal-
la todennäköisesti sovittiin, että huolto-osasto keskittyy kenttäarmeijan autoasioi-
den hoitamiseen, kun taas maantiekuljetustoimisto vastaa itsenäisesti evakuoin-
tien autokuljetuksista. 

Evakuointiin tarvittavien tilapäisten auto-osastojen muodostamisen ongelmana 
oli, ettei tiekuljetusorganisaatio ollut mitenkään valmistautunut tällaiseen tehtä-
vään . Näin ollen maantiekuljetustoimisto joutui nopeasti suunnittelemaan osasto-
jen muodostamisen sekä ohjeistamaan niiden toiminnan. Osastot päätettiin koota 
mahdollisimman hyväkuntoisista siviiliautoista, jotta ne kestäisivät matkan rasituk-
set. Kussakin kuljetusryhmässä tuli olla joko 10 kuorma- tai linja-autoa siviilikuljet-
tajineen. Lisäksi jokaiselle ajoneuvoryhmälle tuli määrätä liikennepiirin henkilöstös-
tä pätevä johtaja. Toisaalta tuli pyrkiä huolehtimaan, että liikennepiiri kykenisi 
kuljetusryhmien lähettämisen jälkeen huolehtimaan tärkeimmistä elintarvike- ja 
sotilaskuljetuksista. Jotta yhteiskunnan kannalta elintärkeät kuljetukset voisivat 
edes jossain määrin jatkua, liikennepiirejä kiellettiin lähettämästä tehtävään puuta-
varayhtiöiden autoja tai postin linja-autoja. 829 

826 PM huolto 3:n spk. 14.6. -5.12.1944, SArk, Spk 20894. 
827 KotijE:n kirj no 1358/Liik 2/93 sai, 12.6.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai, asiakirjaryhmittely 93 ja 

KotijE:n kirj no 1388/Liik 2/ 93 sai , 16.6.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai , asiakirjaryhmittely 93 ja 
KotijE:n kirj no 1415/Liik 2/93 sai , 20.6.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai, asiakirjaryhmittely 93. 

828 PM huolto 3:n spk. 14.6.-5.12 .1944, SArk, Spk 20894. 
829 PMHE:n creedsanoma no 3910/3/1/ 4a, 16.6.1944, SArk, T 7367 /23. 
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Kaikkiaan 20 liikennepiirin maantiekuljetustoimistolta 16.6. saama puhelinsano-
ma evakuointiajoneuvojen varaamisesta ja lähettämisestä oli erittäin selkeä ja 
yksityiskohtainen. Valitettavasti kaikki liikennepiirit eivät kiireessä täysin noudatta-
neet ohjetta. Pahin laiminlyönti oli, etteivät monet liikennepiirit määränneet lähettä-
milleen kuljetusryhmille vastuullista johtajaa. Tämä johti evakuoinnin aikana moniin 
sekaannuksiin ja antoi mahdollisuudet jopa rikolliseen toimintaan evakuoinnin 
aikana. Lisäksi valvonnan puutteen takia osa autoista saattoi palata ilman lupaa 
kotiseudulleen. 

Autojen lähettäminen evakuointitehtävään lopetettiin 20.6.1944. Siihen mennes-
sä liikennepiirit olivat komentaneet Kannakselle lähes 1 000 kuorma- ja noin 100 
linja-autoa. Tämä merkitsi , että tehtävään määrättiin noin neljännes kotiseudun 
kunnossa olevista kuorma-autoista ja kolmannes linja-autoista. Huomattava osa 
evakuointiin lähetetyistä ajoneuvoista jäi matkan varrelle erilaisten vikojen takia. 
Määräpaikkoihinsa tuli 20.6. kuluessa noin 600 kuorma- ja 90 linja-autoa. 830 

Siviiliajoneuvojen lisäksi Kannaksen evakuointiin osallistui päämajan käskystä par-
haimmillaan 10 autokomppaniaa ja yksi linja-autokomppania 831 . 

Koska maantie-evakuointi oli jouduttu rautatien katkeamisen jälkeen improvisoi-
maan, maantiekuljetustoimisto määräsi 16.6. moottoriajoneuvokoulutuskeskuksen 
johtajan majuri Rosteen Kannaksen siviilievakuoinnin maantiekuljetusten vastuulli -
seksi johtajaksi. Hänen käskettiin perustaa koulutuskeskuksen henkilöstöstä kuusi 
kuljetusesikuntaa, joista kolme tuli lähettää Imatralle ja kolme Viipuriin. 832 Kuljetus-
esikunnat saapuivat toimi paikoilleen aivan evakuoinnin loppuvaiheessa. Näin ollen 
ne eivät sanottavasti ehtineet vaikuttaa ajoneuvojen suunnitelmalliseen käyttöön. 

Kotiseudulle jäi päämajan reserviyksiköiden siirtojen , kenttäarmeijan ajoneuvo-
ottojen ja evakuointiajoneuvojen lähettämisen jälkeen noin 6 400 kuorma-autoa 833 • 

Näistä oli kuitenkin jatkuvasti 35% korjattavana. Kotiseudun kuljetuskapasiteetti 
oli kesäkuun jälkipuoliskolla vain 60% toukokuun tasosta. Kuljetusorganisaatio 
pyrki korvaamaan autokaluston puutetta hevos- ja vesikuljetuksilla. Tämä onnistui 
kohtuullisesti vain Kaakkois-Suomen evakuoinneissa. Vasta heinäkuun alkupuolel-
la, kun pääosa evakuointiin lähetetyistä autoista oli palannut kotiseuduilleen , lii-
kennepiirit onnistuivat laajemmassa mitassa käynnistämään uudelleen kotiseudun 
moottoriajoneuvokuljetukset. 

Kesä- ja heinäkuun liikkuvat sotatoimet kuluttivat nopeasti kenttäarmeijan käy-
tettävissä olevia nestemäisten ja kiinteiden polttoaineiden varastoja. Kesäkuun 
lopulla ja heinäkuun alussa polttoaineen kulutus oli 300% suurempi kuin asemaso-
dan aikana 834• Suomi oli onneksi onnistunut, Saksan tiukasta kauppapolitiikasta 
huolimatta, muodostamaan talvella 1944 äärimmäisen tiukan säännöstelyn avulla 
pienen nestemäisten polttoaineiden varaston. Vaikka nestemäisten polttoaineiden 
varastot hupenivat kesän taistelujen aikana vaarallisesti, ne riittivät tyydyttämään 

830 PMHE:n creedsanoma no 3989/3/1/ 4a, 20.6.1944, SArk, T 7367 /23. 
831 Airio, s. 64. 
832 PMHE:n sanoma 3904/3/1/4 a, 16.6.1944, SArk, T 7367/23. 
833 Liitteenä 2 moottoriajoneuvotilanneilmoitus 30.6.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai, asiakirjaryhmittely 93. 
834 PM huolto 3:n spk. 14.6. -5.12.1944, SArk, Spk 20894. 
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sekä sotatoimiyhtymien että kotiseudun tarpeet. Kesäkuun lopulla syntyi kuitenkin 
vaarallinen polttoainekriisi siksi, että sekä kotiseudun että sotatoimiyhtymien kor-
vikepolttoaineen varastot uhkasivat loppua. Tilanne johti siihen että juhannuksesta 
alkaen jouduttiin kotiseudulla järjestämään kiireellisiä pilketalkoita. 835 

Koska korvikepolttoainetilanne oli kriittinen vielä heinäkuun alkupuolella, Roos 
turvautui erikoisvaltuuksilla varustettujen edustajien käyttöön lähinnä Kannasta 
olevilla puunhankinta-alueilla. Hän määräsi 12.7. yhdessä kulkulaitos- ja kansan-
huoltoministeriön kanssa vuorineuvos L. Kivisen alaisekseen puutavarankulje-
tusvaltuutetuksi. Samalla Roos nimitti Saimaan ja Päijänteen vesistöalueille sekä 
Suomenlahden rannikkoalueelle kullekin puutavarankuljetuksen valvojan, joka 
toimi hänen sekä kansanhuoltoministeriön valtuuksin tehtävänä edistää kaikin 
tavoin puutavarankuljetuksia. Valtuutetun ja valvojan oli määrä huolehtia, että 
ainakin päämajan huoltopäällikön määräämät VR:n ja kenttäarmeijan puutavaran-
hankinnat ja kuljetukset toteutetaan nopeasti . 836 

Maantiekuljetustoimisto käski puolestaan heinäkuun puolivälissä liikennepiirien 
asettaa pilkekuljetukset etusijalle 837 . Vielä elokuun alussa pilkkeiden kuljetusten 
luokitusta nostettiin ilmoittamalla, että autopilkeraakapuun kuljetukset olivat soti-
laskuljetuksia 838 . Edellä mainittujen järjestelyjen ansiosta onnistuttiin huolehti -
maan, ettei puupula lopulta pahasti haitannut kesän 1944 sotilaskuljetuksia. Val-
tuutetun ja valvojien toiminta jäi varsin lyhytaikaiseksi, koska elokuun alkupuolella 
sotatoimet hiljenivät kaikkialla . 

Kaakkois-Suomen kaupunkien keskitetty liikenne 

Kenttäarmeijan joukkojen vetäytyessä kesä- ja heinäkuussa 1944 Kannakselta ja 
Itä-Karjalasta monia päämajan alaisia joukkoja ja laitoksia siirtyi Pohjois-Karjalan , 
Savonlinnan, Lappeenrannan sekä Etelä- ja Pohjois-Kymin liikennepiirien alueille. 
Siellä oli ennestään suuria linnoitustyömaita rakentajajoukkoineen ja ajoneuvoi -
neen. Joukot ja päämajan alaiset yksiköt käyttivät ajoneuvoja ajoihinsa omien 
tarpeidensa mukaan rajoituksetta. Tällainen ajoneuvojen koordinoimaton käyttöta-
pa kulutti turhaan korvaamatonta kalustoa, renkaita ja polttoainetta. Liikennepiirien 
kannalta tilanne oli kestämätön siksi , että ne joutuivat hoitamaan pelkästään 
käytössään olevalla vähäisellä SA- ja KH-ajoneuvokalustolla siirtoväen kuljetukset, 
puutavaranajot ja elintarvikkeiden jakelut sekä suorittamaan myös puolustusvoimi-
en ajoja. 

Mietittyään keinoja Kaakkois-Suomen sekavien kuljetusolojen järjestämiseksi , 
liikenneosasto päätyi siihen, että Joensuuhun , Savonlinnaan ja Kotkaan tulisi 
määrätä vastuuhenkilöt johtamaan päämajan alaisten yksiköiden kuljetuksia ja 
huolehtimaan yhteistoiminnasta liikennepiirien kanssa. 839 Päämajan huolto-osasto 
hyväksyi esityksen , koska järjestelyn avulla uskottiin voitavan todella säästää 

835 KotijE:n kirj no 1669/ IV/Ker.sal, 24.6.1944, SArk, T 7367/2 1. 
836 PMHE:n kirj no 1520/ 1/ 13 sai, 25.7.1944 , SArk, T 22471/3. 
837 KotijE:n kirj no 10218/ Liik 2/ 71 , 20.7. 1944, SArk, T 7367 /21. 
838 KotijE:n kirj no 11154/ Liik 2/71, 9.8.1944, SArk, T 7367 /21 . 
839 KotijE:n kirj no 1602/Liik 2/93 sai, 12.7.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai, asiakirjaryhmittely 93. 
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kallisarvoista kalustoa ja polttoainetta. Se käski heinäkuun lopulla toimeenpanna 
niin sanotun keskitetyn liikenteen Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Savonlin-
nassa ja Joensuussa. Hieman myöhemmin järjestely otettiin käyttöön myös Lah-
dessa. 840 

Keskitetyn liikenteen johtaminen annettiin edellä mainituilla paikkakunnilla liiken-
nepiirin päällikön tehtäväksi lukuun ottamatta IV AK:n vastuulle jäänyttä Lappeen-
rantaa. Liikenteen valvomiseksi liikennepiirien päälliköiden tuli sulkea kaikki kysei-
siin kaupunkeihin johtavat tiet liikennevartioilla ja perustaa liikennelupatoimistot. 
Kenttäarmeijan yksiköt ja päämajan alaiset laitokset velvoitettiin ilmoittamaan päi-
vää ennen ajonsa lähimpään liikennelupatoimistoon, jotta niitä voitiin sopivasti 
yhdistää. 841 Näyttää siltä, ettei Kaakkois-Suomen kaupunkien keskitettyä liiken-
nettä saatu millään paikkakunnalla kunnolla toimimaan ennen aselepoa. Tämä 
johtui suurimmaksi osaksi kenttäarmeijan yksiköissä ilmenneestä muutosvastarin-
nasta. 

Elokuun puolivälissä maan kuorma-autojen kokonaismäärä oli noin 21 000. 
Näistä noin kolmannes olisi rauhan aikana viety heti romutettaviksi. Kenraalimajuri 
Roosin mielestä kalusto oli kokonaisuudessaan niin kurjassa kunnossa, ettei sen 
taloudellisesta käytöstä enää voinut puhua. Koska kuitenkin korjaamoiden tehoa 
oli jatkuvasti voitu kehittää, tilanne oli jollain tavalla hallinnassa. Toisaalta Roosin 
mielestä uusiin ajoneuvojen ottoihin ei enää ollut mahdollisuutta ilman, että vaa-
rannettaisiin kotiseudun elintarvikekuljetukset. 842 

Evakuointien tiekuljetusten järjestelyt 

Päämajan ilmasuojeluosasto sekä maan- ja vesitiekuljetusosasto pyrkivät kesä-
kuun lopulla löytämään keinot evakuointien autokuljetuksissa esiintyneiden johta-
misongelmien ratkaisemiseksi. Kyse oli ennen kaikkea siitä, etteivät evakuoinnin 
johtajat olleet osanneet käyttää tehokkaasti ajoneuvoyksiköitä. Toisaalta monet 
evakuointiauto-osastot hajaantuivat huonon johtamisen takia pian Kannakselle 
savuttuaan. Sekaannusta oli aiheuttanut sekin, että jotkut sotilasviranomaiset oli-
vat ottaneet omavaltaisesti osan evakuointiajoneuvoista omaan käyttöönsä. Lisäk-
si eräät evakuointiin lähteneet kuljettajat olivat käyttäneet evakkojen hädänalaista 
tilaa hyväkseen laskuttamalla kuljetuksista kohtuuttomia korvauksia. 843 

Evakuointien tiekuljetuksissa todetut puutteet pyrittiin ensin korjaamaan anta-
malla ilmasuojeluviranomaisille vastuu kaikkien evakuoinnissa olevien ajoneuvojen 
käytön johtamisesta. Järjestely ei kuitenkaan ratkaisut vaan paremminkin lisäsi 
tiekuljetusten johtamiseen liittyviä ongelmia. Tilanne oli näet kesäkuun puolivälissä 
muodostunut sellaiseksi , että sotatoimiyhtymien ja sotilashallinto-osaston vastuu-

840 PM:n kirj no 1880/Huolto 3/20 A sai , 19.7.1944, SArk, T 7367/7. 
84 1 PM:n kirj no 2141/Huolto 3/20 A sai , 12.8.1944, SArk, T 7367/7. 
842 Kenrm Roosin PM valtakunnan huoltotilanteesta elokuun alussa 1944, 13.8.1944 sai , SArk, 

T 22471/17 - Jakelussa ylipäällikkö, pääministeri, ulkoministeri , puolustusministeri ja yleisesikun-
nan päällikkö. 

843 PMhos:n puhelinsanoma 11177/230/20.6.1944, SArk, T 7367/23 ja PM:n kirj no 1880/Huolto 3/20 
A sai , 19.7.1944, SArk, T 7367/7 ja Länsman, s. 125. 
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alueet olivat tulleet osittain päällekkäisiksi samalla, kun niiden toiminta ulottui 
liikennepiirien alueelle. Johtosuhteiden selkiyttämiseksi liikenneosasto esitti, että 
saisi sotilashallinto-osastolta johtoonsa Käkisalmen ja Sortavalan liikennepiirit. 
Sen lisäksi se halusi uudistaa evakuointien autokuljetusten järjestelyt siirtämällä 
kaikki evakuointikuljetuksia suorittavat elimet omaan johtoonsa. Liikenneosasto 
piti muutosta välttämättömänä, koska mahdolliset jatkoevakuoinnit tulisivat tapah-
tumaan liikennepiirien alueella. 844 

Päämajan ilmasuojelukomentaja, kenraaliluutnantti A. Sihvo, jolle päämajan jär-
jestelyosasto oli siirtänyt asian ratkaisun, hyväksyi periaatteessa liikenneosaston 
esityksen. Kun suunnitelmaa käsiteltiin elokuun alussa ilmasuojelukomentajien 
neuvottelussa, todettiin sen kaipaavan vielä tarkennusta. Kuitenkin kaikki hyväk-
syivät, että liikenneosasto ottaa vastuun evakuointiviranomaisten kuljetustarpei-
den tyydyttämisestä. Päämajan huolto-osasto vahvisti järjestelyn ja käski liikenne-
osaston viimeistellä tie-evakuointien johtamissuunnitelma. 845 Mahdollisesti asian 
nopeaan etenemiseen vaikutti, että valtion ylin johto oli hieman aiemmin päättänyt 
irrottaa maan sodasta. Päämajan ilmasuojelukomentaja ja huoltopäällikkö toden-
näköisesti halusivat varmistaa, että rautatie- ja vesitie-evakuointien lisäksi myös 
tie-evakuointien valmius olisi mahdollisimman suuri. 

Elokuun puolivälissä liikenneosasto perusti päämajan ilmasuojelukomentajan 
esikunnan yhteyteen kapteeni K. Pakkalan johtaman liikennetoimiston 846 . Sen 
tehtävänä oli johtaa ja valvoa evakuointikuljetuksia Haminaan, Kouvolaan, Lap-
peenrantaan, Vuoksenniskalle, Sortavalaan ja Joensuuhun sijoitettavien evaku-
ointikuljetusesikuntien 847 avulla. Toimiston tuli pitää yhteyttä kotijoukkojen esi-
kunnan liikenneosastoon kaikissa evakuointien autokuljetuksiin liittyvissä kysy-
myksissä. Evakuointiesikuntien perustaminen valmisteltiin määräämällä niille pääl -
liköt alueen liikennepiirien liikennetoimistojen tai kuljetustoimistojen päälliköistä 
sekä varaamalla niiden käyttöön tietyt autoyksiköt ja muut tarvittavat ajoneuvot. 848 

Järjestelyn ajateltiin evakuointien aikana toimivan keskitetysti siten, että ilma-
suojelukomentaja käskisi evakuoitavia alueita ja niiden kiireellisyysjärjestystä kos-
kevat määräykset liikennetoimistolle. Toimisto taas antaisi kuljetusten suoritusta 
koskevat tehtävät evakuointikuljetusesikunnille. Kaikissa muissa suhteissa evaku-
ointiesikunnat olisivat liikenneosaston alaisia. Periaatteessa liikenneosaston suun-
nittelema evakuoinnin autokuljetusten järjestely oli yksinkertainen ja selkeä johta-
misratkaisu. Sen avulla uskottiin voitavan välttää kesäkuun 1944 evakuoinneissa 
esiintyneet johtamisongelmat. 

Yleisesti ottaen 4.9 . aamulla kaikkialla Itä- ja Kaakkois-Suomessa käynnistyneet 
tie-evakuoinnit sujuivat varsin hyvin. Evakuoinnin alkaessa toimintavalmiit evaku-

844 PMisos:nkirj no 5337/ ls 3/ 222 sai , 10.7.1944, SArk, T 7367/7 ja KotijE:n kirj no 1601/Liik 2/93 sai , 
13.7.44, SArk, Sk 1998, Liik 2. 

845 KotijE:n kirj no 2003/Liik2/93 sai , 4.8.44, SArk, Sk 1998- Liik 2 sai ja PMhos:n sähke 5.8.1944, 
SArk, T 7367/7. 

846 Päällikkö, päällikön apulainen , teknillinen tarkastaja, varaosaupseeri , kirjuri , lähetti ja neljä ha:a 
kuljettajineen. 

847 Päällikkö, päällikön apulainen, autoupseeri , kirjurialiupseeri , lähetti ja kaksi ha:a kuljettajineen. 
848 KotijE:n kirj no 2077/Liik 2/93 sai , 15.8.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2. 
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ointikuljetusesikunnat saivat nopeasti käyttöönsä niille ennalta varatut autoyksiköt 
ja ajoneuvot, joiden avulla ne ryhtyivät suorittamaan niitä kuljetustehtäviä, joita 
paikalliset ilmasuojeluviranomaiset osoittivat. Tehtävään suunniteltu ajoneuvomää-
rä tosin todettiin jo 4.9. liian pieneksi. Ajoneuvojen riittämättömyys johtui todennä-
köisesti siitä, etteivät evakuointiviranomaiset ja päämajan kuljetusjohto olleet va-
rautuneet alueiden tyhjennykseen kahden viikon kuluessa. Näin ollen jouduttiin 
taas improvisoimaan. Maantiekuljetustoimisto joutui 4.9. alkaen jälleen antamaan 
sisämaan liikennepiireille käskyjä evakuointiauto-osastojen muodostamisesta ja 
lähettämisestä liikkeelle. 

Toisaalta kuljetusten johtaminen ei tapahtunut ilmasuojelukomentajan tiukassa 
valvonnassa keskitetysti, kuten liikenneosasto oli suunnitelmaa laatiessaan kuvi-
tellut. llmasuojeluesikunnan liikennetoimiston päällikön kertoman mukaan hän ei 
saanut evakuoinnin aikana kenraaliluutnantti Sihvolta yhtään käskyä tai ohjetta 
toiminnasta. Hän olisi ehkä siitä huolimatta saattanut onnistua johtamaan evaku-
ointikuljetusesikuntien toimintaa, ellei liikenneosasto olisi käskenyt hänen siirtyä jo 
evakuoinnin valmisteluvaiheessa toimistoineen ilmasuojelukomentajan esikunnas-
ta Savonlinnaan siellä toimivan evakuointiesikunnan yhteyteen. Siten evakuoinnin 
tiekuljetuksia johtavalla liikennetoimistolla ei ollut mitään kokonaiskuvaa evakuoin-
nin kulusta. Sen tehtävä rajoittui vain liikenneosaston kyseisen alueen evakuointiin 
määräämien autoyksiköiden johtamiseen. Somerolla huonojen puhelinyhteyksien 
varassa toimineella liikenneosastollakaan ei näytä olleen koko aikana kunnollista 
tilannekuvaa evakuoinnin etenemisestä. 849 

Liikenneosaston siirtyminen Helsingin suurpommitusten jälkeen helmikuun 1944 
lopulla Somerolle oli osoittautunut jo talvella virheratkaisuksi. Tämä johtui ensinnä-
kin siitä, että kaikki osaston tärkeimmät yhteistoimintakumppanit olivat jääneet 
Helsinkiin. Tämän takia liikenneosasto joutui jättämään Helsinkiin pienen yhteyseli -
men 850. Somerolta tapahtuvaa johtamistoimintaa haittasi erityisesti se, että alueen 
puhelinverkko oli täysin riittämätön valtakunnallisen organisaation johtamiseen 851 . 

Rauhallisena aikana yhteyksien ongelmat eivät näytä merkittävästi haitanneen 
johtamista. Kiivaiden taistelujen aikana tilanne oli toinen. Tämän takia maantiekul-
jetustoimisto joutui kesällä ja syksyllä antamaan kaikki kiireellisesti toimeenpanta-
vat käskyt evakuointiajoneuvo-osastojen muodostamisesta suoraan liikenneosas-
ton alaisille liikennepiireille. 

5.3.3 Vesitiepiirien toiminnan painottuminen evakuointeihin 

Suurin toivein keväällä 1944 käynnistynyt vesitieliikenne joutui vaikeuksiin heti 
kesäkuun alkupuolella venäläisten suurhyökkäyksen alettua. Laivahenkilökunnan 
kutsuminen palvelukseen pakotti jättämään monet alukset pois liikenteestä. Lisäk-
si kuljetusten painopiste jouduttiin kesäkuun puolivälissä siirtämään puutavaran 
kuljetuksista evakuointeihin. Niiden käynnistämisen ongelmana oli , ettei niihin 

849 Länsman, s. 126-127. 
85° Kiira, s. 35. 
851 Kapteeni K. Seppälän tarkastuskertomus elokuun puolivälistä, ei diaaria, SArk, T 22471/19. 
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ollut osattu varautua, koska Kannaksen ja Viipurin evakuointisuunnitelmat perus-
tuivat pääosin rautatiekuljetuksiin 852 . 

Vaikka kuljetusorganisaation tehtävänä oli vain järjestää Viipurin evakuointiviran-
omaisten käyttöön tarvittava kuljetuskalusto ja auttaa sen käytössä, joutui kulje-
tusjohto ottamaan alusta alkaen vastuuta myös vesitie-evakuoinnin johtamisesta. 
Vesitiekuljetustoimiston päällikkö, komentajakapteeni E. Stjernvall sai 14.6. ken-
raalimajuri Roosilta Mikkelistä ensimmäisen käskyn lähettää aluksia siirtämään 
tärkeitä materiaalivarastoja turvaan Viipurista. Seuraavana päivänä, jolloin Viipurin 
evakuointi varsinaisesti alkoi , tilanne muuttui sekasortoiseksi sen jälkeen, kun 
rautateitse suunnitellut kuljetukset estyivät rautatieyhteyden katkettua. Tällöin ve-
sitiekuljetusosasto käski heti Viipurin satamakuljetuspäällikköä ja Viipurin vesitie-
alueen päällikköä avustamaan Viipurin sk.piirin esikunnassa toimivaa evakuointi-
päällikköä vesitiekuljetusten järjestelyissä. Tilanne oli kuitenkin sekava, eikä Viipu-
rin evakuointipäällikkö kyennyt antamaan kuljetusorganisaatiolle mitään järkeviä 
tehtäviä. Näyttää myös siltä, etteivät vesikuljetusten johtajat aina edes kyenneet 
löytämään Viipurin evakuointijohtoa. Toisaalta arkistolähteiden perusteella vaikut-
taa, että vesitieorganisaation johtamistoiminta oli kaaoksen keskellä yllättävän 
selkeää ja päämäärätietoista. Vesitiepiiri järjesti esimerkiksi itsenäisesti 23 mootto-
rivenettä evakuointikuljetuksiin välillä Lihaniemi - Turkinsaari 853 . 

Viipurin menetyksen jälkeisenä päivänä maan- ja vesitiekuljetusosaston päällik-
kö, everstiluutnantti R. Boijer keskusteli päämajan ilmasuojelukomentajan apulai-
sen eversti B. Heinrichsin kanssa siitä, mitä kaupungin evakuoinnin epäonnistumi-
sesta oli opittavaa. Keskustelujen jälkeen Heinrichs käski, että jatkossa alueelliset 
evakuointipäälliköt päättävät kuljetusvälineiden käyttöjärjestyksestä väestön , kar-
jan ja muun omaisuuden evakuoimisessa ja kuormaamisessa. Lisäksi evakuointi-
päälliköiden tuli vastaisen varalle koota alueensa rautatie- , vesitie- ja maantiekulje-
tusten yhdysupseerit keskustelemaan evakuointien kuljetuskysymyksistä. 854 

Parin viikon kuluttua pidettiin Heinolassa Nynäsin kartanossa ilmasuojelu- sekä 
maan- ja vesitiekuljetusosaston välinen neuvottelu , jossa paneuduttiin Saimaan 
vesitie-evakuoinneissa todettuihin epäkohtiin sekä vesitie-evakuointien uudelleen 
järjestelyyn. Eräs neuvottelun jälkeen kenraalimajuri Roosille tehty esitys oli , että 
evakuointien tehostamiseksi Saimaan tärkeimpiin sekä tilapäisiin purkaus- ja kuor-
maussatamiin määrättäisiin vesitiepiirin päällikön alaisina toimivat satamakulje-
tuspäälliköt. 855 Ajatuksena oli soveltaa sisävesisatamissa rannikolla menestyk-
sekkäästi noudatettua mallia. Ajankohtaiseksi esityksen teki, että taistelut jatkuivat 
kiivaina Tali-lhantalassa. 

Muutama päivä myöhemmin Roos valtuutti vesitiekuljetustoimiston päällikön 
komentajakapteeni E. Stjernvallin johtamaan Saimaan vesitiekuljetuksia paikalli -
sen vesitiepiirin päällikön avustamana. Hän sai samalla tehtävän asettaa vesitie-

85? Forsman, s. 66-68. 
853 PMHE:n sanoma Viipurin sk.piirille 15.6.1944, ei numeroa, SArk, T 7366/22. 
854 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. 

855 Evakuointitarkastaja, ev V. A. Kotilaisen muistio 3.7.1944, SArk, T 7366/ 26. 
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evakuointeja varten varsinaisiin satamiin satamakuljetuspäälliköt sekä velvoitteen 
huolehtia siitä, että työt tilapäisissä lastaus- ja purkauspaikoissa tapahtuivat ni-
mettyjen johtajien ohjeiden mukaan. Aluksi satamakuljetuspäälliköt asetettiin Var-
kauteen, Lappeenrantaan ja Vuoksenniskalle sekä hieman myöhemmin myös Kuo-
pion ja sen ympäristön satamiin. Heidän tuli määrätä alusten lastausjärjestys sekä 
valvoa satamatyötä ja satamien varastoalueen järjestelyä. Päämajan ilmasuojelu-
osasto antoi alaisilleen määräyksen antaa Saimaan satamiin asetettavien satama-
kuljetuspäälliköiden käytettäväksi työvoimaa. 856 

Koko kesän vesitiekuljetusten ongelman oli ollut, että melkoinen osa aluksista 
seisoi miehistön puutteen takia. Tässä vaikeassa tilanteessa vesitiekuljetustoimis-
to pyrki lisäämään vesikuljetusten tehokkuutta keskittämällä huomion liikenteessä 
olevien alusten käytön ohjaamiseen ja satamatöiden valvontaan. Vesitiepiirien 
päälliköt velvoitettiin seuraamaan tarkasti kaikkien piirinsä alusten liikkeitä ja tarvit-
taessa antamaan pakkomääräyksiä liikennereiteistä ja kuljetettavista tavaroista. 
Kuljetusten järjestelyt tuli hoitaa yhdessä liikennöitsijöiden kanssa siten, että kaikki 
sotilaallisen ja taloudellisen kantokyvyn kannalta tärkeät kuljetukset saataisiin suo-
ritetuiksi. Tällöin tuli noudattaa seuraavaa vesitiekuljetusten kiireellisyysjärjestystä: 

1. Puolustusvoimien kuljetukset, 
2. Pilaantuvan tavaran kuljetukset, 
3. Evakuointikuljetukset, 
4. Elintarvikkeiden ym. kansanhuollon 

kuljetukset , 
5. Polttopuukuljetukset sekä hiilto- ja 

pilkepuukuljetukset, 

6. Viennin kannalta erikoisen arvokkaiden 
puutavaroiden kuljetukset, 

7. Kaivospölkkykuljetukset, 
8. Paperipuukuljetukset ja 
9. Tukkipuiden kuljetukset. 857 

Luettelosta havaitaan, että heinäkuun jälkipuoliskolla autojen korvikepolttoaineon-
gelmat jatkuivat, mutta rautateiden halkojen pahin puute oli jo ohi. Juhannuksen 
jälkeen VR:n halkokuljetukset oli määrätty vesitiepiireille kolmen viikon ajaksi kaik-
kein tärkeimmiksi kuljetuksiksi. Evakuointikuljetusten korkea luokitus osoittaa, että 
päämajan huoltopäällikön esikunta halusi tulevissa evakuoinneissa turvautua mah-
dollisimman suuressa määrin vesiteiden käyttöön. Jotta tämä näkökohta otettai-
siin huomioon uusissa evakuointisuunnitelmissa ja että vesitie-evakuointien johto-
suhteet saataisiin selvästi määriteltyä, päätti päämajan huoltopäällikkö ottaa aloit-
teen käsiinsä. 

Hän aloitti heinäkuun 1944 puolivälissä neuvottelut sisäasiainministeriön siirto-
väenasiainosaston ja päämajan ilmasuojeluosaston kanssa evakuoinnin vesikulje-
tusten uusista järjestelyistä. Osapuolet pääsivät nopeasti yksimielisyyteen siitä, 
että päämajan huoltopäällikön esikunta vastaa evakuoinnin vesikuljetusten joh-

856 PMHE:n kirj no 4382/1/10, 6.7.1944, SArk, T 7366/26 ja PMHE:n sanoma 8.7.1944, SArk, T 7366/ 
24 ja PMHE:n sanoma 14.7.1944, SArk, T 7366/24 ja PM:n kirj no 5330/ls 3/222 sai, 9.7.1944, 
SArk, T 7366/26. 

857 PMHE:n kirj no 4848/3/11/5 e, 22.7.1944, SArk, T 7366/25 - Jakelussa olivat kulkulaitos- ja kan-
sanhuoltoministeriö, vuorineuvos L. Kivinen , metsäneuvos U. Lehtisalo, metsänhoitaja A. Achte ja 
johtaja A. Naesman. 
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tamisesta yhteistoiminnassa ilmasuojeluosaston ja siirtoväenasiainosaston kans-
sa. Tämä jälkeen päämajan huoltopäällikön esikunta määräsi vesitiepiirien tehtä-
väksi valvoa kaikkea sisävesi - ja rannikkoliikennettä. Vesitiepiirien päälliköillä oli 
oikeus antaa määräyksiä kuljetusten kiireellisyysjärjestyksestä vesitiekuljetustoi-
mistolta saamiensa ohjeiden mukaisesti, määrätä evakuoinneissa käytettävät vesi -
reitit sekä valvoa lastausta ja purkua satamissa. Kaikki evakuointikuljetuksien 
alusvaraukset tuli tehdä yhteistyössä vesitiepiirien kanssa, jotka myös johtaisivat 
kuljetukset. Vesitiepiirien päälliköille annettiin myös oikeus nimittää sisävesillä lisää 
satamatöistä vastaavia satamakuljetuspäälliköitä evakuointikuljetusten kannalta 
tärkeille paikoille. Merisatamien satamakuljetuspäälliköt olivat kuitenkin edelleen 
vesitiekuljetustoimiston , eivät rannikon vesitiepiirien päälliköiden, alaisia. Käsky 
otti huomioon kaikki vesikuljetusten järjestelyyn osallistuvat viranomaiset ja ohjasi 
heidät yhteistoimintaan keskenään. Lisäksi evakuointien maantie- ja rautatiekulje-
tukset liitettiin vesitiekuljetuksiin selkeästi ja yksinkertaisella tavalla. Pikkutarkka 
ohjeistus oli varmasti paikallaan, sillä vain muutamalla Saimaan satamakuljetus-
päälliköllä oli aikaisempaa kokemusta tehtävästään . 858 

Rintamien vakiintuminen ja taistelujen hiljeneminen elokuussa heijastui vesitie-
kuljetusten järjestelyyn siten, että puunhankinnasta vastaavat siviiliviranomaiset 
halusivat käyttää sisävesien evakuointien varalle muodostettua satamakuljetus-
päällikköjärjestelmää puutavarankuljetusten tehostamiseen . He arvostelivat sata-
makuljetuspäälliköitä siitä, että nämä olivat enemmän kiinnostuneita evakuointikul -
jetuksista kuin puutavarakuljetuksista. Pahinta oli, etteivät satamakuljetuspäälliköt 
olleet selvillä puutavaran vaunutarpeesta, eivätkä osanneet jakaa kuljetusvälineitä 
kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti. Puutavaramiehet vaativat, että vesitiekuljetus-
toimisto antaisi satamakuljetuspäälliköille tarkat toimintaohjeet puutavarankulje-
tuksista. 859 

Heinäkuussa kenraalimajuri Roos näytti suhtautuneen hieman epäillen satama-
kuljetuspäälliköiden asettamiseen sisävesille. Syynä oli ehkä se, ettei hän uskonut 
tehtäviin löytyvät päteviä henkilöitä. Hän näyttää kuitenkin elokuun puolivälissä 
olleen sitä mieltä, että kaikkia järkevältä vaikuttavia ja kuljetustilannetta mahdolli-
sesti helpottavia keinoja kannatti kokeilla. Siksi Roos käski tehdä järjestelystä 
pysyvän ja antoi elokuun lopulla luvan laajentaa satamakuljetuspäälliköiden tehtä-
väkenttä kaikkiin vesikuljetuksiin. 

Sisävesisatamissa jo oleville satamakuljetuspäälliköille ilmoitettiin elokuun lo-
pulla, että heidän tehtävänsä oli muuttunut pysyväksi. Heidän tuli jatkossa avustaa 
kaikkien siviilikuljetusten suorituksessa. Samalla Saimaan ja Päijänteen vesitiepiiri-
en päälliköt saivat käskyn asettaa heti satamakuljetuspäälliköt ja näiden apulaiset 
kaikkiin alueensa satamiin. Koska järjestelyn onnistumisen edellytyksenä oli, että 
johtajat osaisivat hoitaa tehtävänsä, kyseiset vesitiepiirien päälliköt velvoitettiin 
opastamaan satamakuljetuspäälliköitä heidän tehtäviensä hoidossa. Kaikilta muil-

858 Roosin Boijerille 19.7. ja 20.7.1944 lähettämät asiakirjat ja ohjeet , SArk, T 7366/26 ja PMHE:n kirj 
no 1469/3/11/ 6 a sai , 24.7.1944, SArk, T 12771/6 + T 7366/26. 

859 Neuvottelu PMHE:ssa 17.-18.8.1944, SArk, T 14499/20. 
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ta sisävesien ja rannikon vesitiepiirien päälliköiltä tiedusteltiin , tulisiko heidänkin 
alueillaan suorittaa samat järjestelyt. 860 

Vesitiepiirien vastaukset saatuaan vesitiekuljetustoimisto asetti syyskuun alussa 
102 satamakuljetuspäällikköä Saimaan, Päijänteen ja Tampereen vesitiepiirin 
alueella oleviin satamiin. He olivat vesitiepiiri- ja -aluepäälliköiden alaisia toimen-
haltijoita, joilla oli päämajan huoltopäällikön myöntämä valtakirja tehtävien hoita-
mista varten. Valittujen joukossa oli maanviljelijöitä, kansakoulunopettajia, pankin-
johtajia, luotseja, sahanjohtajia, työnjohtajia, kauppiaita, poliisikonstaapeleita, met-
sätyönjohtajia, asemamiehiä ja vaihdemiehiä. Ammattien perusteella vain harvalla 
heistä oli mitään kokemusta tai edes käsitystä satamatyön johtamisesta. Puutetta 
koetettiin poistaa tarkalla ja erittäin yksityiskohtaisella ohjeistuksella, joka luonnol-
lisesti muistutti hyvin paljon merisatamien satamakuljetuspäälliköiden tehtäviä. 
Tehtäväluettelon mukaan heidän tuli huolehtia alusten lastaus- ja purkupaikkojen 
jaosta, materiaalin varastoinnista ja jatkokuljetuksista, rautatievaunujen jaosta, 
auto- ja hevoskuljetusten järjestelyistä, työvoiman hankkimisesta ja määräysten 
välittämisestä alusten päälliköille. 861 

Syksyn koittaessa rannikon ja sisävesien vesitieorganisaatio oli kokonaisuudes-
saan erittäin korkeassa valmiudessa. Monet kuitenkin pelkäsivät, etteivät sisävesi-
en satamakuljetuspäälliköt suoriutuisi tehtävistään. Syyskuun alussa suoritetut 
suuret vesievakuoinnit osoittivat, että pelko oli ollut turha; vesitie-evakuoinnit 
sujuivat Saimaalla ja Päijänteellä varsin hyvin. Syyskuun alussa vesikuljetusorgani-
saation suurin ongelma oli se, ettei kansanhuoltoministeriö suostunut maksamaan 
sisävesien satamakuljetuspäälliköiden palkkioita, koska järjestely palveli sen mie-
lestä ennen kaikkea sisäasiainministeriön alaista evakuointiorganisaatiota. Kiista 
ratkesi, kun sisäasiainministeriö maksoi syksyllä 1944 satamakuljetuspäälliköille 
päämajan huoltopäällikön esittämät korvaukset. 

860 PMHE:n kirj no 1703/3/11/6 a sai , 21 .8.1944, SArk, T 7366/26. 
861 PMHE:n kirj no 1753/3/11/6 a sai, 1.9.1944, SArk, T 7366/26. 
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6. KULJETUSTEN JOHDON SIIRTO SIVIILIVIRANOMAISILLE SYKSYLLÄ 1944 

6. 1 Sotilasku/jetuselimien toiminnan päättyminen 

6.1.1 Merenkulun ja muiden vesitiekuljetusten paluu rauhan kannalle 

Kamerton perustaminen 

Suomen poliittisen johdon päätettyä heinäkuun 1944 lopussa irrottaa Suomi so-
dasta kauppa- ja teollisuusministeriön johdolla ryhdyttiin pohtimaan, mitä vaiku -
tuksia rauhanteolla olisi merenkulkuun. Tällöin päädyttiin siihen, että kauppame-
renkulku tuli ottaa pois kansanhuoltoministeriön ja sotilasviranomaisten johdosta 
sekä antaa jälleen kauppa- ja teollisuusministeriön vastuulle. 862 Johtosuhdemuu-
tosta tarvittiin, koska rauhan tultua tuonnin ja viennin rakenteen odotettiin palautu-
van säännöstelystä huolimatta vähitellen normaaliksi. Lisäksi väliaikaiseksi tarkoi -
tettu kansanhuoltoministeriö tulisi ennen pitkää lopettamaan toimintansa. Sotilas-
viranomaisten osuus merenkulun johtamisessa puolestaan päättyisi automaatti-
sesti rauhan tultua. 

Syksyllä 1939 kauppa- ja teollisuusministeriön ongelmana merenkulun johtami-
sessa oli ollut sopivan johtoelimen puute. Nyt päätettiin keskittää merikuljetusten 
johto ministeriön alaiseksi perustettavalle elimelle, jolla olisi valtuudet säädellä 
merenkulkua. Alusten käytön tiukkaa valvontaa pidettiin rauhan tulosta huolimatta 
välttämättömänä, koska kesästä alkaen oli esiintynyt alustappioiden takia voimak-
kaasti lisääntyvää tonnistopulaa 863 . Otetta laivojen käytöstä haluttiin kiristää myös 
siksi, että heinäkuun alussa kaksi suomalaista varustamoa oli siirtänyt salaa moot-
tori- ja höyrylaivojaan turvaan Ruotsiin 864 . Lisäksi suurilla valtuuksilla varustettu 
johtoelin katsottiin tarpeelliseksi varauduttaessa Saksan taholta odotettaviin vas-
tatoimiin. 

Valtioneuvosto vahvisti 21 .8. päätöksellään kauppa- ja teollisuusministeriön esit-
tämät kauppamerenkulun järjestelyt. Samassa yhteydessä se muutti toukokuussa 
1941 tekemäänsä päätöstä siltä osin, joka oikeutti kansanhuoltoministeriön otta-
maan aluksia kansanhuollon kuljetuksiin . Sen sijaan valtioneuvosto ei puuttunut 
talvella 1944 päämajan huoltopäällikön esikunnalle antamaansa oikeuteen päättää 
alusten purku- ja lastaussatamista. Tästä lähtien kauppa- ja teollisuusministeriö 
oli jälleen ulkomaankaupasta ja merenkulusta päättävä viranomainen. 865 

862 Kijanen (2), s. 136. 
863 Kommodori Lenneksen kommentti Heltimoisen diplomityön arvostelussa. 
864 PMHE:n creedsanoma no 4503/3/ 11 /2 b, 11.7.1944, SArk, T 7366/22 ja PMHE:n creedsanoma 

12.7.1944. - Kummassakin tapauksessa Suomi ryhtyi heti Ruotsissa oikeudellisiin toimiin alusten 
saamiseksi takaisin Suomeen. Lisäksi valtioneuvoston määräsi 27.7.1944 päätöksessään ja siihen 
liittyvissä SM:n ohjeissa, että alusten ia veneiden käyttö merialueella oli luvanvaraista (PMHE:n kirj 
no 1538/3/11/ 6a sai , 5.8.1944, SArk, T 12771 /6). 

865 Valtioneuvoston päätös no 551 , 21.8.1944, Asetuskokoelma 1944 ja Valtioneuvoston päätös no 
375, 29 .5.1941 , Asetuskokoelma 1941 - Roos ei ilmeisesti osal li stunut asian valmisteluun KTM :ssä, 
mutta hän näyttää seuranneen tarkasti ministeriön suunnittelun etenemistä. 
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Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti elokuun lopussa merenkulun johtoon kol-
mijäseninen kauppamerenkulun ohjaus- ja säännöstelytoimikunnan (Kamerto). 
Ministeri U. Takki ryhtyi itse toimikunnan puheenjohtajaksi. Kamerton jäseniksi 
määrättiin 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. Kansanhuolto-
ministeriön tuli tästä lähtien aluksia ulkomaan kauppamerenkulkuun määrätessään 
esittää asia Kamerton ratkaistavaksi. Kiistatapauksessa asia tuli tuoda valtioneu-
voston päätettäväksi. 866 

Kamerton perustamisen yhteydessä päättyi muodollisesti päämajan huoltopääl-
likön esikunnan keskeinen asema kauppamerenkulussa. Käytännössä maan- ja 
vesitiekuljetusosaston ote merenkulussa ja rannikkoliikenteessä oli edelleen vank-
ka. Se määräsi esimerkiksi syyskuun alussa kauppa-alusten asettamisen saksa-
laisten käyttöön, johti edelleen satamien toimintaa sekä päätti kotimaisen tonnis-
ton otoista ja käytöstä Perämerellä evakuointeihin sekä sotilaskuljetuksiin aina 
30.11.1944 tapahtuneeseen esikunnan kotiuttamiseen saakka. Yhteistoiminta Ka-
merton sekä maan- ja vesitiekuljetusosaston kesken näyttää asiakirjojen perus-
teella olleen koko syksyn saumatonta. 

Suhteiden katkeaminen Saksaan 

Elokuun lopusta alkaen Kamerton tärkein tehtävä oli valvoa Suomen kauppalaivas-
ton liikehtimistä, jotta laivat voitaisiin tarvittaessa saada turvaan kotimaan tai 
Ruotsin satamiin. Kamerto ei kuitenkaan onnistunut ennakoimaan aselevon solmi-
mista edeltänyttä tilannekehitystä oikein, vaan saksalaiset onnistuivat Hitlerin käs-
kystä takavarikoimaan Saksan satamissa 3.9. olleet suomalaisalukset. Vastatoi-
menpiteenä suomalaiset määräsivät heti Suomen satamissa oleville saksalaisille 
aluksille luotsauskiellon. Koska Suomen toteuttama toimenpide olisi vaikeuttanut 
Pohjois-Suomen satamista parhaillaan Birke-suunnitelman mukaan suoritettavia 
joukkojen ja materiaalin evakuointeja, Saksa perui seuraavana päivänä suomalais-
alusten takavarikoinnit. Sen jälkeen Suomi kumosi määräämänsä luotsauskiellon. 867 

Seuraavana päivänä Mannerheim ja jalkaväenkenraali Erfurth pääsivät neuvotte-
lussaan sopimukseen siitä, että saksalaisten omien evakuointialusten lisäksi Suo-
mi asettaa heidän käyttöönsä 14 suurta kauppa-alusta. Erfurth kertoo Mannerhei-
min käskeneen paikalla ollutta yleisesikunnan päällikköä soittamaan heti Roosille 
ja antamaan tälle ohjeet alusten pakko-otosta. Neuvottelun jälkeen Saksan kulje-
tusvaltuutettu, eversti von Amsberg ilmoitti Roosille tarkat tiedot Suomeen joukko-
ja ja materiaalia noutamaan tulevista saksalaisista aluksista. 868 

Suomelle oli edullista, että mahdollisimman paljon saksalaisia poistuisi nopeasti 
maasta. Tämän takia päämaja pyrki kaikin tavoin helpottamaan saksalaisten jouk-

866 KTM 1880-1938-1963, s. 237. 
867 KTM 1880-1938-1963, s. 237 ja Komulainen, s. 207 ja Erfurth (3), s. 263-265. 
868 KTM 1880-1938-1963, s. 323 ja Erfurth (2) , s. 276 ja PMHE:n creedsanoma 1775/3/ll/6a 

sai , 4.9.1944, SArk, T 7366/22. 
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kojen lähtöä niin satamien kuin Pohjois-Suomen kautta. Esimerkiksi 9.9. annettiin 
Mäntyluodon, Vaasan , Raahen , Oulun, Kemin , Kokkolan , Kaskisten, Rauman ja 
Helsingin satamakapteeneille ohjeet lastata saksalaisten aluksia, mikäli mahdollis-
ta, ympäri vuorokauden. Merivoimien komentaja sai puolestaan käskyn raivata 
Ahvenanmaan pohjoisen sulun saksalaisten merikuljetusten turvallisuuden takaa-
miseksi 869 . 

Suomen ja Saksan suhteiden kiristyttyä Kamerto kielsi 11 .9. Ruotsissa olevien 
seitsemän saksalaisille rahdatun suomalaisaluksen lähdön Saksaan. Lähtölupa 
annettiin vain yhdelle aselastissa olleelle alukselle. 870 Vaikuttaa hieman epäjoh-
donmukaiselta, että samana päivänä saksalaiset saivat käyttöönsä Suomessa 
viimeiset heille luvatuista 14 suomalaisaluksesta. Mahdollisesti syynä oli, että 
luovutus perustui Mannerheimin käskyyn. Suunnitelman mukaan viimeisten alus-
ten tuli lähteä merelle 15.9. aikana. Tilanne muuttui 14/15.9. yöllä, kun Helsinkiin 
saatiin tieto saksalaisten hyökkäyksestä Suursaareen. Kamerton nopeiden toi-
menpiteiden ansiosta satamissa vielä olleiden alusten lähtö estettiin ja pääosa 
Saksaan matkalla olevista laivoista saatiin ohjattua turvaan Ruotsin tai Suomen 
satamiin . Neljä alusta oli jo niin pitkällä, ettei niitä saatu pysäytetyiksi. 871 

Suomalaisten antamasta avusta huolimatta saksalaiset eivät onnistuneet evaku-
oimaan Kemin satamaan keräämiään suuria tarvikevarastoja 15.9. mennessä. 
Tästä syystä saksalaiset pitivät Kemin ja myös Tornion satamia miehitettyinä 20.9. 
asti , jolloin lastaus keskeytettiin 872 • Viimeinen saksalaisalus poistui Kemistä 
21.9.1944. Saksalaiset kuljettivat 4.-21.9. Suomen satamista yhteensä 4 349 soti-
lasta, 3 336 haavoittunutta ja 332 siviilihenkilöä sekä 7 46 ajoneuvoa ja 42 144 
tonnia tavaraa. 873 

Saaristomeren meripuolustusjoukot olivat saaneet 19.8. käskyn suojata Ahve-
nanmaa. Elokuun lopulla suoritettujen ryhmitysmuutosten tarkoituksena oli turvata 
Saaristomerellä elintärkeä meriyhteys Ruotsiin sekä estää mahdolliset saksalais-
ten valtausyritykset. Lisäksi Ahvenanmaan puolustusta vahvennettiin kuljettamalla 
sinne ensin Erillispataljoona 9 ja hieman myöhemmin Rannikkopataljoona 3. Suo-
malaiset antoivat kuitenkin saksalaisten kuljetusalusten kulkea 15.9. jälkeenkin 
vapaasti Ahvenanmaan ohi, sillä merivoimien komentaja oli antanut joukoille käs-
kyn välttää aseiden käyttöä. 874 

Jo keväällä päämaja oli tuolloisiin rauhantunnusteluihin liittyen valmistautunut 
saksalaisten vastatoimiin Suomessa. Kontra-amiraali S. Sundman piti maaliskuun 
1944 lopulla mahdollisena ainoastaan Kemin ja ehkä myös Oulun sataman miehit-
tämistä. Tosin kyseisistä satamista olisi hyötyä vain, jos niistä pohjoiseen suuntau-
tuvat rautatie ja maantiet olisivat saksalaisten hallussa. Ahvenanmaan miehittämi-
sellä saksalaiset eivät voineet Sundmanin mielestä välittömästi tehostaa Pohjois-

869 Komulainen, s. 207. 
870 Ilmoitus 11.9.1944 päätöksestä, SArk, T 7366/23. 
87 1 KTM 1880-1938-1963, s. 324 - Päätöksen tekivät ministeri U. Takki ja kontra-amiraali S. Sundman. 
872 Ahto , s. 100 - Saksalaiset tuhosivat Kemissä 19.9. mennessä noin 110 000 tonnia tarvikkeitaan. 
873 Erfurth (3) , s. 264-265 - Ahdon (s. 101) mukaan saksalaiset evakuoivat 5 600 henkeä ja 47 444 tn 

tarvikkeita. 
874 Auvinen-Pohjanvirta, s 113 ja Komulainen, s. 206. 
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Suomessa olevien joukkojen huolto- ja täydennyskuljetuksia. Sen sijaan Ahvenan-
maalta voitaisiin turvata kuljetuksia Pohjois-Itämerellä ja Selkämerellä sekä suojata 
malminkuljetusta Ruotsista. Sundman piti Ahvenanmaan miehittämistä mahdolli-
sena myös poliittisista syistä. 875 Päämajan vastatoimista päätelleen sen arvio 
Ahvenanmaalle ja Pohjanlahden satamiin kohdistuvasta uhkasta oli elokuussa 
1944 samankaltainen huolimatta siitä, että Saksan kyky vastatoimiin oli keväästä 
heikentynyt sen kärsittyä suuria tappioita Baltiassa. 

Rauhanteon vaikutukset vesitiekuljetuksiin 

Välirauhan voimaantulo palautti Suomen merenkulun ja maan meristrategisen 
aseman tietyssä mielessä talvisodan jälkeiseen tilanteeseen . Neuvostojoukot oli-
vat valtaamassa Baltian alueita samalla, kun neuvostolaivasto hallitsi Suomenlah-
tea ja Itämeren pohjoisosaa. Välirauhan tekoon liittynyt Ahvenanmaan sopimusten 
voimaan saattaminen saartoi Suomen lounaasta. Tämä näkyi konkreettisesti siten, 
että neuvostolaivaston aluksia saapui syyskuun lopulla Maarianhaminan sata-
maan. 876 

Suomi saattoi 4.9. solmitun aselevon jälkeen harjoittaa kauppamerenkulkua vain 
Ruotsin kanssa. Tämäkin kauppayhteys heikkeni, kun liittoutuneiden valvontako-
missio (LVK) käski syyskuun lopulla ensi töikseen lopettaa suomalaisilla aluksilla 
ulkomaan meriliikenteen ja siirtää kaikki Ruotsissa olevat suomalaiset kauppa-
alukset Suomen satamiin (Kartta 4) 877 . Tämän jälkeen meriyhteydet Ruotsiin 
hoidettiin jonkin aikaa pelkästään ruotsalaisilla rahti- ja matkustaja-aluksilla. Syys-
kuun alusta aina seuraavaan kesään asti Suomen huolto oli täysin Ruotsin varassa 
878 . Rauhanvalmistelujen yhteydessä Suomen huollon järjestelyt olivatkin askarrut-
taneet suuresti valtion ylintä johtoa. Kenraalimajuri Roos laati siksi 13.8. ylipäälli -
kölle, pääministerille, ulkoministerille, puolustusministerille ja yleisesikunnan pääl-
likölle muistion elintarvikkeiden ja tärkeimpien tuontitavaroiden riittävyydestä. 879 

Tässä tilanteessa kauppa- ja teollisuusministeriö päätti syyskuun lopulla Kamer-
ton esityksestä luopua kahden satamanosturin siirrosta Helsingistä Mäntyluodon 
satamaan. Päämajan huoltopäällikön esikunnan kesäkuun puolivälissä käynnistä-
mä nosturien siirto oli ollut osa päämajan kuljetusjohdon varautumista sotilaallisen 
tilanteen epäsuotuisaan kehitykseen Etelä-Suomessa ja Baltiassa. Heinäkuun puo-
livälissä, kun välitöntä pelkoa vihollisen tunkeutumisesta Kannakselta Etelä-Suo-
meen ei enää ollut, päämaja perusteli neljän nosturin siirtoa siviiliviranomaisille 

875 Sundmanin muistio Airolle, 30.3.1944, SArk, T 15719/8 - Muistio on osa Airon esittelyaineistoa 
Mannerheimille. 

876 Komulainen, s. 217. 
877 PMHE:n kirj no 2151/1/13 sai , 2.11 .1944, SArk, T 22471/3. 
878 Pihkala, s. 323. 
879 PM 'Selostus valtakunnan huoltotilanteesta elokuun alussa 1944' , 13.8.1944, SArk, T 224 71 /17 -

Kohdat: 1. Leipävilja, 2. Perunat, 3. Voi , 4. Sokeri, 5. Suola, 6. Kivihiili ja koksi, 7. Öljyt, 8. Kuorma-
autot ja 9. Metallikontingentti. - Ruotsi oli helpottanut Suomen päätöstä irtaantua sodasta lupaa-
malla toimittaa Suomelle 150 000 tonnia viljaa. Toisaalta Ruotsi ei kyennyt toimittamaan Suomeen 
täällä kipeästi kaivattuja poltto- voiteluaineita. 
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tarpeella lisätä aluksi Rauman ja Kaskisen , sittemmin Rauman ja Mäntyluodon ja 
lopulta vain Mäntyluodon sataman tehoa ennen Perämeren jäätymistä. Tosiasiassa 
päämajan kuljetusjohto varautui vielä tuolloin siirtämään pääosan Saksan ja Ruot-
sin meriliikenteestä suhteellisen suojatulle Pohjanlahdelle. Vielä elokuussa, kun 
Suomi oli jo irtautumassa sodasta, päämajan huoltopäällikön esikunta jatkoi nos-
turiprojektia, joskin tuolloin kyse oli enää kahden nosturin siirrosta. 880 

Suomen ulkomaankauppatilastosta vuosilta 1941 -1945 881 nähdään, kuinka suu-
ri muutos Suomen tuonnissa ja viennissä (%) sekä merenkulussa tapahtui asele-
von jälkeen. 

Saksa Ruotsi Neuvostoliitto Iso-Britannia 
Vuosi Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti 
1941 54,90 54,21 18,21 8,72 1,29 1,29 0,33 
1942 73,77 66,47 8,26 4,38 
1943 76,48 68,61 5,34 2,41 
1944 72,48 67,48 7,97 6,70 4,02 
1945 1,56 51,32 15,91 18,96 29,56 21,40 26,74 

Tuonnin ja viennin indeksit vuosina 1941-1945 882 osoittavat, kuinka Suomen 
ulkomaankauppa romahti suhteiden katkettua Saksaan syksyllä 1944. 

Vuosi 
1937-38 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Tuonti 
100 

54 (55) 
46 (48) 
40 (41) 
25 (26) 
13 (13) 

Vienti 
100 

33 (37) 
36 (40) 
42 (44) 
28 (31) 
17 (18) 

Valvontakomission päätös kieltää syyskuun lopulla rannikkoliikenne oli kova isku 
maan kuljetusjärjestelmälle. Näyttää kuitenkin siltä, ettei tätä kieltoa täysin nouda-
tettu ainakaan Pohjanlahdella. Perämeren rannikkokuljetukset olivatkin suomalai-
sille välttämättömiä sen jälkeen, kun saksalaiset olivat syyskuun lopulla tuhonneet 
rautatieyhteydet Kemistä pohjoiseen. Suomalaisten esityksestä venäläiset perui-
vat 6.10. kieltonsa ja sallivat luvanvaraisen rannikkoliikenteen harjoittamisen. Tä-
män jälkeen liikenne oli mahdollista LVK:n paikallisen valtuutetun kussakin tapauk-
sessa antaman kirjallisen luvan nojalla. Mahdollisesti LVK salli rannikkoliikenteen 
harjoittamisen osittain siksi , etteivät suomalaiset voisi sanoa huollon ongelmien 

880 PMHE:n kirj no 1148/3/11/6 a sai, 15.6.1944, SArk, T 7366/26 ja KTM:n esittely valtioneuvostossa 
29.6.1944, SArk, T 7366/21 ja Nostokurkien siirtoa koskevat muistiot ja asiakirjat, SArk, T 7366/21 
ja PMHE:n kirj no 1526/3/11/6 a sai, 1.8. 1944, SArk, T 7366/26 ja KTM :n kirj no 4348, 8.8.1944, 
SArk, T 7366/21 ja PMHE:n työntutkimustoimiston asiakirjat, SArk, T 7366/25 ja KTM :n kirj 20.9.44 
no 5078, 20.9.1944, SArk, T 7366/21. 

881 Lehtinen (2) , s. 217. 
882 lbid. , s. 214-215 - Suluissa olevat luvut Nars, s. 70 ja 75. 
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hidastavan Pohjois-Suomen sotatoimia. Marraskuussa 1944 venäläiset helpottivat 
Suomenlahden rannikkoliikennettä sallimalla liikenteen Porkkalan vuokra-alueen 
läpi 883 . (Kartta 4) 

Suomenlahdella luvanvaraista rannikkoliikennettä haittasi loppusyksystä suu-
resti se, että LVK oli käskenyt lokakuun alussa Suomen luovuttaa Neuvostoliiton 
puna-armeijan käyttöön 50 kaljaasia, jaalaa ja jahtia miehistöineen sekä 50 moot-
torivenettä edellisten hinauksessa ilman miehistöjä. Tämä niin sanottu 'Pinatovin 
laivasto' osallistui lokakuussa komentajakapteeni 0. Arhon johdolla neuvostojouk-
kojen suorittamien Hiidenmaan ja Saarenmaan valtausoperaatioiden huolto- ja 
jälkikuljetuksiin. Osaston viimeiset alukset palasivat Suomeen 7.11.1944. Retken 
tappiot olivat kahdeksan merimiestä, 17 kaljaasia ja 22 moottorivenettä. 884 

Puolustusvoimien saattaminen rauhan kannalle merkitsi, että päämajan huolto-
päällikön ja merivoimien esikunnan alaisina toimineet satamakuljetuspäälliköt 
kotiutettaisiin marraskuun 1944 lopussa. Vaikka satamien toiminta oli vuoden 
lopulla varsin hiljaista, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä merivoimien esikunta 
eivät halunneet luopua hyväksi todetusta järjestelystä. Tämän takia merivoimien 
esikuntapäällikkö, kontra-amiraali S. Sundman pyysi 23.11 . Haminan, Kotkan, 
Loviisan, Helsingin, Hangon, Turun, Rauman, Porin, Kaskisten , Vaasan, Pietarsaa-
ren, Kokkolan , Raahen ja Oulun kaupunginhallituksia kiireesti tutkimaan, voisiko 
joku kunnallinen viranomainen, kuten esimerkiksi satamakapteeni, hoitaa kauppa-
ja teollisuusministeriön, käytännössä Kamerton, palkkaamana satamakuljetuspääl-
liköille kuuluneet tehtävät. 885 

Merivoimien esikunta ei ehtinyt saada kaupunginhallituksilta ilmoituksia uusien 
henkilöiden palkkaamisesta ennen marraskuun lopun kotiuttamisia. Jotta satami-
en johtamistoimintaan ei olisi tullut haitallisia katkoksia, merivoimien esikunta sopi 
siviiliin siirtyvien satamakuljetuspäälliköiden kanssa, että he hoitaisivat tehtäviään, 
kunnes ministeriön johtama järjestelmä aloittaisi toimintansa satamissa. Heidän 
palkkionsa maksettaisiin tehtävän tosiasialliseen päättymispäivään asti. Näin ta-
pahtui. 886 

Päämajan huoltopäällikön esikunta ei antanut ennen omaa kotiutumistaan ran-
nikon ja sisävesien vesitiepiireille mitään kirjallisia ohjeita niiden toiminnan jatka-
misesta jonkin uuden johtoportaan johdossa. Todennäköisesti maan- ja vesitiekul-
jetusosasto sopi kuitenkin suullisesti vesitiepiirien päälliköiden kanssa, että he 
jatkaisivat toimintaansa valtioneuvoston 28.11. tekemän päätöksen mukaisesti 
kansanhuoltoministeriön johdossa. Ainakin ne vesitiepiirit, joiden alueella liiken-
nöinti oli vielä marraskuun lopulla mahdollista, jatkoivat toimintaansa keskeytyk-
settä purjehduskauden loppuun asti. 

Välirauhansopimus velvoitti Suomea luovuttamaan Neuvostoliitolle aluksia ja 
rakentamaan uusia sotakorvauksina. Valtioneuvosto antoi lokakuussa 1944 alus-
ten luovutuksen Kamerton hoidettavaksi. Tarvittavat lisävaltuudet toimikunta sai 

883 PMHE:n kirj no 2151/1/13 sai , 2.11.1944, SArk, T 22471/3. 
884 Auvinen-Pohjanpalo, s. 121. Kinnarin (2 , s. 407-408) mukaan viimeiset alukset palasivat 11 .11 .1944 

mennessä. 
885 MerivE:n kirj no 1668/Me 1, 23.11.1944, SArk, T 7366/24. 
886 MerivE:n kirj no 1674/Me 1, 25.11.1944, SArk, T 7366/24. 
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valtioneuvoston päätöksessä, jossa määrättiin korvausten suoritus. Hieman myö-
hemmin annetussa asetuksessa Kamerto oikeutettiin vielä antamaan määräykset 
aluksen ottamisesta ja luovuttamisesta sotakorvauksena Neuvostoliitolle. 887 

Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle parhaat kauppa-alukset ja uusimmat 
jäänmurtajat. Kaikkiaan Neuvostoliitolle annettiin 104 alusta, joiden joukossa oli 22 
rahtialusta , 2 säiliölaivaa, 4 matkustajalaivaa, 6 suurehkoa hinaajaa, 3 järvihinaa-
jaa, 20 pienehköä hinaajaa, 20 pienehköä matkustaja-alusta, 2 jäänmurtajaa ja 15 
teräsproomua. Luovutettujen alusten joukossa oli myös pieniä alusrekisteriin kuu -
lumattomia aluksia sekä yksi uiva telakka. Sotakorvauksina Neuvostoliitolle raken -
nettiin 1940-luvun lopulla teräksestä 30 merihinaajaa (800 hv) , 30 merihinaajaa 
(600 hv) , 12 järvihinaajaa, 27 joki- ja järvihinaajaa, 30 meriproomua, 25 järviproo-
mua, 8 merimoottorialusta, 11 merihöyryalusta, 10 merikalastustroolaria, 200 kom-
posiittiproomua, 90 merikuunaria, 4 meritelakoimislaitetta, 50 jokihinaajaa ja 1 
erikoisalus sekä 1 000 teräs- ja puurakenteista proomua. 888 

Kauppa-alusten luovutus Neuvostoliitolle merkitsi suurta iskua Suomen jo so-
dan aikana kovia kokeneelle kauppalaivastolle . Luovutettavien alusten rakentami-
nen tiukassa aikataulussa edellytti metalli - ja laivanrakennusteollisuudelta huomat-
tavia investointeja sekä monien tärkeiden Suomen jälleenrakennusta palvelevien 
tilausten hylkäämistä. 

6.1.2 Rautatieliikenteen siirto rautatiehallituksen johtoon 

Aselevon ja välirauhan vaikutus rautatieliikenteeseen 

Aselevon jälkeen suomalaiset kuljettivat rinnan Pohjois-Suomen evakuointikulje-
tusten kanssa saksalaisten tarvikkeita Rovaniemeltä Perämeren satamiin laivatta-
vaksi Saksaan. Lisäksi saksalaiset käyttivät varsinkin Kemijärven - Sallan rataa 
huolto- ja evakuointikuljetuksi insa. Rautatiekuljetusten suurta merkitystä saksalai -
sille osoittaa, että Erfurth esitti 9.9. voimakkaan vastalauseen Roosille tämän 
ilmoitettua hänelle ylipäällikön määränneen , etteivät Suomen rautatiet voineet 
14.9. jälkeen olla saksalaisten käytössä. Päätös oli tehty siksi , etteivät venäläiset 
voisi syyttää välirauhan jälkeen Suomea yhteistoiminnasta saksalaisten kanssa. 
Erfurth yritti taivuttaa Roosia muuttamaan määräystä, koska kielto vaaransi saksa-
laisten joukkojen vetäytymisen Lapista. Hän painotti , että kuljetusten tulisi jatkua 
ainakin Kemijärven - Sallan radalla vielä 14.9. jälkeen, jos joukkojen poistuminen 
ylipäätään haluttiin tehdä mahdolliseksi . 889 

Saatuaan kuulla Erfurthilta Mannerheimin päätöksestä 20. Vuoristoarmeijan ko-
mentaja, kenraalieversti L. Rendulic raivostui. Hän tulkitsi Suomen rautateiden 
käyttöä koskevan kiellon olevan tikarinisku Lapissa olevan armeijan selkään. Ren-
dulic kehotti 10.9. Erfurthia taivuttamaan suomalaiset luovuttamaan 15.9. lukien 

887 Valtioneuvoston päätös no 708, 12.10.1944, Asetuskokoelma 1944 ja Asetus no 761, 26.10.1 944, 
Asetuskokoelma 1944. 

888 Pohjanpalo, s. 207 ja Kinnari, s. 201 ja Harki , s. 123 ja 155. 
889 Erlurth (2), s. 283-284. 

306 



20. Vuoristoarmeijan alueella olevat rautatiet saksalaiselle rautatieliikenneosastol -
le. Muuten armeijan liikenne ja huolto uhkasivat keskeytyä. Erfurth saattoi Renduli -
cin vaatimuksen tasavallan presidentin adjutantin eversti Slöörin välityksellä Man-
nerheimin tietoon. Saksan kuljetusvaltuutettu, eversti von Amsberg lähetti puoles-
taan Rendulicin terveiset Roosille Mikkeliin. 890 

Kun Mannerheimiltä tai Roosilta ei ollut saatu mitään vastausta 10.9. iltaan 
mennessä, Rendulic kehotti Erfurthia sopimaan päämajan kanssa, että 20. Vuoris-
toarmeijan esikuntaan lähetettäisiin Suomen poliittisen ja sotilaall isen johdon aiko-
muksista selvillä oleva edustaja keskustelemaan rautatieongelmasta sekä muista 
saksalaisten vetäytymiseen liittyvistä kysymyksistä 891 • Rendulicin yhteydenoton 
jälkeen Erfurth keskusteli Roosin sijaisen everstiluutnantti Baijerin ja Saksan kulje-
tusvaltuutetun eversti von Amsbergin kanssa kuljetustilanteesta vaatien turhaan 
Boijerilta päämajan vastausta rautatiekysymykseen. Boijer saattoi kuitenkin kertoa 
Erfurthille ja von Amsbergille Roosin terveisinä 892 , että päämajalta neuvotteluval-
tuudet saanut everstiluutnantti Usko Haahti oli jo lähtenyt Rovaniemelle. 893 

Haahden neuvottelulähtökohdat olivat hyvin vaikeat. Hän ei saanut vaarantaa 
Suomen poliittista asemaa suostumalla mihinkään sellaiseen , joka olisi osoittanut 
suomalaisten ja saksalaisten yhteistoiminnan jatkuvan. Hänen tuli silti löytää rat-
kaisuja, jotka jouduttaisivat saksalaisten rauhanomaista lähtöä Suomesta. Tilan-
netta kuvaa Haahden Mannerheimiltä 13.9. saama ohje, jonka mukaan hänen tuli 
antaa ulospäin kuva, että 14.9. jälkeen ei ole mitään yhteistoimintaa saksalaisten 
kanssa 894 . Toisaalta hänen tuli tehdä järkeviä kompromisseja, ja rautatieasioiden 
järjestely olisi sellainen. Erfurthin muistelmat ja sanomaliikenne osoittavat, että 
Roos oli päämajassa keskeisessä roolissa keskusteltaessa Rendulicin rautateihin 
liittyvistä vaatimuksista. Tämä on luonnollista, sillä Roos oli myös rautatiehallituk-
sen pääjohtaja. Roos on myös melko varmasti laatinut Haahdelle rautateistä anne-
tut neuvotteluohjeet. 

Mannerheimin toimintaohjeesta oli ilmeisesti Haahdelle apua, sillä 14.9. molem-
pia neuvotteluosapuolia tyydyttävä ratkaisu löytyi. Haahti ilmoitti päämajaan sak-
salaisten ottaneen väkivalloin käyttöönsä radan Rovaniemi - Salla kalustoineen . 
Tämä versio tapahtumista oli tarkoitettu julkisuuteen. Todellisuudessa Haahti ja 
neuvotteluihin rautatieasiantuntijana osallistunut everstiluutnantti L. Tuhkanen so-
pivat saksalaisten kanssa, että he saavat käyttöönsä parikymmentä veturia ja noin 
700 vaunua. Määrä oli puolet siitä, mitä saksalaiset olivat vaatineet. Vastapalve-
lukseksi saksalaisten tuli auttaa evakuointikuljetuksissa Kemijärveltä länteen ja 
kuljettaa suomalainen rautatiehenkilöstö etelään. Saksalaiset joutuivat myönty-
mään siihen, että heidän rautatieliikenteensä päättyisi 14.9. rataosalla Oulu -
Hyrynsalmi. Tässä asiassa suomalaiset olivat tiukkoina, sillä kyseistä rataa ei 
Neuvostoliiton vastatoimien pelossa uskallettu antaa saksalaisten käyttöön 15.9. 

890 Ahto, s.106 ja von Amsbergin creedsanoma Roosille 10.9.1944 klo 12.00, SArk, T 22471 /21. 
891 Ahto, s. 106 ja Ote sähkeestä von Amsbergille Oa Roosille}, 10.9. klo 19.00, SArk, T 22471 /21 . 
892 lb id . 
893 Erfurth (2), s. 284-285. 
894 Ahto, s. 108-109. 
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jälkeen varsinkaan Kontiomäen ja Oulun välillä. Suomalaiset neuvottelijat pehmen-
sivät kieltoa lupaamalla, että Rovaniemeltä kuljetettaisiin evakkojunissa saksalais-
ta tavaraa Kemiin 20.9. saakka kaikkiaan 60 vaunukuormaa vuorokaudessa. 895 

Päämaja varautui jo aselepoa edeltävänä päivänä saksalaisten vastatoimiin 
Pohjois-Suomessa antamalla käskyn 15. Pr:n siirrosta Liminkaan ja 6. D:n kuljetuk-
sesta Kajaaniin. Näiden yhtymien rautatiekuljetukset suoritettiin 4.-9.9. rauhan-
omaisesti. Kun saksalaisille vetäytymisestä annettu aikaraja umpeutui syyskuun 
puolivälissä ja Saksa aloitti sotatoimet suomalaisia vastaan hyökkäämällä Suur-
saarelle, päämaja joutui ottamaan suunnitelmissa huomioon myös vihollisen toi-
minnan Pohjois-Suomeen suunnattavia uusia keskityskuljetuksia vastaan. Kaak-
kois-Suomesta 19.9.-14.10. Pohjois-Suomeen siirrettyjen PsD:n , RajaJPr:n , 3. 
D:n, 11 . D:n, 15. D:n, 19. Pr:n ja 111 AKE:n kuljetukset sujuivat kuitenkin häiriöittä. 896 

Vaikka saksalaiset eivät toimineet suomalaisten hallussa olevaa rataverkkoa tai 
keskityskuljetuksia vastaan, olivat kuljetusolosuhteet syyskuun alusta alkaen erit-
täin vaikeat. Tämä johtui eri puolilla Suomea tapahtuvista evakuointi-, palautus- ja 
kotiutuskuljetuksista. Rautatiekalustoa ei voitu käyttää taloudellisesti, koska esi-
merkiksi Pohjois-Suomen joukkojen kuljetussuunnat eivät mahdollistaneet joukko-
jenkuljetusjunien käyttämistä paluumatkalla evakuointeihin. Toisaalta, koska Poh-
jois-Suomen tilanne ei ollut päämajan näkökulmasta valtakunnan olemassaolon 
kannalta kriittinen, voitiin sinne suuntautuvissa joukkojen kuljetuksissa ottaa huomi-
oon maan kuljetustilanne. Tästä syystä keskityskuljetukset kestivät lähes neljä viik-
koa. Niihin käytettiin syys- ja lokakuussa kaikkiaan 258 junaa ja 10 335 vaunua. 897 

Pohjoiseen etenevien suomalaisten joukkojen huoltovaikeudet alkoivat varsinai -
sesti vasta sen jälkeen , kun vetäytyvät saksalaiset ryhtyivät syyskuun lopulla 
tuhoamaan järjestelmällisesti jälkeensä jättämiään kulkuyhteyksiä 898 . Päämajan 
kannalta saksalaisten suorittamat rauta- ja maanteiden tuhoamiset olivat Lapin 
sodan alkuvaiheessa jopa toivottavia. Siltojen räjäyttäminen tuli 21.9. ensi kerran 
esille, kun everstiluutnantti Haahti keskusteli saksalaisten kanssa Oulu - Kemin 
rataosaa ympäröivän alueen tyhjentämisestä. Haahti uskoi päämajan suostuvan 
siltojen tuhoamiseen, koska muuten ei voitaisi perustella venäläisille suomalaisten 
panssarijoukkojen hidasta etenemistä. 899 Haahti ei varmasti tuolloin ymmärtänyt, 
millaisia hävityksiä saksalaiset tulisivat Lapissa tekemään . (Kartta 4) 

Pohjois-Suomen ratojen hävitykset alkoivat 24.9. Haukiputaalla saksalaisten 
räjäyttäessä yhdistetyn rautatie- ja maantiesillan 900 • Saksalaiset tuhosivat Pohjois-
Suomen rautateiltä 

- 171 km raidetta, 22 km viestilinjaa, 28 liikennepaikan raiteistot, 182 vaihdetta, 

895 Evl Haahden puhelinsanoma 14.9.1944, klo 12.05, SArk, T 22471/21 . 
896 Sarmanne, s. 14 7. 
897 lbid ., S . 147-149. 
898 Poistuessaan 16.9.1944 Porin lentokentällä saksalaiset tuhosivat kentän ja sinne jääneet varastot. 

Räjäytysten vuoksi Porin junaliikenne pohjoiseen ja itään keskeytyi pariksi vuorokaudeksi. Tämä 
oli ainoa vaurio, jonka saksalaisten toiminta aiheutti suomalaisten hallussa olleen alueen rataver-
kolle. 

899 Klink, s. 117. 
900 Samana päivänä lähti viimeinen evakuointijuna Rovaniemeltä Ouluun. 
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- 7 4 ratarumpuja ja betoni kantista ratasiltaa, 94 rata- ja ylikulkusiltojen perus-
tusta, 261 em. siltojen muuria, 159 rata- ja ylikulkusiltojen teräsjännettä, 
7 kivistä ratasiltaa, 

- 193 asuin- tai toimistorakennusta, 103 ulkorakennusta ja 
- 21 veturia (2 korjauskelvottomiksi) ja 1 051 vaunua (korjauskelvottomiksi 

840). 

Kaikkiaan 526 ratakilometriä joutui hävitysten vuoksi pois liikenteestä. Pohjois-
Suomen rautateiden tuhojen korjaukset kestivät vuoteen 1957 saakka. 901 

Välirauhansopimukseen liittyvien velvoitteiden toimeenpano alkoi syyskuun lo-
pussa vaikeuttaa myös rautatieliikennettä. Suomalaisten yllätykseksi Neuvostoliit-
to katkaisi tuolloin 902 Porkkalan vuokra-alueen läpi kulkevan Helsingin - Turun 
rautatieyhteyden. Tämän jälkeen Helsingin ja Turun välinen rautatieliikenne joudut-
tiin ohjaamaan Hyvinkään kautta. Järjestelystä aiheutui paljon haittaa sekä mat-
kustajille että Valtionrautateille. Tämän takia Roos kehotti kulkulaitosministeriötä 
neuvottelemaan LVK:n kanssa Porkkalan radan avaamisesta liikenteelle. Ministeri 
Salovaara puolestaan pyysi lokakuun lopulla ulkoasiainministeriötä sopimaan ran-
taradan liikenteestä LVK:n kanssa. 903 Neuvottelut asiasta loppuivat lyhyeen, sillä 
marraskuun alussa valvontakomission puheenjohtajan sijainen, kenraaliluutnantti 
G. Savonenkov totesi, että radan avaaminen liikenteelle ei tullut mitenkään kysee-
seen 904 . Helsingin ja Turun välinen rantarata saatiin avattua rautatieliikenteelle 
vasta 10.11 .1947 905 . 

Porkkalan radan ongelma oli kuitenkin mittasuhteiltaan mitätön verrattuna sii -
hen, miten välirauhanehtoihin liittyvät muut velvoitteet tulivat vaikuttamaan kaikki -
en kuljetusmuotojen, mutta erityisesti rautateiden toimintaan. Sopimuksen mu-
kaan Suomen oli palautettava Neuvostoliitolle kaikki sodan aikana Moskovan 
rauhan rajan takaiselta alueelta Suomeen siirretyt arvoesineet ja tavarat, kuten 
tehtaiden ja laitosten koneistot, veturit, rautatievaunut, merialukset, traktorit, moot-
toriajoneuvot, muistomerkit, museoesineet ja kaikki muu omaisuus. 

Päämajan huoltopäällikön esikunta sai 16.10. illalla yleisesikunnan päälliköltä 
kenraaliluutnantti E. Heinrichsiltä käskyn koota kaikki Neuvostoliittoon palautetta-
va tavara ja kalusto 19.10. iltaan mennessä Lappeenrannan alueelle luovutetusta 
varten. 906 Hieman myöhemmin tulleessa uudessa sähkeessä Heinrichs täsmensi, 
että määräaika koski vain Itä-Karjalasta otettua materiaalia. Tämä ei sanottavasti 
helpottanut kuljetusjohdon työtä, sillä oletettavasti loputkin tavarat yms. vaadittai-
siin luovutettavaksi hyvin lyhyen ajan kuluessa. 907 Heinrichs tiesi varmasti käskyä 
antaessaan, ettei tehtävää mitenkään voitaisi täyttää määräaikaan mennessä. 

901 Hirvensalo-Terho, s. 111 ja 125. - M. Ursin on käsitellyt tutkimuksessaan tarkasti Pohjois-Suomen 
tuhoja. 

902 Porkkalan alueen rajat suljettiin 29.9.1944. Alueelle jäi rataosuus Kauklahti -Tähtelä (40 km). 
903 KYM:n kirj no 1900/722 - 44, 19.10.1944, KA, KYM , Da 160. 
904 lbid . 
905 Elomaa, s. 71. 
906 KOS 1930. 1028:n sähke no 5370/15 N16.10.1944, SArk, T 7368/27. 
907 KOS 2150. 1028:n sähke no 5372/15 N16.10.1944, SArk, T 7368/27. 
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Lokakuun lopulla rautatiehallituksen edustajat kutsuttiin LVK:n päämajaan hotelli 
Torniin kuulemaan Neuvostoliiton rautateiden valtuuskunnan suullisesti antamaa 
määräystä rautatiekaluston luovutuksesta Neuvostoliittoon. Venäläisten tiedonan-
to oli lyhyt, eikä asiasta sen jälkeen keskusteltu. Poistuessaan tilaisuudesta suo-
malaiset olivat edelleen epätietoisia siitä, miten venäläiset halusivat vaunuston ja 
muun materiaalin luovutusten tapahtuvan . 908 Mahdollisesti tästä syystä eversti 
Hovinen komennettiin lokakuun 1944 lopussa päämajan ja Roosin edustajana 
Lappeenrannan alueelle valvomaan luovutettavan sotasaalismateriaalin , myös ve-
turien ja vaunujen , kokoamista ja luovutusta. Marraskuun lopulta helmikuun 1945 
alkuun asti Hovinen työskenteli sotateknisen materiaalin varastoimistoimikunnas-
sa valvoen rautatiekuljetuksia Neuvostoliittoon. 909 

Suuren lisäongelman Valtionrautateille aiheutti se, että rautateiden sotasaaliska-
lusto tuli luovuttaa venäläisille kunnostettuna. Arvioiden mukaan kaluston kunnos-
tus teetti Valtionrautateille vähintään yhtä paljon työtä kuin saman kaluston jatko-
sodan aikana tapahtunut vastaanotto, tarkastus ja kunnostus. Kaikkiaan 110 viro-
laisen ja venäläisen sotasaalisveturin sekä 14 7:n pyörillä kulkevan romuveturin 
palautukset suoritettiin kevääseen 1945 mennessä. Rautatievaunujen toimitukset 
päättyivät vuoden 1946 lopussa. Tuolloin venäläisille oli palautettu 3 979 erilaista 
sotasaalistavaravaunua ja 85 matkustajavaunua. Venäläiset ottivat lisäksi haltuun-
sa noin 3 500 suomalaista tavaravaunua, jotka olivat tuoneet sotasaalismateriaalia 
Neuvostoliittoon. Toukokuussa 1945 Neuvostoliitolle luovutettiin vielä sotakorva-
uksina yksi uusi veturi ja 20 uutta tavaravaunua. 910 Noiden kalustonluovutusten ja 
menetysten jälkeen Valtionrautatiet kärsi jälleen supistuneesta rataverkosta huoli-
matta suuresta vetovoiman ja vaunuston puutteesta. Toisaalta Neuvostoliiton kan -
nalta Suomen veturien ja vaunujen luovutukset olivat vain mitätön apu valtavasta 
veturi- ja vaunupulasta kärsivälle maalle tilanteessa, jossa puna-armeija työntyi 
parhaillaan länteen 911 . 

Rautateiden kuljetusongelmien nopeaa lisääntymistä vuoden 1944 lopulla osoit-
taa, että syyskuussa vaunuvajaus oli tilatusta vaunustosta 9%, lokakuussa 18%, 
marraskuussa 20% ja joulukuussa peräti 30% 91 2 . Valtionrautateiden lisääntyvät 
toimintavaikeudet ilmenevät myös siinä, että kun se kykeni vuonna 1944 kuljetta-
maan tavaraa 3 461 miljoonaa tonnikilometriä, niin vastaava suorite oli seuraavana 
vuonna enää 2 466 913 . Tästä huolimatta rautateiden asema maan tärkeimpänä 
maakuljetusmuotona tilastollisesti vain vankistui vuonna 1945 moottoriajoneuvolii -
kenteen valtavien ongelmien vuoksi. 

Vaunupula hankaloitti suuresti myös 8.-30.11 . tapahtunutta demobilisaatiota. 
Siksi päämajan 20.10. antamassa kotiuttamiskäskyssä johtajia käskettiin rautatie-

908 Koukku , s. 788. 
909 Eversti V. Hovi sen ansioluettelot no 8063 ja 4 7 977, SArk - Hovinen toimi ko. tehtävässä 22.11. -44 

- 2.2.-45. 
910 Söderqvist, s. 356-358. 
911 Zolotarev ym., s. 339. - Puna-armeijan huolto oli täysin riippuvainen rautatiekuljetuksista. 
91 2 Tuhkanen (2) , s. 70 
91 3 Sarmanne, s. 94 ja Alava, s. 458. 
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kuljetusten keventämiseksi käyttämään hyväksi mahdollisimman paljon maantie-
kuljetuksia. Joukot oli marssitettava kotiuttamispaikoille, jos siirtyminen voitiin 
toteuttaa kolmena päivämarssina ja matkaa oli korkeintaan 90 kilometriä. Mootto-
roitujen yksiköiden taas käskettiin 200 kilometriä lyhyemmillä matkoilla suorittaa 
moottorimarssi niiden kotiuttamispaikkakunnille. 914 

Lokakuun 1944 lopulta alkaen välirauhanehtojen toimeenpanoon liittyvät sota-
saaliin palautukset ja alkavat sotakorvausten toimitukset Neuvostoliittoon olivat 
rautateillä etuoikeutettuja kaikkiin muihin kuljetuksiin nähden. Ruotsin kauppaan 
liittyvät kuljetukset olivat tärkeysjärjestyksessä seuraavina. Sotilaskuljetusten pai-
nopiste oli kevääseen 1945 saakka materiaalin kuljetuksissa varikkoihin. (Kartta 4) 

Ongelmaton johtosuhdemuutos 

Päämaja päätti luopua rautatieliikenteen johtamisesta vasta kotiuttamiskuljetusten 
päätyttyä. Johtosuhdemuutoksen uskottiin tapahtuvan kitkatta jo yksin siitä syys-
tä, että kenraalimajuri Roos oli rautatiehallituksen pääjohtaja. Rautatiehallituksen 
ja sen linjaorganisaation tiedettiin muutenkin kykenevän sopivan hetken tullen 
ottamaan rautatieliikenteen johtoonsa yhtä huomaamatta kuin rautatieliikenne oli 
siirtynyt sotilasviranomaisten valvontaan kesällä 1941 . 

Sotarautatiemuodostelmien tulevia kotiuttamisia ennakoiden päämajan rautatie-
osaston päällikkö, johtaja M. Viluksela antoi 25.10. käskyn rautatieosastoon kuulu-
vien radankorjauskomppanioiden, puhelin- ja lennätinjoukkueiden sekä radioase-
mien kotiuttamisista. Radankorjausyksiköiden kotiuttamisessa oli ongelmana, kuin-
ka jatkossa hoidettaisiin saksalaisten aiheuttamien Pohjois-Suomen ratavaurioi-
den ja rautatiesiltojen korjaukset. Rautatiehallitus ratkaisi pulman määräämällä 
marraskuun alkupuolella tarvittavan korjaushenkilöstön kolmeen Pohjois-Suomen 
ratajaksoon. 91 5 

Sotarautatiemuodostelmat lopettivat 11.11. työt, minkä jälkeen ne kotiutettiin 
neljä päivää myöhemmin perustamispaikoillaan. Koska marraskuussa 1944 olot 
olivat monella tavalla epävakaat, Viluksela määräsi, että sotarautatiemuodostelmi-
en liikekannallepanovalmiuden tuli olla kotiuttamisen jälkeen mahdollisimman suu-
ri. Niiden materiaali ja välineistö koottiin yksiköiden perustamispaikoille lukuun 
ottamatta Pohjois-Suomen sillankorjaustöissä välttämättä tarvittavaa kalustoa. 916 

Lapin sodan ja käynnissä olevien puolustusvoimien suurten materiaalikuljetus-
ten takia rautatieosasto käski sotilaskuljetusten kannalta tärkeiden liikennejakso-
jen yhteysupseerien ja rautatieupseerien hoitaa marraskuun lopussa tapahtuvan 
kotiuttamisen jälkeen edelleen rautatieupseerin tehtäviä. Joulukuusta alkaen sivii-
liin siirtyneet rautatieupseerit noudattivat kevääseen 1945 saakka sotilaskuljetus-
ten järjestelyjen osalta pääesikunnan huolto-osaston määräyksiä. 917 

914 PM:n kirj 2873/Lkp sai 22.10.1944, SArk, T 22471/14 ja PM:n kirj 419/Lkp sai , 6.11.1944, SArk, 
T 22470/1. 

915 PM:n kirj no 2620/Raut 3/17sal / 25.10.1944, SArk, T 22471/14. 
916 lbid . 
917 PM:n kirj no 2008/Raut 1/13 D sai 13.11 .1944, SArk, T 224 71/12. 
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Rautatieosaston henkilöstö kotiutettiin ja osasto lakkautettiin 30.11.1944 918 . 

Tällöin kotiutuivat valtioneuvoston määräämä osastopäällikkö, johtaja M. Viluksela 
sekä rautatiehallituksen sotilastoimiston, rautatieosaston ja sotilaspiirien esikunti-
en rautatieosastoon sodan aikana palvelukseen määräämät 29 siviilihenkilöä. 919 

Viikko aikaisemmin oli osaston palveluksesta siirtynyt siviilitehtäviin seitsemän 
Valtionrautateiden naisvirkailijaa. 920 Lakkauttamisensa yhteydessä rautatieosasto 
vapautti palveluksesta myös osastosta rautatiekuljetusosastoon lokakuussa 1941 
siirtyneet kuusi upseeria. 92 1 

Eversti V. Hovinen määräsi 30.11 . rautatiehallituksen sotilastoimiston päällikön 
ominaisuudessa, että rautatieosaston lakkauttamisen jälkeen yleisen rautatietoi-
miston sodan aikana hoitamat rautatiehenkilökunnan ja sotarautatiemuodostelmi-
en henkilö- ja asevelvollisuusasiat sekä muut rautatiehallinnon työjärjestyksessä 
määrätyt tehtävät siirtyvät rautatiehallituksen sotilastoimistolle. Aiemmin hän oli 
jo käskenyt, että rautatiehallituksen sotilastoimiston tehtävistä rauhanaikaisten 
sotilaskuljetusten ja sotamateriaalin kuljetusten hoito siirtyvät toistaiseksi pääesi-
kunnan huolto-osaston kuljetustoimistolle 922 . Tämän takia yleisen rautatietoi-
miston päällikkö, everstiluutnantti M. Minkkinen komennettiin välittömästi rautatie-
osaston lakkauttamisen jälkeen eräiden alaistensa kanssa Mikkelissä edelleen 
toimivan huolto-osaston kuljetustoimistoon hoitamaan ennen kaikkea materiaalin 
kuljetuksia varikkoihin 923 . 

Rautatieosaston lakkauttamisen jälkeen vastuu rautatieliikenteen johtamisesta 
siirtyi rautatieliikenteestä annettujen säädösten mukaisesti automaattisesti rauta-
tiehallitukselle. Järjestely ei edellyttänyt valtioneuvostolta mitään erillistä päätös-
tä. Johtosuhdemuutos tapahtui erittäin huomaamattomasti, sillä sotilastehtävissä 
palvelleet rautatievirkailijat vain vaihtoivat sotilaspuvun tilalle rautateiden virkapu-
vun. Monien virkapaikkakin pysyi ennallaan. Matkustajat tai kuljetusten tilaajat 
tuskin huomasivat minkään muuttuneen. Joulukuun alusta lähtien rautateillä toi-
mittiin siviilihallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Rautatiehallituksen sotilastoimista 
liitettiin samalla jälleen rautatiehallituksen organisaatioon 924 . 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan lopettaessa marraskuun lopussa toimin-
tansa siirtyivät rautatiekuljetusosaston hoitamat tehtävät automaattisesti rautatie-
hallitukselle. Näistä ehdottomasti ajankohtaisimmat liittyivät vuoden 1944 lopulla 
venäläiskuljetuksiin . Ilmeisesti tästä syystä Roos 1.12. tapahtuvasta tehtävien 
siirrosta kulkulaitosministeriölle ilmoittaessaan tyytyi toteamaan, että rautatiekulje-
tusosaston kuljetustoimiston syyskuun 1944 lopusta saakka hoitamat venäläiskul -

918 PM:n kirj no 1958/Raut 1/ 13 C, 30.11.1944, SArk, T 22470/98. 
9 19 PM:n kirj no 2136/Raut 1 / 13 C sai , 24.11.1944, SArk, T 22470/99. 
920 PM:n kirj no 2148/Raut 1/13 C sai, 25.11 .1944, SArk, T 22470/99. 
92 1 PM :n kirj no 2150/Raut 1/ 13 C sai, 28.11 .1944, SArk, T 22470/99. 
922 PM siirtyi 1.12.1944 välirauhansopimuksen mukaisesti rauhan ajan kokoonpanoon muuttuen 

samalla PvPE:ksi . 
923 Länsmanin virheellisen tulkinnan mukaan PMrautos:n toiminta päättyi vuoden 1945 maaliskuussa, 

jolloin evl M. Minkkinen siirtyi huolto-osastosta henkilöstönsä kanssa Helsinkiin {Länsman, s. 122-
123). 

924 VR-RH Sotilastoimista no 1959/ 13 C, 30.11.1944, SArk, T 224 70/98. 
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jetuksiin liittyvät tehtävät 925 siirtyvät rautatiehallituksen kuljetustoimistolle. Teh-
tävien siirto ei ollut ongelma, sillä se tarkoitti vain toimiston nimikyltin vaihdosta. 926 

Välirauhan aluemenetysten takia rautatiehallitus joutui loppuvuodesta 1944 or-
ganisoimaan uudelleen valtakunnallisen jaksojaon, sillä vuoden 1941 lopussa vah-
vistettu linjahallinnon jako oli syksyllä 1944 pahasti pirstoutunut. Suomelta jäi 
välirauhassa Neuvostoliiton alueelle noin 1/5 rataverkosta. Menetysten seurauk-
sena eräät linjahallinnon jaksot olivat typistyneet varsin pieniksi. Yksi rata- ja 
liikennejakso olivat käytännöllisesti katsoen hävinneet kokonaan kuten myös Vii-
purin konepaja. Rautatiehallitus esitti lokakuun lopussa, että talous- ja varikkojak-
sojen lukumäärä pysyisi neljänä, ratajaksojen määrä supistuisi kolmeentoista, va-
rastojaksoja olisi kuusi ja liikennejaksoja kymmenen . 927 Valtioneuvoston 5.12 .1944 
hyväksymä jaksojako astui voimaan 1.1.1945. 928 

6.1.3 Maantiekuljetusorganisaation toiminnan loppuvaiheet 

Kuljetusorganisaation viimeiset tehostamisyritykset 

Kotijoukkojen esikunnan liikenneosasto pohti toukokuussa 1944 keinoja, joilla 
kotiseudun autokuljetusten tuloksia voitaisiin parantaa. Pelkästään liikennepiirien 
autojen (SA-autot) käytön tehostamisella ei voitu merkittävästi vaikuttaa kotiseu-
dun kuljetustilanteeseen, koska niiden määrä oli vain 10% siviilikuljetuksiin käyte-
tystä autokannasta. Toimenpiteiden tuli siten kohdistua yksityisten hallussa olevien 
autojen (KH-autot) käytön valvontaan. Liikenneosasto ei uskonut liikennepiirien 
pystyvän sanottavasti lisäämään kuljetusten tehokkuutta ilman niiden järjestelyjen 
osittaista uudelleenorganisointia. Se päätyi siihen, että liikennepiirien liikenne- ja 
kuljetustoimistot voisivat entistä tehokkaammin ohjata KH-autojen käyttöä vain, 
jos kotiseutu jaettaisiin siviiliajoneuvojen valvomiseksi kansanhuoltoalueisiin (KH-
alue). Liikenneosasto käski 7.6. toteuttaa KH-aluekokeilun Etelä-Satakunnan, Kan-
ta-Hämeen, Lahden, Pirkka-Hämeen ja Porin liikennepiireissä. Kaksi päivää myö-
hemmin alkanut neuvostojoukkojen suurhyökkäys esti kuitenkin kokeilun käynnis-
tämisen . 

Syksyllä, kun kotiseudun kuljetustilanne oli entisestään heikentynyt, liikenne-
osasto otti KH-aluesuunnitelman uudelleen esille. Se antoi 15.9. ohjeen käynnistää 
KH-aluekokeilu heti, kun kesäkuun alussa nimetyt viisi liikennepiiriä olisivat valin-
neet KH-alueitten päälliköt ja perehdyttäneet heidät tehtävään. Päälliköiksi käsket-
tiin valita alueella asuvien KH-autojen omistajien luottamusta nauttivia ja autonkul -
jetustehtäviin perehtyneitä siviilihenkilöitä, jotka hoitaisivat tehtävää ilman erityistä 
korvausta. Liikennetoimiston tuli kuitenkin korvata KH-aluepäälliköiden matkakulut 

925 Tehtäviin kuului NL:oon menevien palautus-, sotasaalis- ja sotakorvauskuljetusten järjestely sekä 
valvonta, NL:sta Suomeen saapuvien kuljetusten hoito ja NL:oon lähetettävän vaunuston luette-
lointi ja käytön tarkkailu . 

926 RH:n kirj no H 1477/10035, 30.11.1944, KA, KYM , Ec 160. 
927 RH:n kirj no2116/9471 , 31 .10.1944, KA, KYM , Ec 159. 
928 KYM:n kirj no 2049/712 -44, 5.12.1944, KA, KYM, Da 160. 
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sekä muut tehtävän hoidosta aiheutuneet menot. Liikenne- ja kuljetustoimiston 
päällikön käskettiin hoitaa KH-aluepäällikön tehtävää oman toimistonsa sijainti-
paikkakunnalla. Kokeilussa kuntien kuljetuspäälliköt olivat KH-aluepäälliköiden alai-
sia kaikissa autokuljetusasioissa. 929 

Liikenneosaston suunnitelman esikuvina olivat selvästi päämajan huoltopäälli-
kön esikunnan muodostamat uitto- ja puutavarankuljetusorganisaatiot. KH-alue-
järjestelmässä pyrittiin löytämään johtotehtäviin malliorganisaatioiden tapaan yleis-
tä arvostusta nauttivia henkilöitä. Ongelmana oli, että pätevää henkilöstöä oli ollut 
vaikea löytää maantiekuljetusten johtoon koko jatkosodan ajan. Kokeiltava järjes-
telmä asetti lisäksi johtajilleen erityisen suuret vaatimukset, koska aluepäälliköiden 
olisi pitänyt itse asiassa saada autonomistajat liikennetoimistoja paremmin kan-
sanhuollon kuljetuksiin lähinnä toverikurin avulla. Suunnitelman heikkoutena oli , 
että siitä puuttuivat esikuvina olleisiin järjestelyihin liittyneet henkilökohtaiseen 
hyötyyn ja etuun perustuneet kannustimet kaikille toimintaan osallistuville. 

Mahdollisesti kokeilu kariutui siksi, ettei sopivia ja vapaaehtoisia henkilötä on-
nistuttu löytämään. Ilmeisesti KH-aluejärjestelmää ei saatu toimimaan senkään 
takia, etteivät siihen osallistuneet liikennepiirit erityisemmin panostaneet kotiutu-
mista odotellessaan sen käynnistämiseen 930 . Suunnitelman totaalista epäonnistu-
mista osoittaa, ettei siihen enää palattu, kun kansanhuoltoministeriö joulukuun 
1944 alussa otti keskitetyn liikenteen johtoonsa. 

Kotiseudun maantiekuljetukset olivat kesäkuussa kenttäarmeijalle suoritetun ajo-
neuvojen ottojen jälkeen suurissa vaikeuksissa. Surkea rengas- ja varaosatilanne 
sekä polttoaineen puute haittasivat pahasti kotiseudulla olevan vähälukuisen ajo-
neuvokaluston käyttöä. Kaiken lisäksi päämajan kuljetusjohto vaati liikennepiirejä 
samanaikaisesti säästämään kaikin keinoin ajoneuvokalustoa. Tilanteen kriittisyyt-
tä osoittaa, että vastaavat säästämisvelvoitteet annettiin myös sotatoimiyhtymille. 
Päämajan huoltopäällikkö vaati monissa kesän ja syksyn aikana huolto-osaston 
kautta antamissaan määräyksissä yhtymiä välttämään kaikkea turhaa ajoa. Loka-
kuun liikennekäskyssä 931 sotatoimiyhtymien käskettiin polttoaineen säästämiseksi 
rajoittaa autolla ajo vain kaikkein välttämättömimpään. Lisäksi päällystölle ja kuljet-
tajille tuli tehdä selväksi, ettei ajonopeuksien rajoittamisessa ollut kyse liikennetur-
vallisuudesta vaan pakosta säästää renkaita ja autokalustoa. Ajonopeusmääräys-
ten rikkomisen todettiin olevan 'korvaamattoman sotamateriaalin tahallista turme-
lemista'. 

Kotiseudulla autokaluston ja polttoaineen säästäminen oli mahdollista lisäämällä 
hevoskuljetuksia. Käytännössä kotiseudun ajoneuvokaluston korvaaminen hevo-
silla ei ollut toteutettavissa oleva vaihtoehto kuin lyhyillä matkoilla asutuskeskuk-
sissa ja kaupungeissa. Liikenneosasto antoi elokuun alussa liikennepiireille käskyn 
lisätä hevosten käyttöä liikkeiden jakeluajoissa. Piirien päälliköiden tuli henkilökoh-

929 KotijE:n kirj no 2351/Liik 2/79 sai, 15.9.1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai. 
930 Länsman väittää, että järjestelmää kokeiltiin kaikkien viiden liikennepiirin alueella, muttei koke-

muksia ehditty saada (Länsman, s. 128). Liikos:n arkistossa ei ole mitään merkintöjä kokei lun 
käynnistymisestä tai tuloksista. 

93 ' PM:n kirj no 2861/Huolto 3/ 20 A sai , 25. 10.1944, SArk, T 7367/ 7. 
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taisesti suostutella alueensa yritysten johtajat siirtymään vapaaehtoisesti laajamit-
taisempaan hevosten käyttöön tarvikkeiden kuljetuksissa. Pakotteena oli , että 
liikkeiden autot otettaisiin puolustusvoimien haltuun, mikäli kuorma-autoja tavat-
taisiin sellaisissa ajoissa, jotka voitaisiin hoitaa hevosilla. 932 

Liikenneosaston toteuttamat toimenpiteet hevoskuljetuksen lisäämiseksi eivät 
tyydyttäneet päämajan kuljetusjohtoa, koska moottoriajoneuvokaluston kunto heik-
keni jatkuvasti ja vähäiset polttoainevarastot supistuivat koko ajan . Lisäksi Saksan 
kaupan katkeamisen jälkeen varaosien ja polttoaineen tuonti loppuisi kokonaan. 
Tämän takia maan- ja vesitiekuljetusosasto vaati 16.8. liikenneosastolta suunnitel-
mallisempia ja tehokkaampia toimenpiteitä autokaluston säästämiseksi. Sen käs-
kettiin laatia valtakunnallinen suunnitelma kuorma-autojen käytön supistami-
seksi ja korvaamiseksi hevoskuljetuksilla asutuskeskuksien ja taajamien jake-
luajoissa sekä muissa lyhyiden matkojen kuljetuksissa. Liikenneosaston piti myös 
saattaa kyytilaitos tarpeellisessa laajuudessaan voimaan. Kyytilaitokseen turvau-
tuminen johtui ennen kaikkea siitä, että kotiseudun linja-autoliikenne oli tuolloin 
suurissa vaikeuksissa. Muuta keinoa syrjäseutujen henkilöliikenteen parantami-
seksi ei enää ollut. Päämajan huoltopäällikön esikunta on todennäköisesti hankki-
nut etukäteen kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriön tuen ajatukselle kyytilaitok-
sen elvyttämisestä päätellen siitä, että ministeriöt saivat käskyn tiedoksi. 933 

Suunnittelu autokuljetusten korvaamisesta hevoskuljetuksilla eteni liikennepii -
reissä varsin hitaasti. Vielä syyskuun puolivälissä läheskään kaikki liikennepiirit 
eivät olleet suorittaneet niille määrättyjä suunnittelutehtäviä. Lapin , Oulun ja Pohjo-
lan liikennepiirit olivat jättäneet tehtävän täyttämättä, koska niiden tarmo suuntau-
tui evakuointeihin ja Lapin sotaan liittyviin tehtäviin. Helsingin liikennepiiri taas 
ilmoitti, ettei se tee tutkimusta, koska sen suorittaminen vaatisi suhteettoman 
paljon aikaa ja työvoimaa verrattuna saavutettavaan tulokseen. Lopulta vain yh-
deksän liikennepiirin esikuntaa lähetti syyskuun loppuun mennessä liikenneosas-
tolle täydelliset suunnitelmat muiden tyytyessä antamaan vajavaisemmin laaditut 
selvitykset. Valtakunnalliset hevoskuljetussuunnitelman laatiminen oli syyskuussa 
viivästynyt senkin takia, että liikenneosasto katsoi tarpeelliseksi odottaa kansan-
huoltoministeriön jakelupisteiden vähentämismahdollisuuksia asutuskeskuksissa 
tutkivan toimikunnan työn tuloksia. 934 

Liikennepiireiltä saamiensa suunnitelmien ja selvitysten perusteella liikenneosas-
to päätteli, että jakeluajossa olevien autojen korvaaminen hevoskuljetuksilla tulisi 
tuottamaan suuria vaikeuksia. Jakeluajoissa oli, Helsinkiä lukuun ottamatta, arviol-
ta 1 400 autoa. Näistä noin 550-600 autoa uskottiin voitavan korvata 2 500-3 000 
hevosella. Yhden auton korvaamiseen laskettiin tarvittavan neljä tai viisi, parhaas-
sakin tapauksessa kaksi tai kolme hevosta. Selvitysten perusteella liikenneosasto 

932 KotijE:n kirj no 11250/Liik 2/91 , 9.8.1944, SArk, T 7367/21 ja PMHE:n muistio 'Selostus valtakun-
nan huoltotilanteesta elokuun alussa 1944' , ei diaaria, 13.8.1944, SArk, T 22471 /17. 

933 PMHE:n kirj no 5387/3/111/10, 16.8.1944, SArk, T 22471 / 19 sekä Kyytilaki 11 .10.1918 ja asetus 
25.1.1919 ja Laki kyytilain muuttamisesta 22.4.1938. 

934 KotijE:n kirj no 12700/Liik 2/91 , 8.9.1944, SArk, T 7367 /21 ja KotijE:n kirj no 13432/ Liik 2/91 , 
28.9.1944, SArk, T 7367/21 . 
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oli myös varma, etteivät ihmiset suostuisi luopumaan autojen käytöstä vapaaehtoi-
sesti. Tarvittaessa liikkeiden omistajat voitaisiin kuitenkin painostaa korvaamaan 
auto hevosilla uhkaamalla lopettaa polttoaineen ja moottoriöljyn jakelu tai epää-
mällä rengasluvat. Kyytilaitoksen voimaan saattamisesta saamansa palautteen 
perusteella liikenneosasto totesi järjestelmän käyttöönoton edellyttävän uusien 
suunnitelmien laatimista. 

Tutustuttuaan liikenneosaston selvitykseen hevosajoista ja kyyti laitoksesta Roos 
totesi suunnittelun olevan keskeneräistä. 935 Roosin kanta merkitsi käytännössä 
sitä, ettei asioista enää puhuttu. Todennäköisesti tärkein syy kyytilaitossuunnitel-
man hylkäämiseen oli, että aika oli jo ajanut sen ohi . Oletettavasti päätökseen 
vaikutti merkittävästi myös välirauhan voimaantulo. Tällöin ei haluttu enää kiristää 
kansan elinmahdollisuuksia toimenpiteillä, joiden perimmäinen tarkoitus oli vain 
ajoneuvokaluston säästäminen kenttäarmeijalle. Tähän viittaisi se, että samalla 
haudattiin suunnitelman hevosajojen lisäämisestä jakeluajoissa. Ilmeisesti missään 
liikennepiirissä ei kesän tai syksyn aikana ryhdytty pakkokeinoin lisäämään hevos-
kuljetuksia asutuskeskuksissa, sillä ne lisääntyivät muutenkin polttoaine-, rengas-· 
ja varaosatilanteen yhä huonontuessa. 

Edellä mainittujen suunnitelmien hylkääminen osoittaa, että suomalainen yhteis-
kunta oli viimeistään jatkosodan aikana siirtynyt ajoneuvoalan valtavista ongelmis-
ta huolimatta hevosvetoisuudesta moottoriajoneuvojen aikakauteen. Silti on ko-
rostettava, että kenttäarmeijan joukot eivät olisi selvinneet sodasta ilman sitkeitä 
hevosia. Kotiseudullakin puut saatiin metsistä kulutukseen ja vientiin vain hevosten 
avulla. Noissa tehtävissä ja olosuhteissa hevonen oli korvaamaton . 

Tiekuljetusorganisaation toiminnan päättyminen 

Lokakuun puolivälissä päämaja ja kotijoukkojen esikunta keskustelivat liikennepii-
rien toiminnan lopettamisesta. Kotijoukkojen esikunnan esikuntapäällikkö, kenraa-
limajuri Oinonen korosti päämajan järjestelyosastolle, ettei yhteiskunnan kannalta 
tärkeää liikenteen säännöstelyä tulisi lopettaa. Hän perusteli kantaansa sillä, että 
olosuhteet olivat syksyllä 1944 vähintään yhtä vaikeat kuin järjestelmää muodos-
tettaessa. Oinonen oli varma, ettei liikenneosaston ja liikennepiirien kotiuttamisen 
jälkeen siviililiikenteen kuljetustehtäviin saataisi riittävästi autoja pelkän vapaaeh-
toisuuden perusteella. Tämän takia jonkin toimivaltaisen organisaation tulisi jat-
kossakin ohjata autokalusto palvelemaan yleisen edun kannalta tärkeimpiä tehtä-
viä. Hän halusi tietää, minkä organisaation johdolla kotiseudun liikenteen säännös-
tely jatkuisi kotiutusten jälkeen. 936 

Kotijoukkojen esikunta kääntyi tehtävien siirtoasiassa päämajan järjestelyosas-
ton puoleen ilmeisesti siksi, että se oli kesällä 1941 antanut käskyn kotiseudun 
tieliikenneorganisaation muodostamisesta. Toisaalta kotijoukkojen esikunnassa tie-
dettiin hyvin, ettei liikennepiirien tehtävien siirto siviiliviranomaisille ollut päämajan 
päätettävissä. Todennäköisesti Oinonen pyrki lähinnä siihen, että päämajan käyn-

935 KotijE:n kirj no 13432/ Liik 2/91 , 28.9.1944, SArk, T 7367/21. 
936 KotijE:n kirj no 2606/Liik 2/ 93 sai, 18.10 .1944, SArk, Sk 1998, Liik 2 sai. 
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nistäisi asiasta keskustelut kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriön kanssa. Oletet-
tavasti hän halusi päämajalta myös ohjeita, miten moottoriajoneuvoalan tehtävät ja 
materiaali siirrettäisiin puolustuslaitoksen rauhan ajan organisaatiolle. 

Näyttäisi siltä, ettei päämaja lokakuun lopulla keskustellut tiekuljetusorganisaati-
on tehtävien siirrosta ministeriöiden kanssa. Tämä johtui mahdollisesti siitä, että 
järjestelyosasto katsoi aloitteen asiassa kuuluvan siviiliviranomaisille. Toisaalta 
asiaan saattoi vaikuttaa, että kotiseudun keskitetyn liikenteen tehtävien siirrossa 
oli kyse myös satamatoimintojen, vesikuljetusten sekä uittojen ja puutavarankulje-
tusten tulevista järjestelyistä. Kaikki nämä tehtävät kuuluivat kenraalimajuri Roosin 
vastuulle. Todennäköisesti päämajassa sovittiin lokakuun lopulla, että Roos hoitaa 
asian ministeriöiden kanssa. Tähän viittaa se, että Roos esitti 9.11. valtioneuvos-
tolle suunnitelman kaikkien keskitetyn liikenteen piiriin kuuluvien tehtävien siirrosta 
siviiliviranomaisten vastuulle 937 . Asiaan palataan luvussa 6.2.1. 

Päämaja ei kyennyt antamaan liikenneosastolle vielä marraskuun alussa mitään 
tarkkoja ohjeita edes moottoriajoneuvoalan tehtävien siirrosta rauhan ajan joukoil -
le. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että päämajan osastot työskentelivät kiivaasti laati -
akseen suunnitelman, joka täyttäisi liittoutuneiden valvontakomission 30.10. puo-
lustuslaitoksen uusille rauhan ajan kokoonpanoille asettamat tiukat vaatimukset 
938 . Päämaja näyttää jättäneen tästä syystä liikennepiirien kotiuttamisen ja niiden 
moottoriajoneuvoalan tehtävien siirtojen suunnittelun liikenneosaston vastuulle. 

Liikenneosasto antoi 25.10. esikäskyn liikennepiirien ja ajoneuvo-osastojen ko-
tiuttamisista yleisen kotiutusaikataulun perusteella. Autokomppanioiden kotiutta-
minen oli päämajalle ja liikenneosastolle erittäin ongelmallinen asia, koska Lapissa 
joukkojen huoltoa ei voinut järjestää minkään muun kuljetusmuodon avulla. Tähän 
pulmaan löytyi päämajassa kekseliäs ratkaisu: huolto-osastossa havaittiin, että 
Lapin huoltokuljetukset voidaan antaa Pohjolan Liikenteen hoidettavaksi. Asia oli 
sikäli helppo toteuttaa, että kenraalimajuri Roos oli Pohjolan Liikenteen johtokun-
nan jäsen ja majuri L. Tukiainen yhtiön toimitusjohtaja. 

Huolto-osasto allekirjoitti marraskuun alussa Pohjolan Liikenteen kanssa sopi-
muksen, että yhtiö ottaa vastuulleen Lapissa olevien joukkojen kuljetukset. Tukiai-
sen asettamana ehtona oli, että sotatoimiyhtymien käytössä olevat Pohjolan Lii-
kenteen autot tuli heti kotiuttaa. Sopimuksen mukaisesti Pohjolan Liikenne aloitti 
15.11 . liikenteen linjoilla Tornio - Muonio ja Tornio - Ivalo. Yhtiön kapasiteetti riitti 
vain puoleen tarvittavista kuljetuksista, koska kaikki sotatoimityhtymät eivät nou-
dattaneet yhtiön autojen kotiutuskäskyä. 939 Tästä syystä Lapin sotilasajoihin jou-
duttiin palkkaamaan marraskuussa noin sata ammattiautoilijaa 940 . 

Marraskuun alussa liikenneosasto antoi liikennepiireille käskyn lopettaa 15.11. 
mennessä kaikki maksulliset siviilikuljetukset. Sen jälkeen kuljetusten tilaajia oli 
kehotettava kääntymään yksityisten KH-autoilijoiden puoleen. 941 Viikkoa myöhem-

937 Roosin esitys sisältyy KYM aktiin 2420/1944, Ec 161 , joka kuitenkin on kateissa. 
938 Tervasmäki, s. 252-254. - Puolustuslaitos oli saatettava vuoden 1939 rauhan ajan kokoonpanoon. 
939 Pohjolan Liikenteen vuosikertomus 1944 ja PM huolto 3 spk. 14.6.-5.12.1944, SArk, Spk 20894. 
940 Blomberg, s. 61 -62. 
941 KotijE:n kirj no 14598/Liik 1/66, 2.11 .1944, SArk, T 7367/21 . 
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min se jätti päämajan järjestelyosastolle esityksen kotiseudun tiekuljetusorgani -
saation ja autoyksiköiden lakkauttamisesta tai kotiuttamisesta sekä tehtävien siir-
rosta puolustuslaitoksen rauhan ajan organisaatioille. Suunnitelma perustui monel -
ta osin pelkki in olettamuksiin , koska miltei kaikki järjestelyihin vaikuttavat seikat 
odottivat yhä ratkaisua. Siksi kotiutussuunnitelmassa esimerkiksi todettiin , että 
liikennepiirien vastuulla olleet siviilikuljetukset siirtyisivät 15.11 . jälkeen päämajan 
huoltopäällikön esikunnan laatiman suunnitelman mukaisesti siviilihallinnon toteu -
tettaviksi 942 • Näin ei tapahtunut, koska valtioneuvosto ei hyväksynyt marraskuun 
alkupuolella Roos suunnitelmaa. 

Autokomppanioiden osalta liikenneosasto esitti , että niiden 24.11. tapahtuvan 
kotiuttamisen jälkeen sotilaspiirien esikunnat huolehtisivat kotiuttamis- ja muista 
sotilaskuljetuksista sekä puolustuslaitoksen rauhan ajan ajoista niiden käyttöön 
annettavalla kalustolla . Osaston omien tehtävien siirto esitettiin suoritettavaksi 
siten, että Liik 2:n ja Liik 3:n hoitamat siviililuonteiset tehtävät siirrettäisiin siviilihal-
linnolle. Puolustuslaitoksen ajoneuvoasioista vastannut Liik 4 ehdotettiin liitettä-
väksi erillisenä toimistona puolustusministeriöön . Lisäksi päämajan toivottiin no-
peasti päättävän , kuka vastaisi jatkossa autokaluston huollosta ja kenelle kuuluivat 
kuljetusalan liikekannallepanoon liittyvät asiat. 943 

Päämajan päätös tehtävien ja kaluston luovutuksista tuli useista liikenneosaston 
kiirehtimispyynnöistä huolimatta vasta pari päivää ennen autokomppanioiden ko-
tiuttamisten alkua. Päämaja oli hyväksynyt pääosan liikenneosaston esittämistä 
toimenpiteistä sellaisenaan. Kuitenkin esitys sotilaspiirien käyttöön annettavista 
auto-osastoista oli hylätty. Lisäksi teknillinen toimisto (Liik 4) käskettiin liittää 
puolustusvoimain pääesikunnan kuljetusvälineosaston kokoonpanoon. Päämaja ei 
valtioneuvoston päätöksen yhä puuttuessa voinut antaa mitään ohjeita tehtävien 
siirrosta siviiliviranomaisille. Sen, miksi siviiliviranomaisten päätös viipyi , liikenne-
toimiston päällikkö, majuri Ilmarinen tiesi päämajaa paremmin . Asiaa tarkastellaan 
luvussa 6.2.1. Tulevista liikekannallepanovalmisteluista huolissaan oleva liikenne-
osasto ihmetteli ehkä eniten, miksi päämaja ei ilmoittanut mille elimelle liikennepii-
rien tulisi luovuttaa tärkeä moottoriajoneuvoupseerin arkisto. Syytä voidaan yhä 
vain arvailla. Se saattoi johtua päämajan kuljetusvälinealan suunnittelun kesken-
eräisyydestä tai yksinkertaisesti siitä, että LVK:n ymmärrettiin kieltäneen liikekan-
nallepanovalmistelut. 944 

Todennäköisesti päämajan huolto-osasto oli ennalta ilmoittanut kotijoukkojen 
esikunnalle järjestelyosaston käskyn sisällön , koska liikenneosasto antoi jo kaksi 
päivää ennen päämajan asiakirjan tuloa lopullisen määräyksen liikennepiirien ja 
viimeisten autoyksiköiden kotiuttamisesta 26.11.1944 kuluessa. Se käski tällöin 
liikennepiirien kotiutuksen yhteydessä luovuttaa moottoriajoneuvoupseerin arkisto 
alueensa sotilaspi irin esikunnalle luovutettavaksi edelleen sille elimelle, joka aika-
naan määrättäisiin kyseisiä asioita hoitamaan. Liikennepiirien kuukausipalkkaa 
nauttivan henkilöstön tuli jäädä sotilaspiirien käyttöön 30.11. saakka, jolloin palve-

942 KotijE:n kirj no 3568/Järj 2/2 sai, 7.11 .1944 , SArk, Sk 1998, Liik 1, sai. 
943 lbid . 
944 KotijE:n kirj no 3695/Järj 3/2 sai , 22. 11 .1944 , SArk, Sk 1998, Li ik 1, sai. 
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lussopimus ilman eri käskyä lakkaisi. 945 Puolustusvoimien vahvuuteen kuului jou-
lukuun alussa enää neljä autokomppaniaa sekä joukko-osastojen omat autot 946 • 

Kotijoukkojen esikunnan liikenneosasto hoiti olosuhteet huomioon ottaen vähin-
täänkin tyydyttävästi vaikean tehtävänsä kotiseudun tiekuljetusten johtajana. Var-
sinkin loppuun ajetulla ja kesän ottojen entisestään supistamalla kuorma-autoka-
lustolla äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa vajaan 11 kuukauden aikana saavutet-
tu vuoden 1944 kuljetustulos on osoitus kuljetusorganisaation tehokkuudesta. 
Oheisesta kuvasta ilmenee KH- ja SA-autojen ajosuoritukset vuosina 1942-1944 947 
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Liikennepiirien lakkauttaminen tapahtui oletettavasti liikenneosaston käskyn 
mukaisesti 26.11.1944 948 • Jostain syystä kuitenkin Uudenmaan liikennepiiri lopetti 
toimintansa vasta seuraavan päivänä. Mahdollisesti asiaan vaikutti, että piirin 
päällikkö, kapteeni ö. Örthen oli lupautunut kahden apulaisensa kanssa jatkamaan 
toimintaa vapaaehtoisina joulukuun loppuun asti. 949 Päätellen siitä, että tiekulje-
tusten johtaminen siirtyi joulukuun alussa varsin sujuvasti kansanhuoltoministeriön 
johtoon, majuri Ilmarinen teki marraskuun lopulla vastaavia jatkosopimuksia mui-
denkin avainhenkilöiden kanssa. 

Kotijoukkojen esikunnan liikenneosastossa vielä jäljellä olleet 13 upseeria kotiu-
tettiin 29.11.1944. Samalla päättyi kotiseudun tiekuljetuksissa kesällä 1941 alka-
nut sotilasviranomaisten johtama keskitetty liikenne. Kenraalimajuri Oinonen antoi 
kuitenkin majuri Ilmariselle ja kapteeni Reiniukselle luvan hoitaa tehtäviään 2.12. 
saakka 950 • Jatkoaika annettiin ilmeisesti siksi, ettei tieliikenteen johtamisessa 
syntyisi katkosta ennen kansanhuoltoministeriön perustaman johtoelimen toimin-
nan käynnistymistä 951 • 

945 KotijE:n kirj no 2831/Liik 1/55 sai , 20.11 .1944, SArk, Sk 1998, Liik 1. 
946 PM huolto 3 spk. 14.6.-5.12.1944, SArk, Spk 20894. 
947 Kiira, Liitteet 6 a, 6 b ja 13. 
948 Iisalmen ja Uudenmaan liikennepiirin lisäksi liikos:n arkistossa ei ole muita ilmoituksia toiminnan 

lopettamisesta. 
949 Uudenmaan liikennepiirin kirjelmä no 2597/11/7 a, 27.11 .1944, SArk, Sk 1998, Liik 1. 
95° KotijE:n liikenneosaston sotapäiväkirja 1.4.1943-29.11 .1944, SArk, Spk 17489. - Kenrm Oinonen 

käski 23.11 . evl Kivikarin laatia 4.12. mennessä kertomus kotiseudun keskitetystä liikenteestä 
saaduista kokemuksista. (käsky mainitaan useissa asiakirjoissa, SArk, Sk 1998, Liik 1, sai). 
Kertomus ei ole säilynyt liikenneosaston arkistossa. Mahdollisesti sitä ei ole koskaan laadittu, sillä 
Kivikari erosi 2.12.1944 vakinaisesta palveluksesta. 

951 Kansanhuoltoministeriön uusi johtoelin käynnisti toimintansa 4.12.1944. 
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6.1.4 Uitto-organisaation taidonnäyte 

Valtakunnan metsätyöpäällikkö, vuorineuvos L. Kivinen esitti talvella 1944 metsä-
asiain keskusjohdon puheenjohtajana kenraalimajuri H. Roosille, että tämän esi -
kunta vastaisi jälleen uittojen ylimmästä valvonnasta. Roos otti jälleen tehtävän 
vastaan. Uitot oli tällä kertaa sikäli helppo hoitaa, ettei edellisen vuoden järjestelyi-
hin ja ohjeistukseen tarvinnut tehdä muutoksia. Uittopiirien päälliköiksi nimitettiin , 
yhtä miestä lukuun ottamatta, samat henkilöt kuin edellisenä vuonna. Puutavara-
varastojen pienuuden vuoksi uittotoimisto valmistautui keväällä uittamaan mah-
dollisimman paljon puutavaraa suoraan käyttöpaikoille. Piirien päälliköiden käsket-
tiin tätä varten laatia ennalta mahdollisimman yksityiskohtaiset suunnitelmat kulle-
kin väylälle ja tehostaa entisestään yhteistoimintaa uittajien kesken. Lisäksi heidän 
tuli suorittaa puutavaran vaihtoja, jotta yksityisväylillä uittajien lukumäärä muodos--
tuisi pieneksi ja työvoimaa vievät lajittelut supistuisivat mahdollisimman vähäisiksi . 
Aiempina vuosina tällaisia vaihtoja ei ollut suoritettu. 952 

Kesällä uittotoiminta tyrehtyi taistelujen ja uittajien palvelukseen kutsumisen 
vuoksi kokonaan ensin Kannaksella ja sitten Laatokan Karjalassa Miinala-, Tulema-, 
Uuksu- ja Syskyjoella, jossa puutavarat täytyi jättää oman onnensa nojaan. Samal-
la jouduttiin lopettamaan puiden lasku Jänisjärvestä Laatokkaan. Yleistilanteen 
heikkeneminen ja työvoimapula vaikuttivat kesällä uittoihin myös Saimaan, Pieli -
sen ja Päijänteen vesistöissä sekä Suomenlahden itäisellä rannikkoalueella. Lisäk-
si sisävesistöjen evakuointikuljetukset haittasivat suuresti uittoja etenkin Saimaalla 
ja Suomenlahden itärannikolla, jossa ne vaativat ajoittain kaiken saatavissa olevan 
tonniston. Evakuointien takia myös Kallaveden ja Pielisen vesistöjen kaikki puuta-
varan kuljetukset olivat kesä- ja heinäkuussa keskeytyksissä kuukauden ajan. 
Päijänteelläkin tonnisto joutui osaksi evakuointikuljetuksiin . Muualla uitot edistyivät 
tilapäistyövoiman avulla kohtuullisen hyvin hyvän vesitilanteen helpottaessa toi -
mintaa. Heinä- ja elokuussa valtaväyläuitot alkoivat päättyä Etelä- ja Lounais-
Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa 
vesitilanne keskeytti loppuvuodesta eräitä uittoja. 953 

Aselevon solmimisen jälkeen uittoja yritettiin kiirehtiä Laatokan Karjalassa ja 
Lappeenrannan uittopiirissä. Välirauhan jälkeen ne kuitenkin keskeytettiin heti 
Moskovan rauhan rajan itäpuolella, koska puiden kuljetusta länteen ei olisi ehditty 
suorittaa kahden viikon määräaikaan mennessä. Laatokan Karjalaan jäi puuta 67% 
ja Lappeenrannan uittopiirin menetetylle alueelle 29% uittoon tulleesta määrästä. 
954 Yhteiskunnan kannalta olisi ollut suuri takaisku, jos puunhankinta olisi epäon-
nistunut loppuvuodesta myös Pohjois-Suomessa. Asiaan palataan seuraavassa 
luvussa 6.1 .5. 

Pohjois-Suomen uittotilanne oli syyskuun alkupuolella niin vaikea, että uittopiiri -
en päälliköt kykenivät vain pakkotoimenpitein pitämään töitä käynnissä Pohjolan ja 

952 KHM:n liikennejaosto, no 176732, 14.1 2. 1944, KA, KYM , Ec 161 . 
953 lbid. 
954 lbid . 
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Iijoen uittopiireissä. Tilanteen kiristyessä suomalaisten ja saksalaisten välillä kat-
kaistiin uitto Kemijoessa Rovaniemen luona ja alettiin uiton perän ajo alaspäin. 
Tornion- ja Muonionjoen uitoissa voitiin onneksi käyttää ruotsalaista työvoimaa, 
jolloin työt saatiin jatkumaan keskeytyksettä koko Lapin sodan ajan . 955 

Sotatoimien varsinaisesti alettua Pohjois-Suomen uitot joutuivat lokakuussa niin 
vaikeaan asemaan, että ne jouduttiin keskeyttämään Tornionjoella, Kemijoella, 
Simojoella, lijoella sekä Oulujoen Kiantaväylällä. Ne jatkuivat sotatoimista huoli-
matta jossain määrin Kiiminkijoella ja Oulujoella. Taistelujen takia keskeytyneet 
uitot pyrittiin aloittamaan uudelleen heti rintaman siirryttyä pohjoiseen huolimatta 
siitä, että nyt niitä haittasivat räjäytetyt sillat, kaluston tuhoutuminen ja työvoiman 
puute. Pioneeriyksiköiden avustamana uittajat saivat kuitenkin raivattua nopeasti 
uittoväyliä siltojen raunioihin . Lisäksi uitto otettiin huomioon pioneerien rakenta-
missa pikasilloissa. 956 

Kuvasta ilmenee, että sodan aikana uitettiin parhaimpinakin vuosina vain puolet 
rauhan aikaisista uittomääristä. Toisaalta päämajan huoltopäällikön esikunnan joh-
dolla uitettiin vuosina 1942-1944 noin 40-4 7% enemmän puuta kuin yksityisuittaji-
en ja uittoyhdistysten toimesta vuonna 1940. Erityisesti vuoden 1944 uittotulos on 
ällistyttävän hyvä, kun otetaan huomioon kesän ja syksyn tapahtumat. Sen saavut-
taminen on kokeneen organisaation, uittojen keskitetyn valvonnan ja määrätietoi-
sen johtamisen ansiota. 

1944 

1943 
1942 

1941 

1940 

1938 

0 2 

Uitetut puutavarat (milj km3) 

Huom: Vuo folta 1941 ei ol 

4 6 

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 1959. 

e tilastotietoja 

8 10 12 

Lopettaessaan marraskuun lopussa toimintansa päämajan huoltopäällikön esi-
kunta ei aiempien vuosien tapaan lakkauttanut uittokauden päättyessä uitto-
organisaatiotaan. Se myös kehotti vielä toiminnassa olleita uittopäälliköitä jatka-
maan toimintaansa joulukuussa. Esikunnassa ehkä ajateltiin, että uuden johto-
organisaation , mikä se sitten olisikaan, olisi helpompi ottaa uittojohtajat seuraavaa 
kevättä ajatellen johtoonsa, jos organisaatio olisi toiminnassa. Oletettavasti maan-
ja vesitiekuljetusosasto toimi tässä asiassa oma-aloitteisesti ajatellen yhteiskun-

955 lbid. 
956 lbid. 
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nan etua. Mikään ei viittaa siihen, että asiasta olisi sovittu kansanhuoltoministeriön 
kanssa. 

Marras- ja joulukuun vaihteessa talviajokausi alkoi käynnistyä myös Etelä-Suo-
messa. Yhteiskunnan kannalta olisi ollut välttämätöntä, että puutavarankuljetus-
organisaatio olisi jatkanut keskeytyksettä toimintaansa valtioneuvoston 
28.11 .1944 tekemän päätöksen mukaisesti kansanhuoltoministeriön johdossa. Mi-
nisteriö ei kuitenkaan näytä tehneen marraskuun jälkipuoliskolla mitään ottaak-
seen vastuun puunkuljetuksesta edes siinä vaiheessa, kun varsinaisen kuljetusor-
ganisaation viimeiset osat olivat kotiutumassa. Näyttäisi siltä, ettei päämajan huol -
topäällikön esikunta sopinut millään tavoin puutavarankuljetustarkastajien kanssa 
toiminnan jatkamisesta joulukuussa. Tämä johtui todennäköisesti siitä, ettei enti -
sen kaltaiselle toiminnalle näyttänyt olevan auto- ja hevoskuljetuksista vastannei -
den kuljetuselimien puuttuessa mitään edellytyksiä. 

6.1.5 Pohjois-Suomen kuljetusten erityisjärjestelyt 

Sotilasviranomaiset laativat elokuussa 1944 päämajassa yksityiskohtaiset suunni -
telmat talvisodan rajan itäpuolisen alueen täydellisestä tyhjentämisestä rauta-, 
vesi- ja maantiekuljetuksin . Päämaja tai sisäasiainministeriö eivät kuitenkaan kat-
soneet tarpeelliseksi tehdä Pohjois-Suomen osalta mitään uutta evakuointisuunni-
telmaa. Tilannearvion virheellisyys todettiin todennäköisesti vasta silloin, kun saa-
tiin tietää Neuvostoliiton välirauhan ehdot. Sopivien ennakkosuunnitelmien puuttu-
essa päämajan operatiivinen, ilmasuojelu- ja kuljetusjohto päättivät muodostaa 
alueen evakuointitehtävää varten uuden johtoelimen. Se, ettei evakuoinnin johtoon 
määrätty esimerkiksi Lapin läänin maaherraa tai ilmasuojelu-upseereita, johtui 
ilmeisesti tehtävän erityispiirteistä. Oletettavasti päämajan ylin johto ja mahdolli -
sesti myös valtioneuvosto katsoivat , että kyse ei ollut vain väestön evakuoinnista, 
vaan myös maan taloudesta. Syksyllä 1944 Suomi tarvitsi kipeästi Pohjois-Suo-
men puuta selvitäkseen tulevasta talvesta ja jälleenrakennuksesta. 

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, miksi ylipäällikkö määräsi 7.9. vuorineu-
vos L. Kivisen, joka oli Veitsiluoto Oy:n toimitusjohtaja ja valtakunnan metsätyö-
päällikkö, Pohjois-Suomen evakuointi päälliköksi ja suoranaiseksi alaisekseen. Tätä 
tulkintaa tukee se, ettei Kivisellä ei ollut aiemmin mitään kokemusta evakuointien 
johtamisesta. Poikkeuksellista järjestelyssä oli sekin, että Pohjois-Suomen alueen 
siviilihallinto, suojeluskuntapiirit ja ilmasuojelujoukot olivat alistettuja Kiviselle aluk-
si evakuointiin ja syyskuun lopulta alkaen myös palautuksiin liittyvissä kysymyksis-
sä. 957 Luonnollisesti valintaan vaikutti , että Kivinen tunsi erittäin hyvin Pohjois-
Suomen olosuhteet, alueen viranomaiset ja talouselämän johtajat. Monet tutkijat 
ovat arvelleet Mannerheimin määränneen Kivisen tehtävään juuri noista syistä 958 . 

Kivisen tehtävänä oli , väestön evakuoinnin johtamisen lisäksi , pyrkiä edistämään 
Pohjois-Suomen puunkuljetuksia ja uittoja yhteistoiminnassa alueella toimivan 

957 PM :n kirj no 2857 /Op 1 /23 b sai /7 .9.1944, SArk, T 224 71 / 16 ja PM:n kirj no 3200/Op 1 /23 b sai 
29.9.1944, SArk, T 22471/16. 

958 Esimerkiksi Ahto , s. 1 03 ja Sissala, s. 17. 
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paamajan huoltopäällikön esikunnan uitto- ja puutavarankuljetusorganisaation 
kanssa. Mahdollisimman paljon puuta tuli kuljettaa puunjalostusteollisuuden ja 
sahojen käyttöön . Kyseessä olivat suuret taloudelliset arvot, joita Suomi tulisi 
välttämättä tarvitsemaan . Metsätöiden ja uittojen mainitseminen ei luonnollisesti 
kuulunut evakuointiesikunnan perustamiskäskyyn , sillä silloin olisi saattanut syn-
tyä vaikutelma, että taloudelliset tekijät ovat etusijalla ihmisiin nähden. Näinhän ei 
ollut asianlaita. 

Maan- ja vesitiekuljetusosasto pyrki omalta osaltaan kaikin keinoin tukemaan 
Kivistä ja huolehtimaan Pohjois-Suomen metsätyömaiden ja uittojen jatkumisesta 
sekä töiden kiirehtimisestä tai käynnistämisestä sitä mukaa, kun sotatilanne sen 
mahdollisti. Uittotoimistosta komennettiin kapteeni Y. Yrjö-Koskinen 9.9.-11 .10. 
erikoistehtäviin Ouluun, lihin, Kemiin ja Tornioon valvomaan uittotoimintaa 959 • 

Lisäksi Roos lähetti vielä lokakuun lopulla järjestelyosastonsa päällikön majuri L. 
Tukiaisen tutkimaan kuljetusolosuhteita Pohjois-Suomessa. Roosin Tukiaiselle kir-
joittaman valtakirjan mukaan matkan tarkoituksena oli selvittää Oulun ja Lapin 
lääneistä evakuoidun väestön palauttamista ja heidän huoltomahdollisuuksiaan 960 . 

Varmasti Tukiaisen, joka oli puutavaramies, tehtävänä oli myös valvoa Pohjois-
Suomen puutavarankuljetusten ja uittojen suoritusta. 

Pohjois-Suomen evakuointijärjestelyissä noudatettiin hyväksi koettua keskitet-
tyä johtamisperiaatetta siten, että päämajan huoltopäällikön esikunta käytännössä 
alisti alueella toimivat rautatieviranomaiset ja liikennepiirit kuljetuskalustoineen 
evakuointiesikunnalle. Lisäksi vesitie- ja uittopiirit sekä puutavarankuljetusorgani-
saatio saivat ohjeet noudattaa evakuointiesikunnan määräyksiä. 961 

Pohjois-Suomen väestön evakuointi ajateltiin aluksi suorittaa rauta- ja maanteit-
se päätellen siitä, että 10.9. Oulussa Tervahovissa toimintansa aloittaneen Poh-
jois-Suomen evakuointiesikunnan (PSuoEvE) kuljetusosastoon kuuluivat vain 
maantie- ja rautatiekuljetustoimistot. Osaston erikoisluonnetta osoittaa, että Roos 
asetti Kivisen käyttöön erittäin kokeneita kuljetusten johtajia. Rautatieosaston ylei -
sen rautatietoimiston entinen päällikkö, everstiluutnantti L. Tuhkanen määrättiin 
rautatiekuljetustoimiston päälliköksi. Hän toimi samalla kuljetusosaston päällik-
könä. Maantiekuljetustoimiston päälliköksi komennettiin syyskuun ajaksi kesällä 
Kannaksen evakuoinnissa kunnostautunut majuri H. Roste. 

Pääasiassa Rovaniemen ja Oulun välillä tapahtuneet rautatiekuljetukset muo-
dostivat evakuointien rungon, jonne maantiekuljetukset suuntautuivat lyhimmän 
matkan periaatteen mukaisesti. Rautateiden käyttö evakuointiin oli niin laajaa, että 
käytännössä koko väestö joutui siirtymään osan matkasta rautateitse. Poikkeuk-
sen tekivät vain pienet siirrot Utajärven ja Säräisniemen kunnissa sekä Kuhmon 
kunnan pohjoisosassa. 

Pohjois-Suomen maantiekuljetusten ongelmana oli alueen laajuus ja autokan-
nan vähäisyys. Tästä syystä päämajan huoltopäällikön esikunta ryhtyi päivää en-
nen PSuoEvE:n perustamista toimenpiteisiin autojen siirtämiseksi majuri Rosteen 

959 PMHE:n kirj no 2291/1/11 sai , 30.11 .1944, SArk, T 7368/22. 
960 PMHE:n kirj no 6599/1/10, 23.10.1944, SArk, T 7368/27. 
961 PM:n kirj no 2857/Op 1 /23 b sai , 7.9.1944, SArk, T 22471/16 ja KHM :n liikennejaosto, no 176732, 

14.12.1944, KA, KYM, Ec 161 . 
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käyttöön. Kotijoukkojen esikunnan liikenneosasto sai tehtävän perustaa viisi KH-
autoista muodostettua evakuointiauto-osastoa, joihin kuhunkin kuului 21 autoa. 
Seuraavana päivänä kyseiset osastot käskettiin liikkeelle. Kolme osastoa määrät-
tiin ilmoittautumaan Kajaanissa ja kaksi Oulussa. 962 

Varsin pian todettiin , että kuljetusosastoon tuli perustaa myös vesitiekuljetus-
toimisto. Entinen Äänisen vesitiepiirin komentaja, kommodori H. Söderholm mää-
rättiin 17.9. sekä PSuoEvE:n vesitiekuljetustoimiston päälliköksi että Pohjanlahden 
merivartioston komentajaksi . Samassa yhteydessä määrättiin, että Tornion, Ke-
min , Oulun, Raahen ja Kokkolan satamakuljetuspäälliköiden sekä alueen vesitiepii-
rien tuli noudattaa Söderholmin käskyjä. 963 Toimiston perustamista ennakoiden 
Roos antoi 15.9. käskyn merivoimien esikunnalle ottaa nimetyt alukset Pohjois-
Suomen evakuointitehtäviin ja siirtää ne Perämeren satamiin odottamaan Söder-
holmin määräyksiä. 964 Vesitiekuljetustoimiston perustamisen jälkeen evakuoin-
tiesikunnan kuljetusosasto johti ja koordinoi kaikkien kuljetusmuotojen toimintaa 
Pohjois-Suomessa. 

Evakuointialuksilla siirrettiin Toppilassa sijaitsevien SOK:n ja Vaasan Höyrymyl-
lyn varastoissa oleva 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 syys-
kuun 25. ja 26. päivänä Oulusta pohjoiseen vuorolaivaliikenteen . Aluksilla kuljetet-
tiin Kemiin ja Tornioon elintarpeita, rehua ja kappaletavaraa noin neljä miljoonaa 
kiloa. 965 

Roosin päätös siirtää kauppa-aluksia evakuointitehtäviin Perämerelle ja alueen 
vesitiekuljetusten keskittäminen kommodori Söderholmin johtoon osoittautuivat 
syyskuun lopussa sotatoimien kannalta merkittäväksi ratkaisuksi. Nuo päätökset 
loivat sattumalta edellytykset maihinnoususotatoimen suoritukselle. On mahdol -
lista, että Ouluun 26.9. esikuntineen saapunut 111 Armeijakunnan vasta nimitetty 
komentaja, kenraaliluutnantti Hj. Siilasvuo sai Söderholmin järjestämästä vuorolai -
valiikenteestä idean maihinnousun suorittamisesta Kemiin tai Röyttään. Tähän 
viittaa se, että Söderholm määrättiin 27.9. Siilasvuon esityksestä hänen 111 AKE:nsa 
merikomentajaksi. Samana päivänä Siilasvuo päätti lopullisesti maihinnousun suo-
rittamisesta. 

Monet tutkijat, kuten esimerkiksi Sampo Ahto , ovat pohtineet, milloin päämaja 
sai tietää maihinnoususta ja ketkä asiasta tiesivät 966 . Päätellen siitä tarkkuudesta, 
millä Roos ja hänen alaisensa seurasivat Pohjois-Suomen evakuointiin ja 111 AK:n 

962 PMHE:n puhelinsanomat 6.9. ja 7.9.1944, SArk, T 7367/21 . 
963 Sissala, s. 16, 26 ja 28 (Sissala puhuu satamakomendanteista) ja Komulainen , s. 213. 
964 PMHE:n ilmoitukset evakuointitehtävään pakko-otetuista aluksista Roosille 15.9.1944 alkaen , 

SArk, T 7366/22 - Alukset olivat samoja, Joita 111 AK käytti maihinnousuun Röyttään . 
965 Toimintakertomus Oulun vesitiealueen toiminnasta purjehduskaudella 1944, 6.1.1945, KA, KHM , 

Perämeren vesitiepiiri Eb 1942-1946 ja Sissala, s. 28. 
966 Esimerkiksi Ahto, s. 132-141 . 
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huoltoon varattujen alusten käyttöä 967 on varmaa, että Roos sai viimeistään 28.9. 
aikana tiedon aikomuksesta käyttää laivoja maihinnoususotatoimeen. Oletettavas-
ti Roos on heti tiedon saatuaan keskustellut asiasta ainakin kenraaliluutnantti Airon 
kanssa, sillä aluksia aiottiin käyttää aiemman suunnitelman vastaisesti. Airo, joka 
todennäköisesti oli jo kuullut sotatoimesta Mannerheimiltä, piti ilmeisesti Siilas-
vuon suunnitelmaa uhkayrityksenä. Hän ei kuitenkaan vastustanut hyökkäystä, 
sillä hän katsoi sen toteuttamisen silloisessa poliittisessa tilanteessa välttämättö-
mäksi. Todennäköisesti Airo ei nähnyt tarpeelliseksi kertoa sotatoimesta operatiivi-
selle osastolle, koska asia oli päätetty ja sen toteutus oli Siilasvuon vastuulla. 
Ilmeisesti hän myös tiesi Nihtilän tulevan vastustamaan operaatiota. Siten operatii-
visen osaston päällikkö, eversti Nihtilä kuuli vasta 29.9. sattumalta asiasta. Siilas-
vuo piti luonnollisesti Mannerheimin, joka oli hänen suoranainen esimiehensä, 
koko ajan tietoisena maihinnousuvalmistelujen etenemisestä. 968 

Kun kaksi samantasoista johtoporrasta toimii rinnatusten samalla alueella, syn-
tyy usein kiistoja asioiden hoidosta. Niin kävi Pohjois-Suomessakin. Siilasvuo piti 
johtamisen kannalta huonona ratkaisuna, että Oulussa toimivat 111 AKE ja PSuoEvE 
olivat molemmat päämajan suorassa johdossa. Hän esitti 7.10. Mannerheimille, 
että Kivisen esikunta alistettaisiin hänen johtoonsa. Todennäköisesti Siilasvuon 
esikunta oli erityisen halukas ottamaan johtoonsa PSuoEvE:n kuljetusosaston ja 
sen alaiset kuljetuselimet. Pari päivää myöhemmin Siilasvuolle antamassaan vas-
tauksessa päämaja ilmoitti , ettei se muuta johtosuhteita. 969 Oletettavasti päämaja 
halusi 111 AKE:n keskittyvän pelkästään sotatoimien johtamiseen. Toisena syynä 
päämajan kantaan oli ilmeisesti, että päämaja epäili johtosuhdemuutoksen saatta-
van hankaloittaa evakuointiesikunnan tärkeää toimintaa. 

Siilasvuota vaivannut johtosuhdeongelma poistui päiväjärjestyksestä marras-
kuun 20. päivänä, kun Pohjois-Suomen evakuointiesikunta lakkautettiin armeijan 

967 PMHE:n arkistosta (PMHE:n laivatilastot 1.2.42 - 11.44, SArk, T 7366/3-7) on ilmeisesti poistettu 
kaikki alustiedot syyskuun puolivälistä lokakuun 1944 puoliväliin. Arkistosta puuttuvat 
myös 111 AK:n merikomentajan kommodori Söderholmin PMHE:lle ennen 23.10.1944 lähettämät 
alustiedot. 

968 111 AKE:n esikuntapäällikkö, eversti Viljanen kertoi Mannerheimin ja Siilasvuon keskustelleen syys-
kuun lopussa useita kertoja puhelimessa keskenään (Ahto, s. 138). Mannerheim halusi tuolloin 
varmasti tietää, miten Siilasvuo aikoo käynnistää hyökkäyksen, koska virheille ei ollut sijaa. 
Mannerheimin ja maihinnousua vastustaneen Nihtilän 29.9. käymää keskustelua (Ahto, s. 137) 
voidaan tulkita niinkin, että Mannerheim ilmoitti, tosin epäselvästi, Nihtilälle hyväksyneensä Siilas-
vuon aikoman sotatoimen, koska päinvastainen päätös johtaisi kansalliseen katastrofiin . Tätä 
kiihtynyt Nihtilä ei oivaltanut, vaan uskoi saaneensa Mannerheimiltä tehtävän estää uhkarohkea 
maihinnousu. - Mannerheim saattoi 30.9. ottaa kenrl G. Savonenkovin pääministerille jättämän 
uhkavaatimuksen rauhallisesti vastaan, koska hän tiesi joukkoja jo kuormattavan. On vaikea 
arvioida, miksi LVK:lle 30.9. illalla jätetyssä hyökkäyssuunnitelmassa ei mainittu mitään maihin 
noususta, vaikka alukset olivat jo lähdössä kohti Röyttää. Toisaalta Airon laatima ja Mannerheimin 
allekirjoittama suunnitelma oli yksisivuinen paperi, jossa luvattiin vain keskittää Pohjois-Suomeen 
vielä kaksi yhtymää ja korostettiin Rovaniemen valtauksen merkitystä. Ehkä Mannerheim ja Airo 
halusivat asian salaamisella osoittaa venäläisille, että suoma-laisten hermot yhä pitävät. 

969 Sissala, s. 43. 
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kotiutuksiin liittyen. Tällöin vastuu väestön palautuksesta koteihinsa siirtyi sisäasi-
ainministeriölle. Kivisen esikunnan toimesta Pohjois-Suomesta oli evakuoitu kaik-
kiaan 117 000 henkeä, josta määrästä 47 000 Ruotsiin , karjaa 53 000 päätä, josta 
Ruotsiin 16 000, sekä runsaasti omaisuutta. Marraskuun puoliväliin mennessä 
koteihinsa oli palautettu 38 500 henkeä sekä 25 500 nautaa. Väestön palautus 
jatkui Lapissa kevääseen 1945 saakka. 970 

6.2 Tehtävien siirto siviiliviranomaisille 

6.2.1 Kiista keskitetyn liikenteen jatkamisesta 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan johtaman kuljetusorganisaation kotiuttami -
sen lähestyessä siviiliviranomaiset joutuivat päättämään kulkulaitoksen 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 
samankaltaisia kuin sotilasviranomaisten jatkosodan aikana muodostamat. Eri-
mielisiä oltiin taas siitä, tulisiko keskitetyn liikenteen johto antaa kulkulaitos- vai 
kansanhuoltoministeriön vastuulle. Kiistaa aiheutti myös se, millainen johtoelin 
kuljetuksia ohjaavaan ministeriöön tulisi perustaa. Kulkulaitosministeriön johtoase-
maa kannattanut kenraalimajuri Harald Roos ja tehtävän antamista kansanhuolto-
ministeriölle puoltanut kulkulaitosministeriön vanhempi hallitussihteeri Klaus Häk-
känen laativat syyskuun alkupuolella valtioneuvostoa varten kiistanalaisista kysy-
myksistä omat esityksensä 971 . 

Roos suositteli , että kulkulaitosministeriöön perustettavaan liikenneosastoon 
siirrettäisiin keskitettyä liikennettä johtavien päämajan huoltopäällikön esikunnan 
ja kotijoukkojen esikunnan liikenneosaston osien lisäksi kansanhuoltoministeriön 
autoasiain osaston kaksi autoalan toimistoa. Liikenneosaston päällikkö toimisi 
samalla maan kuljetuspäällikkönä. Häkkänen perusteli kansanhuoltoministeriön 
johtoasemaa sillä, että kyseessä olisi vain väliaikainen ratkaisu , joka sopi hyvin 
tilapäiseksi perustetun ministeriön tehtäviin . Häkkäsen suunnitelmassa kansan-
huoltoministeriön puu- ja polttoaineosaston yhteyteen perustettaisiin kaksi uutta 
kuljetustoimistoa, jotka huolehtisivat tie- ja vesitieliikenteen sekä uittojen johtami-
sesta. Hänenkin mielestään toimistojen henkilöstö tuli palkata päämajan huolto-
päällikön esikunnasta ja liikenneosaston liikennetoimistosta. Roos ja Häkkänen 
eivät esityksissään puuttuneet kauppa- ja teollisuusministeriön johtaman meren-
kulun järjestelyihin ilmeisesti siksi , että asian katsottiin olevan kunnossa. 972 

Roosin esityksen etuna oli , että kulkulaitosministeriö olisi voinut päämajan huol-
topäällikön esikunnan tapaan johtaa keskitetysti kaikkia kuljetuksia. Häkkäsen 
esitys oli tavallaan parannettu malli kevään 1941 kaavailuista, joissa kansanhuolto-

970 Evakuointitoimikunnan mietintö, s. 15 ja Sissala, s. 26. 
971 Roosin ja Häkkäsen esitykset sisältyvät KYM aktiin 2420/ 1944, Ec 161 , joka kuitenkin on kateissa. 
972 Seppinen (2), s. 133 ja Valtioneuvoston pöytäkirja 10.11 .1944, KA, KYM , Ca 33. 
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ministeriö suunnitteli maantie- ja vesitiekuljetusten johtoonottoa. Hyvää suunnitel-
massa oli se, että puutavara-asioista vastaava ministeriö johtaisi, rautateitä lukuun 
ottamatta, kaikkia puunhankinnan kannalta tärkeitä kuljetusmuotoja. Häkkäsen 
esityksen suurena heikkoutena oli, että tällöin luovuttaisiin kuljetusten keskitetystä 
johtamisesta. 

Marraskuun 9. päivänä pidetyssä valtioneuvoston istunnossa ministerit saivat 
kuulla Häkkäsen ja Roosin vaihtoehtoiset suunnitelmat. Asian käsittely kuitenkin 
keskeytyi, kun valtiovarainministeri Onni Hiltunen (sos.dem.) otti asiakirjat luetta-
vikseen. Hiltusen kiinnostus asiaan saattoi johtua siitä, että hänestä oli tulossa 
seuraavan hallituksen toinen kulkulaitosministeri. Seuraavana päivänä pidetyssä 
valtioneuvoston istunnossa asian esittelijänä toiminut Häkkänen kertasi molempi-
en esitysten ydinkohdat. Lopuksi hän totesi kuljetusasiain neuvottelukunnan kan-
nattavan kenraalimajuri Roosin esitystä. Kulkulaitosministeriön liikenneosasto tuli 
neuvottelukunnan mielestä kuitenkin muodostaa siten , että kansanhuoltoministeri -
ön auto-osastosta siirrettäisiin vain yksi toimisto liikenneosastoon. Sen muut kol-
me toimistoa ja koko alueellinen piirihallinto palkattaisiin vain 1.5.1945 saakka, 
jolloin talviajokausi olisi päättynyt. Esityksensä lopuksi Häkkänen pyysi, että valtio-
neuvosto määräisi periaatteellisen kannan, kumpaan ministeriöön keskitetyn lii-
kenteen johto siirretään , jotta asian vaatimat valmistelut voitaisiin suorittaa kiireelli-
sesti. Valtioneuvoston pöytäkirjaan kirjattiin oraakkelimaisesti 'Valtioneuvosto päätti 
periaatteessa, että keskitetyn liikenteen johto siirretään kulkulaitosministeriöön'. 973 

Kuljetusasiain neuvottelukunnan ajatus siitä, että viranomaisten johtamaa keski-
tettyä liikennettä tarvittaisiin vain huhtikuun 1945 loppuun saakka, osoittaa, että 
monet siviiliviranomaiset ja mahdollisesti myös talouselämän johto todella uskoi-
vat kuljetustilanteen paranevan joukkojen ja ajoneuvojen kotiuduttua. Valtioneu-
voston istunnon kulussa on mielenkiintoista, ettei kulkulaitosministeri V. Salovaara 
esitellyt itse suunnitelmaa tai edes määrännyt ministeriönsä mielipidettä näin tär-
keässä asiassa. Erikoiselta vaikuttaa sekin, ettei Salovaara osallistunut valtioneu-
vostossa esityksestä käytyyn keskusteluun. Mahdollisesti hän vetäytyi asiassa 
johtamansa kuljetusasiain neuvottelukunnan päätöksen taakse osoittaakseen esi-
tyksellä olevan laajempaa kannatusta asiantuntijoiden piirissä. Salovaaran selvästi 
hapuilevaan esiintymiseen saattoi vaikuttaa, että parhaillaan muodostettiin uutta 
hallitusta, johon hänellä ei tulisi olemaan asiaa 974 • 

Syystä tai toisesta kulkulaitosministeriö ja kansanhuoltoministeriö eivät valtio-
neuvoston istunnon jälkeen alkaneet millään tavoin toimia keskitetyn liikenteen 
johdon siirtämiseksi kulkulaitosministeriöön. Syytä valtioneuvoston päätöksen 
unohtamiseen voidaan vain arvailla 975 • Ehkä asiasta toista mieltä ministerinsä 

973 Valtioneuvoston pöytäkirja 10.11.1944, KA, KYM, Ca 33 - Paikalla olivat pääministeri Castren sekä 
ministerit Walden, Enckell , von Born, Ellilä, Kauppi, Kalliokoski , Salovaara, Takki , Aura, Hillilä, 
Luukka, Martola ja Wuori. - Pöytäkirjassa neuvottelukunnasta käytetään nimeä Kuljetusasiain 
keskusneuvosto. 

974 Salovaaran ministerinpaikka oli ollut vaarassa jo 21 .9. pääministeri A. Hackzellin hallituksen 
kaatuessa, sillä häneen kohdistettiin voimakasta arvostelua oman puolueen vasemmalta laidalta. 
Silloin Salovaaran aseman pelasti se, että Castrenin hallitus muodostettiin Mannerheimin johdolla 
hyvin pienen piirin toimesta. (Linkomies, s. 413). 

975 Seppinen (2), s. 134. 
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kanssa ollut ja asian jatkovalmistelusta todennäköisesti kulkulaitosministeriössä 
vastannut Häkkänen päätti yksinkertaisesti vain odottaa hallituksen vaihdosta ja 
uuden ministerin kantaa asiaan. 

Hallituksen vaihdos tapahtui marraskuun 17. päivänä. Vuodesta 1937 asti kulku-
laitosministeriä toiminut Väinö Salovaara (sos.dem.) joutui odotusten mukaisesti 
väistymään. Pääministeri J. K. Paasikiven (amm.) hallitukseen Salovaaralla ei ollut 
mitään asiaa, koska kommunistit pitivät häntä yhtenä sotasyyllisenä 976 • Uudeksi 
kulkulaitosministeriksi tuli Salovaaran puoluetoveri Eero A. Wuori. 

Paasikiven hallitus käsitteli keskitettyä liikennettä 24.11. pidetyssä istunnossa. 
Asian esittelyvastuu oli nyt yllättäen siirtynyt kulkulaitosministeriöltä kansanhuolto-
ministeriölle. Esittelijänä toimi kansanhuoltoministeriön toimistopäällikkö, majuri A. 
Ilmarinen. Hän esitti keskitetyn liikenteen siirtämistä kansanhuoltoministeriön vas-
tuulle. Ilmarinen ei enää esittänyt valtioneuvostolle mitään suunnitelmaa vaan 
valmiin esityksen valtioneuvoston päätökseksi. Tälläkin kertaa asia jäi päättämät-
tä, koska salkuton ministeri Mauno Pekkala (sos.dem.) otti jostain syystä asiakirjat 
itselleen. Ilmarisen esittelylistaan on merkitty, ettei istuntoa kirjata valtioneuvoston 
pöytäkirjaan. 977 

Kansanhuoltoministeriön vaihtuminen asian esittelijäksi merkitsee, että kulkulai -
tosministeri E. Wuori ja kansanhuoltoministeri K. Jutila (ml.) ovat sopineet asian 
keskenään pian hallituksen muodostamisen jälkeen. Jutila on tämän jälkeen anta-
nut A. Ilmariselle tehtävän valmistella asia valtioneuvoston esittelyä varten joko 
yksin tai mahdollisesti K. Häkkäsen kanssa. Ilmarinen näyttää tässä vaiheessa 
keskittyneen lähinnä päätöstekstin kirjoittamiseen. Todennäköisesti kansanhuolto-
ministeriön puu- ja polttoaineosaston päällikkö, professori N. Osara on osallistunut 
päätöstekstin muotoiluun, sillä sotilasviranomaisilta siviilihallinnolle siirtyvät tehtä-
vät olivat tulossa hänen osastonsa vastuulle. 

Ilmarisen esittelemä päätösteksti hyväksyttiin 28.11. valtioneuvoston istunnossa 
ja kansanhuoltoministeri Jutila vahvisti sen heti allekirjoituksellaan. Ilmeisesti Ilma-
risen lapsuksen vuoksi valtioneuvoston päätöksessä ei ilmoitettu, milloin se astuu 
voimaan. 978 Joulukuun alkupuolella kansanhuoltoministeriö ilmoitti päätöksen as-
tuneen voimaan allekirjoituksen yhteydessä 979 . 

Valtioneuvoston istunto oli sikäli erikoinen, että siihen osallistuivat vain ministerit 
Jutila (ml.), Aura (sos.dem.), Luukka (ml.), Wuori (sos.dem.), Törngren (rkp.) ja Leino 
(SKDL). Pääministeri Paasikivi (amm.) sekä ministerit Enckell (amm.), Pekkala 
(sos.dem.), Helo (sos.dem.), Kekkonen (ml.), Takki (sos.dem.), Hillilä (ml.), Hiltunen 
(sos.dem.), Gartz (amm.), Svento (sos.dem.) ja Tuomioja (ed.) olivat estyneet osal-
listumasta istuntoon virkatoimien ja ministeri Walden (amm.) sairauden takia. Hillilä 

976 Paavolainen , s. 326. 
977 KHM Yleinen osasto, Valtioneuvoston istuntojen esityslistat 1944, KA, KYM , Cil :4. 
978 Valtioneuvoston päätös no 872, 28.11.1944 , Asetuskokoelma 1944 - Perustuslakivaliokunnan 

käsitellessä päätöstä joulukuussa on pöytäkirjaan merkitty vain Saukkosen vaatimus hevosten ja 
kuljetusvälineiden palauttamisesta omistajille. Seuraavana päivänä tapahtuneessa toisessa luke-
misessa asiasta ei keskusteltu. (Perustuslakivaliokunnan pöytäkirja 15.12.1944, KA, Mf 12-14 ja 
perustuslakivaliokunnan pöytäkirja 16.12.1944, KA, Mf 12-14). 

979 KHM:n kirj no 175525/L, 8.12 .1944, KA, KHM Liikennejaosto Fa XIX:1 . 
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oli jostain syystä merkitty istuntokartassa sekä poissa että läsnä olleeksi. Asiasta 
päättäneistä ministereistä Luukka, Wuori , Aura ja Hillilä olivat olleet 10.11. pidetys-
sä edellisen hallituksen istunnossa tekemässä periaatteell ista päätöstä keskitetyn 
liikenteen siirtämisestä kulkulaitosministeriön vastuulle. 

Asian käsittelyssä esiintyneet vaikeudet johtuivat ilmeisesti pääasiassa siitä, että 
varsin monet ministerit eivät olleet lainkaan vakuuttuneita siviiliviranomaisten joh-
taman keskitetyn liikenteen tarpeellisuudesta. Näin ajattelevat ministerit halusivat 
päästä nopeasti eroon järjestelmästä, jonka ei katsottu kuuluvan rauhan aikaiseen 
hallintoon. He uskoivat lujasti, että ajoneuvojen ja hevosten palattua omistajiensa 
käyttöön yhteiskunnan kuljetusongelmat nopeasti poistuisivat. Keskitetyn liiken-
teen kannattajat ja vastustajat sopivat ilmeisesti 24.11. pidetyn istunnon jälkeen 
kompromissina, että keskitetty liikenne päättyisi 31.5.1945. Tuo päätös haluttiin 
jostain syystä pitää salassa. Sitä ei kirjattu valtioneuvoston pöytäkirjaan tai 28.11 . 
annettuun päätökseen. Salaamisen onnistumista osoittaa, että Rooskin sanoo 
kuulleensa asiasta vasta huhtikuussa 1945. 980 

Toinen valtioneuvoston käsittelyihin marraskuussa liittynyt ongelma oli , siirtyisi-
vätkö sotilasviranomaisten hoitamat kuljetustehtävät kulkulaitos- vai kansanhuol-
toministeriön vastuulle. Kulkulaitosministeriötä esittäneet puolustivat kantaa, jon-
ka mukaan kaikkia kuljetusmuotoja tuli edelleen johtaa keskitetysti. Ne, jotka 
suosittelivat tiettyjen kuljetusmuotojen johdon antamista kansanhuoltoministeriöl -
le, ajattelivat ilmeisesti tällaisen tilapäisen järjestelyn sopivan 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. 
Puun merkitystä korosti , että kivihiilen tuonti oli loppunut täydellisesti kesän 1944 
lopulla 981 • Keskitetyn liikenteen antamista kansanhuoltoministeriön vastuulle saa-
tettiin kannattaa myös siksi , ettei kulkulaitosministeriön poliittinen painoarvo kas-
vaisi liian suureksi. 

Näyttää siltä, että Roos esikuntineen pidettiin marraskuun puolivälin jälkeen 
täysin sivussa valtioneuvostossa tapahtuneesta keskitetyn liikenteen suunnittelus-
ta. Tähän viittaa se, ettei päämajan huoltopäällikön esikunnan arkistossa ole mar-
raskuun lopulta mitään tehtävien siirtoon liittyviä asiakirjoja. Roos ei mahdollisesti 
edes tiennyt, että kansanhuoltoministeriö oli saanut marraskuun puolivälin tienoilla 
vastuun asian valmistelusta. Oletettavasti asia salattiin Roosilta sen takia, että 
hänen pelättiin yrittävän vaikuttaa ministerien päätökseen Mannerheimin avulla. 

Valtioneuvoston päätös merkitsi jatkosodan aikana kuljetuksissa aikaan saadun 
keskityksen murentumista. Kuljetuksissa ja kuljetusalalla alkoi sekasorron aika, 
jolloin kolme keskenään kilpailevaa ministeriötä johti kulku laitosta. Joulukuun 1944 
alusta alkaen kulkulaitosministeriö valvoi rautatiehallituksen johtamaa rautatielii -
kennettä, johti ilmaliikennettä ja myönsi linja-autoliikenteen harjoittajille ajoluvat. 
Kansanhuoltoministeriö vastasi muun moottoriajoneuvoliikenteen, vesitieliikenteen 

98° Komiteamietintö Mon. 1945:10, 13.4.1945, EA. 
981 Pakkanen, s. 15. - Kivihiilen tuonti alkoi vuonna 1946. Puu oli vielä vuoden 1948 alussa tärkein 

energian lähde. 
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sekä puutavarankuljetusten ja uittojen johtamisesta. Kauppa- ja teollisuusministe-
riö ohjasi Kamerton avulla merenkulkua. Valtioneuvosto oli katsonut voivansa 
siirtyä tällaiseen järjestelyyn, koska ministerit uskoivat kuljetustilanteen rauhan 
tultua nopeasti helpottuvan, vaikka tiettyä keskitystä yhä tarvittiinkin 982 • 

Joulukuun 1944 alusta alkaen ministeriöiden vastuut kuljetuksista olivat seuraavat: 
6.2.2 Päämajan huoltopäällikön esikunnan kotiuttaminen 

Valtioneuvosto 
_________ ! _________ _ 
1 1 

KTM(Kamerto) KYM 
I_ Merenkulku I_ Rautatiehallitus (VR) 
1 1 
1_ Satamat I_ Ilmaliikenne 983 

1 
1_ Linja-autoliikenne 

KHM (Liikennejaos) 
1_ Moottoriajoneuvo- ja hevos-
1 kuljetukset (ka, pa, ha, hev) 
I_ Sisävesi- ja rannikkoliikenne 
I_ Uitot 
1_ Puutavarankuljetukset 

Päämajan järjestelyosasto alkoi loppukesällä suunnitella uutta armeijan rauhan ja 
sodan ajan kokoonpanoa. Armeijan uudelleenjärjestelyyn liittyen yleisesikunnan 
päällikkö käski elokuun 1944 puolivälissä tutkia, miten kuljetusala tulisi uusissa 
kokoonpanoissa organisoida. Tutkimus laajeni pian koskemaan koko huoltoalaa, 
koska tyydyttävän tuloksen saavuttaminen kuljetusalan tulevasta järjestelystä edel-
lytti huollon kokonaistarkastelua. Vain siten voitiin saada selville, millä järjestelyillä, 
mistä ja kuinka monta miestä huollosta voitiin irrottaa taistelujoukkoihin. Lokakuun 
puolivälissä valmistuneen selvityksen ovat oletettavasti laatineet kenraalimajuri 
Roos ja päämajan kuljetusvälineosaston päällikkö, eversti V. Rommi. Roosin vah-
vaan osuuteen työssä viittaa se, että monet keskeiset esitykset ovat samoja, joita 
hän oli esittänyt asemasodan aikana. 984 

Tutkimuksen tarpeellisuutta ja merkitystä osoittaa, että erilaisissa huoltomuo-
dostelmissa palveli elokuussa 1944 runsaat 53 000 miestä. Jos lukuun laskettiin 
joukoissa ja esikunnissa huoltotehtävissä työskentelevät, nousi huoltomiesten 
määrä yli 100 000:n 985 . Lisäksi erilaisia huollon tehtäviä hoiti suuri joukko mies- ja 
naissiviilejä. Peräti 52 700 Ly-määräyksen saanutta miestä toimi varikkojen ja 

982 Komiteamietintö Mon. 1945:10, 13.4.1945, EA. 
983 Välirauhan jälkeen Aero:n lennot keskeytyivät ja Malmin lentoasema luovutettiin LVK:n käyttöön. 

Aero aloitti tammikuussa 1945 liikenteen Hyvinkäältä sekä suoraan että Maarianhaminan ja Turun 
kautta Tukholmaan. LVK käski lopettaa ko. lennot maaliskuun 1945 alussa. Kotimaan lentoliikenne 
saatiin käynnistää uudelleen 13.8.1945. 

98'' Selostus kuljetusten järjestelyistä sodan jälkeen , ei diaaria, ei allekirjoitusta, 14.10.1944, SArk, 
T 224 71 /17. - Tehtävä on annettu asiakirjalla PM kirj no 2438/Lkp sai, 18.8.1944. 

985 Divisioonan henkilöstöstä 21 % palveli huollossa. Auto- ja kuormastokomppanioissa työskentel i 
9 208 miestä. Kenttäarmeijan auto- ja kuormastokorjaamoissa sekä polttoainevarikoissa ja -osas-
toissa palveli 6 957 miestä. 
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sotateollisuuden palveluksessa. Pelkästään sotasairaaloissa työskenteli kesällä 
noin 23 800 naista. 

Perusteellisen analyysin tuloksena tutkimuksessa todettiin , että määrävahvuus-
ja järjestelymuutosten avulla voitiin suunnitteilla olevasta sodan ajan armeijasta 
supistaa huollon tehtävissä palvelevien osuutta noin 20- 30 000 hengellä. Henki-
löstömäärän vähentäminen huoltolaitoksissa voitiin korvata nostamalla työtehoa 
986 . Tämän vuoksi tuli rauhan ajan pääesikunnan ja sodan ajan päämajan huolto-
päällikön alaisuuteen perustaa työtehotoimisto, kuten Roos oli useaan kertaan 
aiemmin esittänyt. Jokaiseen varikkoon haluttiin lisäksi sijoittaa työtehon tarkkaili -
ja. Selvityksessä myös esitettiin, että pääesikunnan ja päämajan uusissa ylim-
män johdon järjestelyissä otettaisiin huomioon seuraavat sotakokemuksiin perus-
tuvat havainnot: 

1. Esikunnassa tuli olla toimivaltainen huoltopäällikkö johtamassa keskitetysti 
kaikkia huoltolajeja 987 . 

2. Esikunnassa piti olla kuljetusvoimien komentaja johtamassa aselajikomen-
tajana kaikkea kuljetusalan toimintaa. 

Jälkimmäistä esitystä perusteltiin sekä rauhan ajan sotavalmistelujen suorituksella 
että tarpeella johtaa kuljetusalaa sodan aikana keskitetysti . 

Esitykset eivät toteutuneet edes pääesikunnan ylimmän johdon järjestelyjen 
osalta oletettavasti siksi , että rauhan ajan armeija jouduttiin Neuvostoliiton vaati -
muksesta muodostamaan marraskuussa 1944 vuoden 1939 kokoonpanon eikä 
sotakokemusten mukaisesti. Päämajan järjestelyosasto joutui lisäksi LVK:n käs-
kystä lopettamaan uuden sodan ajan armeijan suunnittelun ja siihen liittyvät liike-
kannallepanovalmistelut. Saattaa myös olla, että esitetyillä ajatuksilla ei Roosin 
joulukuun alussa tapahtuneen eron jälkeen ollut enää kyllin arvovaltaista puolusta-
jaa. Sitä, että huollon organisointi tunnustettiin jo joulukuussa 1944 epätyydyttä-
väksi, osoittaa se, että everstiluutnantti W. Halstin käskettiin tuolloin laatia suunni -
telma huoltoalan tulevista järjestelyistä. 988 Halstin suunnitelma, kuten muutkin 
1940-luvun lopulla tehdyt esitykset huollon uudelleen organisoinnista, jäi toteutu-
matta. Huollon ja kuljetusalan järjestelyt vakiintuivat vasta uuden puolustuslaitos-
asetuksen tultua voimaan 1.12.1952. 

Edellä mainitun huollon määrävahvuuksia koskevan tutkimuksen valmistumisen 
aikoihin päämajassa keskusteltiin myös päämajan huoltopäällikön esikunnan ko-
tiuttamisesta. Koska kyseessä oli koko yhteiskunnan kannalta tärkeä esikunta, 
Roos sai itse ratkaista, milloin sen toiminta päättyisi. Ainoana ehtona oli, että 

986 Tämä oli mahdollista, sillä keväällä 1944 PMstalos:n päällikkö totesi , että jatkosodan aikana 
rat ionalisointityössä mukana olleissa tuotantolaitoksissa oli työvoimaa pystytty säästämään keski-
määrin 47%. Tuotanto ol i noussut tekijää kohti jopa 116%. Työntekijäkin oli hyötynyt, sillä ansiot 
olivat nousseet 36%. (Saraste, s. 149. ). 

987 Toimivaltaisuuden korostamisella tarkoitett iin, että uusissa kokoonpanoissa huoltopäällikölle tulisi 
antaa virallinen aselajikomentajan asema ja sen mukaiset valtuudet. 

988 Tynkkynen, s. 350. 
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kotiutus tuli suorittaa viimeistään marraskuun lopussa. 989 Näin tapahtui, sillä Roos 
halusi johtaa vielä kaikki kotiutuskuljetukset. Todennäköisesti Roos lykkäsi esikun-
tansa toiminnan lopettamista aivan viime hetkeen myös siksi, että hän halusi 
kuljetusalan tehtävien siirtyvän siviiliviranomaisten vastuulle mahdollisimman halli-
tusti. Tässä hän ei, rautateitä lukuun ottamatta, onnistunut, koska valtioneuvosto 
kykeni päättämään asian vasta pari päivää ennen päämajan huoltopäällikön esi-
kunnan kotiutumista. Noidenkin päivien aikana esikunta olisi todennäköisesti kyen-
nyt suunnittelemaan tehtävien siirron kansanhuoltoministeriön johtoon, jos se olisi 
edes tuolloin otettu mukaan asian valmisteluun. Nyt Roos saattoi marraskuun 30. 
päivänä vain kehottaa johdossaan olleiden organisaatioiden päällystöä työskente-
lemään uuden johdon alaisena yhtä tarmokkaasti kuin hänen johdollaan. Siitä, 
millainen uusi johto tulisi tarkasti ottaen olemaan, ei ollut joulukuun alkaessa tietoa 
edes kansanhuoltoministeriöllä. 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan kotiuttaminen oli yksinkertainen tehtävä, 
koska sen lopettamiseen ei liittynyt mitään hallinnollisten tai säädöksiin perustu-
vien tehtävien siirtoa muille elimille. Esikunnan henkilöstöllä ei ollut kuitattuna edes 
aseistusta eikä muutakaan materiaalia. Kotiutumisen koittaessa marraskuun vii-
meisenä päivänä paikalla oli enää 18 upseeria, yksi insinööriupseeri ja seitsemän 
aliupseeria. Kenraalimajuri H. Roos irtisanoutui kaksi päivää myöhemmin puolus-
tusvoimien palveluksesta ryhtyen hoitamaan rautatiehallituksen pääjohtajan virka-
tehtäviä 990 . 

Valtakunnan kuljetuspäällikkö kiitti viimeisessä esikuntakäskyssä alaisiaan tode-
ten: "Esikuntani tänään lopettaessa toimintansa ja kaikkien sen jäsenten sota-
vuosien jälkeen siirtyessä jälleen työskentelemään kukin omalle rauhanaikaiselle 
työsaralleen kiitän esikuntani koko henkilökuntaa hyvin suoritetusta työstä. Esi-
kunnan olemassaolon aikana on tilanne rautatie- sekä maa- ja vesikuljetuksien 
alalla vaihdellut, mutta vaikeimmissakin olosuhteissa on hyvän yhteistyön merkeis-
sä tapahtuneen uutteran työskentelyn avulla kyetty tehokkaasti myötävaikutta-
maan kotiseudun liikenteen järjestelyyn ja sen kuljetuspulmien ratkaisemiseen . 
Siten on myös voitu täyttää se tehtävä, minkä Ylipäällikkö oli meille antanut." 991 

Kiitokset olivat tässä tapauksessa varmasti paikallaan . Kokonaisarvio päämajan 
huoltopäällikön esikunnan toiminnan tuloksellisuudesta ja sen toteuttamien toi -
menpiteiden taloudellisuudesta voi olla vain kiitettävä. Lainkaan liioittelematta 
voidaan sanoa päämajan huoltopäällikön esikunnan suorittaneen jatkosodan aika-
na valtakunnan kuljetuspäällikön kenraalimajuri Harald Roosin johdolla työn, joka 
auttoi ratkaisevasti koko yhteiskuntaa selviämään sodasta. 

Päämajan huoltopäällikön esikunta oli ollut syksystä 1941 syksyyn 1944 saakka 
kuljetusalasta vastanneita ministeriöitä tärkeämpi tekijä kuljetusalan asioista pää-
tettäessä. Sen asema maan kuljetusalan johdossa heikkeni luonnollisesti asteittain 
välirauhan jälkeen, mutta vasta sen kotiuduttua ministeriöt saivat kokonaan takai-
sin niille kuuluvan johtoaseman kuljetuskysymysten käsittelyssä. Kesästä 1945 
alkaen puolustusvoimain pääesikunta puolustushaaraesikuntineen oli maan kulje-
tuskysymysten käsittelyssä sotaa edeltäneeseen tapaan vain yksi lausunnon antaja. 

989 PMHE:n kirj no 7033/1/14/18.11 .1944, SArk, T 7368/27. 
990 PvPEknto-os:n kirj no 87/Kom 1/ a/44, 2.12.1944, SArk, T 22316/10 . 
991 PMHE:n kirj no 7218/1 /11/30.11.1944, SArk, T 7368/27. 
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6.2.3 Liikennejaosto ja sen johtama kuljetusorganisaatio 

Kotijoukkojen esikunnan liikenneosaston arkistosta ei löydy mitään asiakirjoja tai 
luonnoksia, kattavasta suunnitelmasta puhumattakaan, sotilasviranomaisten joh-
tamien kuljetustehtävien siirrosta kansanhuoltoministeriölle, vaikka liikennetoimis-
ton päällikkö, majuri Ilmarinen oli asian tärkein valmistelija ja sen esittelijä valtio-
neuvostossa. Vaikuttaa siltä, että Ilmarinen paneutui marraskuun lopussa ainoas-
taan hänen vastuullaan olleen tieliikenteen johtosuhdemuutoksen suunnitteluun. 
Sen sijaan puutavarankuljetusorganisaatio tai vesitie- ja uittopiirien päällystä ei 
saanut marras- ja joulukuun vaihteessa kansanhuoltoministeriöltä ainakaan mitään 
kirjallista ohjetta siitä, miten niiden toiminta tulisi jatkumaan joulukuusta alkaen. 
Yhteiskunnan kannalta pahinta oli, että metsäajot olivat joutuneet marraskuun 
loppupuolelta alkaen toimimaan ilman keskitetysti johdetun kuljetusorganisaation 
tukea. Hyvään johtamistapaan olisi muutenkin kuulunut, että merkittävä keskitetyn 
liikenteen johtosuhdemuutos olisi toteutettu hallitusti hyvissä ajoin annetuilla kirjal-
lisilla käskyillä. Näin asiasta vastannut kansanhuoltoministeriö ei tehnyt. Kaiken 
lisäksi se vaikeutti muutosta pitämällä päämajan huoltopäällikön esikunnan täysin 
tietämättömänä aikomuksistaan. Ministeriötä voidaan perustellusti syyttää yksin 
kaikista keskitetyn liikenteen johtosuhdemuutoksen yhteydessä aiheutuneista ja 
yhteiskunnalle kalliiksi tulleista sekaannuksista. 

Kansanhuoltoministeriöllä oli kaikki mahdollisuudet aloittaa suunnittelu kuljetus-
ten johtamisesta ja toiminnan organisoinnista marraskuun puolivälissä, mutta näin 
ei tapahtunut. Ministeriöllä ei näytä olleen edes marraskuun lopussa mitään selke-
ää ajatusta, kuinka se tulisi johtamaan keskitettyä liikennettä. Tätä osoittaa sekin, 
että valtioneuvoston 28.11. antama päätös oli lähinnä sodan aikaisten päätösten 
kopio, joka ei perustunut mihinkään huolelliseen valmisteluun . Saattaa tosin olla, 
että ministeriön johto ei edes halunnut kokeilla mitään uusia ratkaisuja kenttäorga-
nisaatioita muodostettaessa. Joka tapauksessa kansanhuoltoministeriössä joulu-
kuun aikana valmistunut suunnitelma keskitetyn liikenteen johtamisesta ja organi-
soinnista jouduttiin laatimaan siten, että se vastasi marraskuista säädöstä. 

Todennäköisesti kansanhuoltoministeriössä päätettiin vasta joulukuun alkupäi-
vinä, millainen kuljetusten johtoelin puu- ja polttoaineosastoon tulisi perustaa. 
Ilmeisesti tässä yhteydessä osastopäällikkö, professori Osara suostutteli vakinai-
sesta palveluksesta jo reserviin siirtyneen everstiluutnantti R. Baijerin tulemaan 
alaisekseen apulaisosastopäälliköksi ja perustettavan liikennejaoston johtajaksi. 
Tämä oli hyvä ratkaisu, sillä kuljetusalalla erittäin arvostetun Boijerin määrääminen 
jaoston johtajaksi varmasti helpotti joulukuun aikana tapahtunutta kenttäorgani-
saation muodostamista. 

Joulukuun 4. päivänä 1944 perustettuun puu- ja polttoaineosaston liikennejaos-
toon kuuluivat liikennetoimisto, puutavarankuljetustoimisto ja tarviketoimisto (au-
tokorjaamotoimisto). Liikennetoimisto johti liikennepiirien toimintaa kuorma- ja 
henkilöautoliikenteen osalta sekä huolehti poltto- ja voiteluainejakelusta. Puutava-
rankuljetustoimisto ohjasi vesitie- ja uittopiirien sekä puutavarankuljetustarkasta-
jien ja heidän apulaistensa toimintaa ja huolehti kaikista hevos- ja vesitiekuljetuk-
siin sekä uittoihin liittyvistä asioista. Se vastasi myös tarvikkeiden jakelusta työ-
maille. Tarviketoimisto huolehti kuljetusvälineiden tarvikejakelusta. Se johti myös 

333 



Joroisten, Kajaanin, Anttolan ja Oulun korjaamon sekä ulkoasiainministeriön auto-
osaston toimintaa. Tarviketoimiston alaiset korjaamot yrittivät hoitaa mittavaa teh-
tävää, josta liikennepi irit olivat aiemmin vastanneet. 992 

Liikennejaoston ja sen johtoon muodostettavien organisaatioiden toimivaltuudet 
perustuivat valtioneuvoston marraskuun lopussa antamaan päätökseen. Vaikka 
tällöin kumottiin kaikki keskitetystä liikenteestä jatkosodan aikana annetut säädök-
set, voitiin kumottujen päätösten nojalla edelleen tehdä ratkaisuja, jos kuljetustoi -
minnan jatkuvuuden turvaaminen tätä edellytti . Näin meneteltiin siihen saakka, 
kunnes jaosto antoi asiasta uuden ohjeen. Myös määräys siirtää keskitetyn liiken-
teen hoitamista koskevat ratkaisemattomat asiat liikennejaoston johtoon takasi 
asioiden keskeytyksettömän hoidon. 993 

Liikennejaoston johtoon tulevan organisaation muodostaminen aloitettiin tielii-
kenteestä, koska sitä koskevat valmistelut olivat Ilmarisen valmistelujen ansiosta 
pisimmällä. Maa jaettiin 8.12. liikennepiireiksi kansanhuoltopiirien aluejaon mukai-
sesti . Muutos aikaisempaan liikennepiirialuejakoon oli kuitenkin pieni. Useimmissa 
tapauksissa entisen liikennepiirin nimi säilytettiin ilmeisesti jatkuvuuden osoittami-
seksi. Uusi liikennepiirijako oli seuraava: 

1. Ahvenanmaan (17) , 8. Kuopion (60), 15. Salon (82) , 
2. Helsingin (600), 9. Lahden (246), 16. Savonlinnan (49) , 
3. Joensuun (70), 10. Lappeenrannan (90) , 17. Seinäjoen (67) , 
4. Jyväskylän (105), 11. Mikkelin (51) , 18. Tampereen (108), 
5. Kajaaniin (46), 12. Oulun (157), 19. Turun (240), 
6. Kokkolan (39) , 13. Porin (158) , 20. Uudenmaan (186) ja 
7. Kouvolan (120) , 14. Rovaniemen (130), 21. Vaasan liikennepiiri (192) 994 . 

Huom: Liikennepiirin nimen jäljessä oleva luku osoittaa kaikkien valvonnassa 30.9.1945 olleiden 
ajokelpoisten kuorma-autojen lukumäärän. Valtaosa vielä syksyllä 1944 liikenteessä 
olleista kuorma-autoista seisoi renkaiden, varaosien tai polttoaineen puutteen takia. 

Liikennepiirin liikennetoimiston tärkein tehtävä oli johtaa piirin alueella keski-
tettyä liikennettä lukuun ottamatta linja-autoliikennettä, joka oli kulkulaitosministe-
riön auto-osaston johdossa. Toimisto antoi ajomääräyksiä kuljetusvälineiden halti-
joille ja ratkaisi kuorma-autojen käyttölupa-asiat. Entiseen tapaan toimisto suoritti 
myös polttoaine- ja voiteluainekuponkien jakelun, käsitteli rengasanomukset ja 
huolehti autojen ajokirja-asioista. Polttoainetilanteen kriittisyyden vuoksi liikenneja-
osto kuitenkin päätti henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien käyttöluvat. 995 

Kansanhuoltoministeriö nimitti liikennepiirejä johtavat liikennepäälliköt ja hei-
dän apulaisensa tehtäviin . Päällikkö puolestaan sai palkata muut alaisensa sovittu -

992 KHM :n kirj no 175525/L, 8.12 .1944, KA, KHM Liikennejaosto Fa XIX:1 - Jaoston toimipaikka oli 
Mikonkatu 11. Tilat olivat samat, joissa KotijE:n liikenneosasto oli aiemmin työskennellyt. 

993 Valtioneuvoston päätös no 872 , 28.11.1944, Asetuskokoelma 1944. 
994 lbid . ja KA, KHM Liikennejaosto Fa XIX:1 - Diarioimaton luettelo, joka liittyi varautumiseen syksyn 

1945 veturimiesten lakkoon. Liikennepiirien alueella olevien 2 813 kuorma-auton kuljetuskyky oli 
7 050 tn . 

995 KHM:n kirj no 175525/L, 8.12.1944, KA, KHM Liikennejaosto Fa XIX:1 . 
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aan asiasta ministeriön liikennetoimiston kanssa. Liikennepääll ikön tuli nimittää 
jatkosodan aikaiseen tapaan liikennetoimistoon metsäpiirijohdon esittämä puuta-
varankuljetuspäällikkö hoitamaan puutavaran hevosajoja joko päätoimisena, 
jolloin hän toimi yhtenä liikennetoimiston virkailijana, tai sivutoimisena. 996 

Aiemman käytännön mukaisesti liikennepiirin liikennetoimiston päällikkö määrä-
si kunnan kuljetuspäällikön tehtävään. Nyt kuljetuspäällikkö voitiin asettaa yhtä tai 
useampaa kuntaa varten . Tämä johtui siitä, että päteviä päälliköitä oli yhä vaikea 
löytää jokaiseen kuntaan. Kuljetuspäälliköllä oli edelleen oikeus antaa liikennepääl-
likön luvan saatuaan ajomääräys hevosajoneuvolle 997 . 

Ohjeissaan liikennejaosto neuvoi liikennepiirien päälliköitä ja kuntien kuljetus-
päälliköitä välttämään pakkoajomääräysten tai muiden käskyjen antamista kulje-
tusvälineiden haltijoille. Asiat oli pyrittävä hoitamaan sovittelemalla ja neuvottele-
malla. Koska pakkomääräyksiä oli vaikean kuljetustilanteen takia kuitenkin pakko 
käyttää, ajomääräyksiin pyrittiin saamaan tiettyä pehmennystä alkamalla joulu-
kuun puolivälissä maksaa kuljettajille päivärahaa jokaiselta ajopäivältä. Päivärahal-
la pyrittiin korvaamaan sekä elinkustannuksia että haittaa, joka syntyi, kun auton 
haltija ei saanut käyttää autoaan itse valitsemiinsa ajoihin. 998 Suurimpana erona 
aikaisempaan pakkomääräyskäytäntöön oli , ettei liikennetoimisto voinut enää an-
taa sotatilalakiin perustuvaa määräystä kuljetusvälineen käyttöönotosta. 

Puutavarankuljetustoimiston alaisiksi muodostettavien vesitie- ja uittopiirien pe-
rustaminen sekä puutavarankuljetustarkastajien ja heidän alaistensa värvääminen 
ja palkkaaminen vei, mahdollisesti hallinnollistenkin syiden takia, hieman enem-
män aikaa. Kuitenkin joulun alla liikennejaoston johtama kuljetusorganisaatio näyt-
tää olleen näiltäkin osin toimintavalmis 999 . Kaikki uusien piirien päälliköt ja puuta-
varankuljetustarkastajat olivat toimineet aiemmin päämajan huoltopäällikön esi-
kunnan palveluksessa. 

Vesitiepiirien nimet ja aluejako olivat samat kuin kesällä 1944. Sen sijaan 
uittopiirien aluejako muutettiin vastaamaan sodan jälkeisiä olosuhteita. Ne muo-
dostettiin rauhan aikaisten 18 uittopiirin pohjalle. Niiden nimet olivat seuraavat: 

- Pohjolan, - Iijoen, - Oulujoen, - Pielisen, 
- Kymin, - Savonlinnan, - Päijänteen, - Pyhäjoen, 
- Lounais-Suomen, - Lohjan, - Kokemäen, - Kalajoen, 
- Lestijoen, - Porvoon, - Siikajoen, - Kallaveden, 
- Pietarsaaren ja - Etelä-Pohjanmaan uittopiiri 1000 . 

Liikennejaoston vesitie- ja uitto-organisaatioiden päälliköille vuodenvaihteessa 
antamat uudet tehtävät ei ole säilyneet arkistoissa. Oletettavasti niitä ei ollut 
tarvinnut juuri muuttaa, koska säännöstelyjärjestelmä oli pääosin entinen. Kuiten-

996 KHM:n kirj no 203 L, 9.1 .1945, KA, KHM Liikennejaosto Fa XIX:1 . 
997 Talvella 1944/45 annettiin yli 17 000 ajomääräystä hevosi lle - Komiteamietintö Mon. 1945:10, 

13.4.1945, EA. 
998 KHM:n kirj no 175795 L, 15.12.1944, KA, KHM Liikennejaosto Fa XIX:1. 
999 Postikirjasta näkyy, että tuolloin lähetettiin ko. päällystölle käskyt toiminnasta. 
1000 KA, KHM:n liikennejaosto Ab XIX:1, postikirja 1944-1947. 
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kin vesitie- ja uittopiirien päällystön tehtävien hoito muuttui vaikeammaksi, koska 
kansanhuoltoministeriö ei voinut antaa heille yhtä suuria valtuuksia kuin sodan 
ajan päämaja. 

Talvesta 1944 asti noudatettuun tapaan metsä- ja puutavarankuljetustarkas-
tuspiirien toiminta oli päällekkäistä; joulukuun puolivälissä tehtäviin asetetut 18 
puutavarankuljetustarkastajaa ja kolme apulaispuutavarankuljetustarkastajaa joko 
toimivat jälleen metsäpiirien päälliköinä tai ainakin kuuluivat metsäpiirien johtoon. 
Todennäköisesti ptk.tarkastajien tavoitteelliset ja omatoimisuutta korostavat tehtä-
vät eivät sanottavasti muuttuneet heidän siirtyessään liikennejaoston johtoon. 
Toisaalta heidänkin toimintaedellytyksensä olivat oleellisesti heikentyneet, koska 
he eivät voineet enää turvautua puolustuslaitoksen valtuuksiin , tukeen ja arvoval-
taan . 1001 

Vaikka kansanhuoltoministeriön kuljetusorganisaatio oli talvella 1945 erittäin 
kokeneen ja tehtävänsä hallitseva henkilöstön johdossa, ei se kyennyt hoitamaan 
kuljetuksia yhtä tehokkaasti kuin aiempi päämajan huoltopäällikön esikunnan 
maan- ja vesitiekuljetusosasto. Tämä johtui vaikean kuljetustilanteen lisäksi toimi-
valtuuksien supistumisesta sekä varsinkin siitä, että yhteistoiminta kulkulaitosmi-
nisteriön alaisten rautatieviranomaisten ja Kamerton ohjaamien satamien johto-
henkilöiden kanssa ei käytännön syistä voinut olla yhtä saumatonta, kuin se oli 
ollut jatkosodan aikana. 

6.3 Paluu kuljetusmuotojen keskitettyyn johtoon 

Yhteiskunnan kuljetusvaikeudet eivät helpottuneet armeijan demobilisaation jäl -
keen , kuten valtioneuvosto oli uskonut, vaan tilanne muuttui jatkuvasti huonom-
maksi. Tähän vaikutti eniten se, että Valtionrautatiet oli menettänyt välirauhan 
vuoksi noin 20% vetureista ja 30% vaunustosta. Lisäksi 25% vaunustosta oli 
jatkuvasti sidottuna sotasaalis-, palautus- ja sotakorvaustavaroiden , osittain myös 
kompensaatiotavaroiden kuljetuksiin Neuvostoliittoon. Rautateiden kuljetustilan-
netta pahensi vielä se, että keväällä 1945 suoritetut runsaan kuukauden kestäneet 
pakolliset puolustusvoimien sotamateriaalin siirrot varikkoihin sitoivat kuljetuksiin 
kaikkiaan 10 000 vaunua. Muutenkin sotilaskuljetuksiin vaativat jatkuvasti 15-20% 
koko vaunukannasta. Kaiken lisäksi suuret siirtoväen kuljetukset olivat talvella 
1945 vasta alkamassa. 1002 Vuoden 1945 helmi- ja maaliskuussa vaunujen kysyn -
nästä kyettiin tyydyttämään vain 52-55% 1003 • 

Toinen syy loppuvuodesta 1944 alkaen jatkuvasti pahentuneisiin kuljetusvaike-
uksiin oli, että ajoneuvokalusto oli sodassa erittäin pahoin kulunutta. Sitkeistä 
hankintayrityksistä huolimatta vuoden 1945 aikana ei ulkomailta saatu ostettua 
yhtään uutta autoa. Lisäksi rengas- 1004 , poltto- ja voiteluaine- sekä varaosapula 
haittasivat suuresti maantieliikennettä. Edellä mainituista syistä valtaosa kotiutu -

1001 KHM :n kirj no 175744 L, 13. 12. 1944, KA, KHM Liikennejaosto Fa XI X:1 . 
1002 Komiteamietintö Mon. 1945:10, 13.4.1945 , EA. 
1003 Elomaa, s. 70. 
1004 Varastoi ssa ol i 30. 10.1944 vain 1 007 kuorma-auton rengasta (Blomberg, s. 64). 
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neista ajoneuvoista joutui seisomaan. 1005 Tilanteen ongelmallisuutta osoittaa, että 
syksyllä 1945 liikenteessä ei ollut edes 3 000:a kuorma-autoa. 1006 

Sotien aikaiset kokemukset olivat useissa yhteyksissä osoittaneet, ettei autojen, 
alusten ja hevosten käyttö yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kuljetuksiin onnistu 
vapaaehtoisuuden pohjalta. Siksi valtiovalta ei voinut suhtautua kovin luottavai-
sesti keväällä 1945 alkavaan avovesi- ja uittokauteen, jos toiminnan olisi annettu 
toukokuun jälkeen tapahtua pelkän vapaan yritteliäisyyden pohjalta. Sama koski 
myös puunhankintaa. 

Etsiessään ratkaisua vuodenvaihteessa syntyneeseen uuteen vaikeaan kuljetus-
kriisiin, valtioneuvosto uudisti tammikuun 1945 alussa kuljetusasiain neuvottelu-
kunnan kokoonpanon ja tarkisti sen tehtävän. Neuvottelukunnan tuli nyt käsitellä 
ja etsiä ratkaisuja eri kuljetusviranomaisten välisiin kiistakysymyksiin. Sen tuli 
myös tehdä kuljetusvälineitten ja raaka-aineiden jakoehdotuksia valtioneuvostolle. 
1007 Neuvottelukunnan suosituksista ei ollut suurta apua kuljetusongelmia ratkoville 
ministereille, koska perusongelmana oli joulukuusta alkaen ollut, etteivät eri kulje-
tusmuotoja johtaneet kolme ministeriötä kyenneet tulokselliseen yhteistoimintaan 
keskenään . 

Yhteiskunnan kuljetustilanteen jatkuvasti heikentyessä valtioneuvosto totesi 
maaliskuun lopussa, että kuljetuskriisiin helpottaminen oli mahdollista vain paran-
tamalla hallituksen sisäistä yhteistoimintaa. Se asetti 29.3.1945 kolmijäsenisen 
komitean laatimaan esitystä, miten eri ministeriöiden vastuulla olevat kuljetusasiat 
voitaisiin käsitellä ja hoitaa keskitetysti. Rautatiehallituksen pääjohtaja, kenraali-
majuri H. Roos kutsuttiin komitean puheenjohtajaksi. Jäseniksi nimitettiin mahdol -
lisesti Roosin esityksestä professori N. Osara ja metsänhoitaja Eino Aro. Sihteerik-
si komitea kutsui varatuomari Toivo Kankaan. Komitean asiantuntijoina toimivat 
metsänhoitaja Bj. BOtzow 1008, eversti V. Hovinen, apulaisosastopäälliköt R. Boijer 
ja J. Tissari sekä osastosihteeri P. Turja. 1009 

Komitean tehtävän muotoilu osoitti, että valtioneuvosto tunnusti ongelmana 
olevan kuljetusten johdon keskityksen riittämättömyys sekä etenkin kansanhuolto-
ja kulkulaitosministeriön yhteistyön puute. Täten ministerit tavallaan myönsivät 
toimineensa hätiköiden purkaessaan väärän tilanteenarvion vuoksi kuljetusten kes-
kitetyn johdon marraskuussa 1944. Roosin kutsumista komitean puheenjohtajaksi 
voidaan pitää valtioneuvoston epäsuorana tunnustuksena sille, että Roos oli ollut 
edellisenä syksynä tekemässään esityksessä oikeassa. Toisaalta Roos oli maan 
tärkeimmän kuljetusmuodon johtajana ja parhaana kuljetusalan asiantuntijana muu-
tenkin itseoikeutettu valinta komitean johtoon. 

1005 Komiteamietintö Mon. 1945: 10, 13.4.1945, EA. 
1006 KA, KHM Liikennejaosto Fa XIX:1. 
1001 lbid. 
1008 Kivinen nimitettiin syksyllä 1944 Sotakorvausteollisuusvaltuuskunnan johtoon. Uudeksi valtakun-

nan metsätyöpäälliköksi määrättiin helmikuussa 1945 metsänhoitaja Bj. Butzow. Hän siirtyi 
talvella 1945 Kymi-yhtiön metsäpäälliköksi. Uudeksi valtakunnan metsätyöpäälliköksi määrättiin 
Ahlström Oy:n metsäpäällikkö 0 . Luostarinen. 

1009 Komiteamietintö Mon. 1945:10, 13.4.1945, EA. 
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Parin viikon kuluttua valmistuneessa mietinnössä todettiin parhaan ratkaisun 
kuljetusten keskittämiseksi olevan , että kaikki eri ministeriöiden yhteydessä tai 
alaisina toimivat kuljetusasioita hoitavat elimet siirrettäisiin yhden ministeriön alai-
siksi. Tällaisen järjestelyn toteuttaminen veisi kuitenkin paljon aikaa, jota taas ei 
ollut. Asiat olisi saatava nopeasti ratkaistuksi ennen purjehdus- ja uittokauden 
alkua sekä kelirikon päättymistä. Myös kansanhuoltoministeriön liikennejaoston 
toimikauden päättyminen 31.5. pakotti kiirehtimään uusien järjestelyjen voimaan 
saattamista. Kuitenkin tärkein syy siihen, miksi komitea ei esittänyt optimiratkaisu-
aan valtioneuvoston hyväksyttäväksi, oli se, että ministerien tiedettiin vastustavan 
muutoksia ministeriöiden työnjakoon. 

Eräänlaisena kompromissina komitea esitti , että kansanhuolto- ja kulkulaitosmi-
nisteriöiden toimialaan kuuluvat kuljetusasiat keskitettäisiin erityisen puutaloutta 
hoitavan ministerin vastuulle. Ministeriöiden työnjakoon ei tarvitsisi puuttua, kos-
ka hän toimisi ministerinä kummassakin ministeriössä. Kamertonkaan asemaan 
kauppamerenkulun johtoelimenä ei ollut tarpeen tehdä muutoksia. Tarvittava yh-
teistoiminta ministeriöiden ja eri kuljetusmuotojen kesken ehdotettiin järjestettä-
väksi siten, että kulkulaitosministeriön yhteyteen muodostettaisiin viisijäseninen 
kuljetusasiain keskusjohto kuljetusten operatiiviseksi johtoelimeksi. Keskusjoh-
don puheenjohtajana toimisi valtioneuvoston määräämä maan kuljetuspäällikkö. 
Sen jäseniksi kutsuttaisiin rautatiehallituksen, kansanhuoltoministeriön, Kamerton 
ja metsäasiain keskusjohdon edustajat. Elimen tehtävänä olisi laatia suunnitelmia 
yhteiskunnan kannalta tärkeiden kuljetusten toteuttamiseksi, määrätä kuljetusten 
tärkeysjärjestys ja edistää muutenkin kuljetusalan toimintaa. Laajakantoisissa ja 
periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä kuljetusasiain keskusjohdon tuli hankkia 
lausunto puutaloutta hoitavan ministerin johdolla toimivalta kuljetusasiain neu-
vottelukunnalta. Neuvottelukunnan jäseniksi tuli kutsua kaikkien eri etupiirien 
edustajat. Komitea esitti myös kansanhuoltoministeriön liikennejaoston toimikau-
den jatkamista. 1010 

Komitean esityksessä oli varsin taitavasti, jopa diplomaattisesti , otettu huomi-
oon kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriön välinen tasapaino. Puutaloutta hoita-
van ministerin tehtävä oli selvästi räätälöity kansanhuoltoministeriön puu- ja polt-
toaineosaston päällikölle professori Osaralle. Komitean kuljetusasiain keskusjoh-
dolle suunnittelema tehtävä oli periaatteessa sama, jota päämajan huoltopäällikön 
esikunta oli jatkosodan aikana hoitanut. Kaavailtu kuljetusasiain neuvottelukunta 
vastasi tehtävältään ja kokoonpanoltaan varsin pitkälle jatkosodan aikaista minis-
teri Salovaaran johtamaa neuvottelukuntaa. 

Harkitessaan komitean esitystä valtioneuvosto hylkäsi ajatuksen puutaloutta 
hoitavasta ministeristä. Ministerit eivät myöskään halunneet alistaa kuljetusasiain 
keskusjohtoa tai kuljetusasiain neuvottelukuntaa millekään ministeriölle. Muuten 

1010 lbid . - Kansanhuoltoministeriön liikennejaoston toimintaa jatkettiin. Samalla jaostoon perustettiin 
3.5.1945 alusten korjaus- ja käyttömateriaalin hankintoja varten laivatarviketoimisto. Toimiston 
perustamiseen saakka PvPEkvälos oli sodan aikaiseen tapaan vastannut kyseisistä tehtävistä. 
Liikennejaoston toiminta päättyi 15.4.1947. 
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komitean esitys hyväksyttiin. Valtioneuvoston päätöksessä on nähtävissä, että 
jokainen ministeri varjeli huolellisesti omaa reviiriään. Mihinkään ministeriöiden 
välistä työnjakoa muuttavaan ratkaisuun ei kenelläkään ollut halua. 

Valtioneuvosto määräsi 17.5.1945 rautatiehallituksen pääjohtajan Roosin kulje-
tusasiain keskusjohdon puheenjohtajaksi ja valtakunnan kuljetuspäälliköksi. Sa-
malla se nimitti Roosin myös kuljetusasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi. 
Näissä tehtävissään Roos oli valtioneuvoston, ei minkään ministeriön alainen. 
Jotta Roos saattoi esitellä asioita hallituksen istunnossa, hänet määrättiin valtio-
neuvoston apulaisesittelijäksi. Näiden järjestelyjen perusteella voidaan sanoa uu-
den keskitetyn kuljetusjärjestelmän rakentuneen Roosin mittojen mukaan. 

Keväällä 1945 käyttöön otettu kuljetusten keskitetty johtaminen tapahtui seuraa-
vasti : 

Valtioneuvosto 
I ______ Valtakunnan kuljetuspäällikkö 
1 1 

_________ I I Kuljetusasian keskusjohto 
1 

KTM 
(Kamerto) 
Merenkulku 
Satamat 

1 
KYM 

RH/VR 
Ilmaliikenne 
Linja-autoliikenne 

1 
KHM 

Vesikuljetukset 
Uitto 
Puutavarankuljetus 

1 (operatiivinen johtoelin) 
1 

Kuljetusasiain neuvottelukunta 

Uusi järjestely kuljetusten johdon keskittämiseksi osoittautui toimivaksi. Kulje-
tusasiain keskusjohdon avulla kyettiin koordinoimaan varsin hyvin kaikkien kulje-
tusmuotojen toiminta yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun 
kansanhuoltoministeriö ja sen liikennejaosto vuonna 194 7 lakkautettiin, jatkoi kul -
jetusasian keskusjohto edelleen toimintaansa. Maan kuljetusolojen katsottiin vasta 
vuonna 1948 vakiintuneen niin paljon, että järjestelystä voitiin luopua. Tuolloin 
kuljetusalan voidaan sanoa siirtyneen rauhan kannalle. 
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7. KULJETUKSET KANSAKUNNAN SOTAPONNISTUSTEN TUKENA 

Viranomaisten velvollisuus on huolehtia, että kuljetusjärjestelmä kykenee suoriutu-
maan palvelutehtävästään myös poikkeusolojen ja sodan aikana. Tehtävä on tär-
keä, koska yhteiskunnan kyky toimia kriisin aikana on suoraan verrannollinen 
kuljetusjärjestelmän toimintavarmuuteen . Kuljetusjärjestelmän poikkeusolojen val -
misteluissa tulisi siksi ottaa huomioon pahin mahdollinen tilannevaihtoehto. Tavoit-
teena tulisi olla, että yllättävissäkin olosuhteissa voidaan varmistaa maalle elintär-
keät ulkoiset yhteydet ja toisaalta turvata kotimaan kuljetusten ja liikenteen suori-
tus. Tämä on mahdollista vain , jos poikkeusoloihin on valmistauduttu rauhan 
aikana. Uhkakuvat määrittävät, mille tasolle on saatettava lainsäädäntö, viran-
omaisorganisaatio, kuljetusjärjestelmän johtamisvalmiudet ja henkilövaraukset, 
kuljetusalan varmuusvarastot sekä liikenneyhteyksien ja muun infrastruktuurin ra-
kenteet. Kuitenkin suoritetut valmistelut saattavat valua hukkaan, jos viranomais-
ten varautumistoimintaa ohjannut uhkakuva ja sitä täydentävä tilannearvio ovat 
olleet kokonaan tai osittain virheellisiä. Juuri tästä syystä 1930-luvulla laaditut 
kuljetusalan sodan ajan valmistelut osittain pettivät syksyllä 1939. 

Uhkakuvassa Suomen oletettiin joutuvan sotaan Neuvostoliiton kanssa. Tältä 
osin arvio oli oikea. Suomen kuljetusjärjestelmän solmukohtien odotettiin tällöin 
joutuvan vihollisen iskujen kohteeksi koko valtakunnan alueella. Tähän varauduttiin 
sekä rautatieliikenteessä että kauppamerenkulussa. Pääesikunnan aloitteesta val -
tioneuvosto vahvisti ensin 1930-luvun alussa sekä uudelleen syksyllä 1939 sodan 
ajan rautatieliikenteen järjestelyt. Samasta syystä meripuolustuksen tärkeimmäksi 
tehtäväksi tuli 1930-luvun vaihteessa kauppamerenkulun suojaaminen Ahvenan-
merellä ja Pohjanlahdella. Muutkin kuljetusjärjestelmän varautumistoimenpiteet , 
esimerkiksi polttoaineen varmuusvarastointi , suoritettiin ennen talvisotaa sotilasvi -
ranomaisten eikä kulkulaitoksesta vastanneiden ministeriöiden aloitteesta tai toi -
mesta. 

Viranomaiset luottivat kuljetusalan varautumistoimenpiteiden riittävyyteen, kos-
ka Suomen uskottiin sodan aikana voivan harjoittaa Ruotsin aluevesien kautta 
ulkomaankauppaa vapaasti Euroopassa ja muualla maailmassa. Tämä arvio osoit-
tautui lopullisesti vääräksi elokuun 1939 lopussa, vaikka Suomi ei tuolloin edes 
ollut sodassa. Valtioneuvosto joutui kauppamerenkulun häiriintymisen takia täysin 
valmistautumattomana etsimään keinoja yhteiskunnan sopeuttamiseksi jo synty-
neen kriisiin vaikutuksiin. Se ryhtyi paniikinomaisesti antamaan määräyksiä esi -
merkiksi tuontipolttoaineen säännöstelytoimenpiteistä ja perusti säännöstelyä oh-
jaavan kansanhuoltoministeriön . Yhtä improvisoitua oli myös yhteiskunnalle elin -
tärkeän kauppamerenkulun ottaminen valtiovallan valvontaan . Toimenpiteen tar-
koituksena oli varmistaa, että kotimaisella tonnistolla kuljetetaan yhteiskunnan 
kannalta tärkeitä tarvikkeita. Muuten varustamojen toimintaan ei haluttu eikä toi -
saalta edes ollut tarpeen puuttua. 

Kansainvälispoliittisen tilanteen vaikutusten uudelleen arviointia osoittaa, että 
syksyllä 1939 valtioneuvosto ryhtyi toteuttamaan suunnitelmaa kauppayhteyksien 
avaamisesta Atlantille Petsamosta ja Pohjois-Norjan satamista. Talvisodan jälkeen 
suunnitelmasta saatiin suurin ponnistuksin toteutettua vain Petsamon osuus. Pet-

340 



samon liikenteen järjestelyn yhteydessä kulkulaitos-, kansanhuolto- , puolustus-
sekä kauppa- ja teollisuusministeriö yhdistivät ainutlaatuisella tavalla voimansa 
elintärkeän Atlantin yhteyden rakentamiseksi nopeasti operatiiviseen valmiuteen. 
Näin oli toisaalta pakko menetellä, koska Lapin infrastruktuurin rakenteessa ei 
rauhan aikana ollut miltään osin valmistauduttu tällaisen vaihtoehdon varalle. Myös 
Petsamon liikenteessä keväällä 1940 toteutettu kuljetusten järjestely oli poikkeuk-
sellinen , sillä varmistaakseen kuljetusten varman suorituksen valtiovalta ohjasi 
kuljetusketjun kaikkia osia varsin keskitetysti. 

Kotiseudun tiekuljetusten häiriintyminen merkittävästi jo alkusyksystä 1939 joh-
tui pitkälti siitä, että siviiliviranomaisten toiminta painottui moottoriajoneuvoliiken-
teen johtamisessa lähinnä säännöstelyn voimaan saattamiseen ja valvontaan . 
Kukaan siviiliviranomainen ei ollut valmistautunut eikä sodan aikana kyennyt johta-
maan kotiseudulle ajoneuvojen ottojen jälkeen jääneen vähäisen autokaluston 
käyttöä yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Tämä olisi ollut välttämätöntä myös 
siksi , että joiltakin alueilta lähes kaikki ajoneuvot oli otettu sotilasviranomaisten 
käyttöön. Rautatieliikenteen osalla lokakuussa käynnistyneet suuret sotilaskulje-
tukset sitoivat jatkuvasti huomattavan osan vaunustosta. Tähän viranomaiset eivät 
olleet osanneet varautua huolimatta siitä, että aiempien kriisien kokemukset osoit-
t ivat yhteiskunnan kokonaiskuljetustarpeiden olevan sodan aikana huomattavasti 
rauhan aikaista tarvetta suuremmat. Siksi sodan ajan kuljetustarpeen tyydyttämi-
nen säännöllisiin oloihin mitoitetun liikkuvan kaluston ja infrastruktuurin avulla 
aiheuttaa aina suuria vaikeuksia silloinkin , kun toiminta tapahtuu vain omalla 
alueella. Sodan pitkittyessä lisääntyvänä ongelmana on , miten kasvanut kuljetus-
tarve voidaan tyydyttää mahdollisesti sodassa tappioita kärsineellä, kuluneella ja 
ehkä alun perin liian vähälukuisella liikkuvalla kalustolla. 

Talvisodan aikana viranomaiset totesivat tarpeen kohdentaa sotilaskuljetuksista 
siviiliyhteiskunnan käyttöön jäänyt riittämätön kuljetuskalusto yhteiskunnan koko-
naisedun mukaisesti . Helmikuun 1940 lopulla sotilas- ja siviiliviranomaiset sopivat 
kuljetusten keskitetystä johtamisesta vastaavan elimen perustamisesta. Asian val-
mistelu jäi kansanhuolto- ja kulkulaitosministeriön vastuulle. Rauhan tultua johto-
elimen perustamisvalmistelut kuitenkin loppuivat ministeriöiden keskinäiseen kiis-
telyyn. Talvisodan jälkeisten siviiliyhteiskunnan suurten kuljetusvaikeuksien jaan-
karan säännöstelyn vuoksi, oli ministeriöiden päätös haudata ajatus kuljetusten 
keskitetystä johtamisesta vastuuton . Noissa olosuhteissa oli virhe jättää kuljetus-
ten suoritus pelkästään Valtionrautateiden sekä yksityisten liikennöitsijöiden ja 
kulkuvälineiden omistajien vastuulle . 

Pääesikunnan tahdosta syksyllä 1939 toteutettu järjestely, jonka mukaan soti-
lasviranomaiset tilaavat rauhan aikaiseen tapaan kuljetukset Valtionrautateiltä, 
osoittautui sodan aikana pahaksi virheeksi. Päämaja totesi varsin pian, että sillä 
tuli olla tärkeiden taisteluvaiheiden aikana päätösvalta niin kuljetuksista kuin rauta-
teiden korjauksista. Tämä kävi erityisen selvästi ilmi helmikuun 1940 lopulla, kun 
vihollisen ilmahyökkäykset tuhosivat Kouvolan ratapihan ja estivät Kannaksen 
eteläosassa taistelevien joukkojen rautateihin perustuneiden huolto- ja evakuointi -
kuljetusten suorituksen. Rautatieliikenteen suuret vaikeudet ja kenttäarmeijan pää-
osien huolto-ongelmat vaikuttivat voimakkaasti siihen , että päämaja vaati maalis-
kuun alkupuolella useita kertoja poliittista johtoa pyrkimään nopeasti rauhaan. Jos 
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rintama olisi Kannaksella pettänyt, ei päämajalla tai sotatoimiyhtymillä olisi ollut 
mitään mahdollisuuksia siirtää turvaan Kaakkois-Suomen alueella olevia korvaa-
mattomia materiaalivarastoja. Tämän jälkeen tappio olisi ollut väistämätön. 

Talvisodan viimeisen viikon alkaessa päämaja sai päätäntävallan Valtionrautatei-
den toiminnasta. Toimenpide ei kuitenkaan ehtinyt sanottavasti vaikuttaa rautatie-
kuljetuksiin ennen rauhan tuloa. Sotakokemusten perusteella pääesikunta ja rauta-
tiehallitus suunnittelivat talvisodan jälkeen sodan ajan rautatieliikenteen johtami-
sen siten , että vastuu liikennöinnistä annettiin sotilasviranomaisille. Järjestely vah-
vistettiin ennen jatkosotaa annetulla asetuksella ja valtioneuvoston päätöksillä. 
Tämä merkitsi , että päämaja olisi sodan aikana virallisesti maan tärkeimmän kulje-
tusmuodon johtajana kulkulaitosasioita hoitavien ministeriöiden veroinen toimija . 
Tosiasiassa päämajalla oli ollut tuo asema jo talvisodan aikana siksi , että sotilasvi-
ranomaiset käyttivät suurinta osaa kuljetusresursseista, ohjasivat koko maan kul -
jetusvälinealan toimintaa ja päättivät polttoainevarastojen käytöstä. Talvisodan 
jälkeen myös aloite kuljetusjärjestelmän infrastruktuurin kehittämisestä siirtyi huo-
mattavassa määrin sotilasviranomaisille. Sotilasviranomaisten tavoitteena oli täl -
löin kehittää tiestöä ja rataverkkoa siten , että järjestelyt tukisivat mahdollisen 
uuden sodan aikana puolustukseen ryhmittynyttä kenttäarmeijaa. 

Kulkulaitoksista vastanneet ministeriöt olivat toisen maailmansodan aikana hy-
vinkin valmiita joustamaan ja jopa luopumaan reviireistään erityisesti silloin, kun 
yhteiskunnan olemassaolo oli en iten uhattuna. Tällöin ne joko sopivat toiminnasta 
vastoin ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä annettua asetusta tai eivät puuttu-
neet siihen, että toinen ministeriö tai sotilasviranomainen tunkeutui asetuksessa 
määrättyjen vastuualuerajojen yli. Ministeriöiden väliset tehtäviin ja työnjakoon 
liittyvät erimielisyydet ajoittuvat tavallisesti suhteellisen rauhallisiin ajanjaksoihin. 
Kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriö eivät kuitenkaan toisen maailmansodan 
aikana olleet aina täysin selvillä yleistilanteesta ja valtion ylimmän johdon aikomuk-
sista. Tästä johtui , että kesäkuun 1941 alussa, jolloin armeija jo valmistautui 
sotaan , kulkulaitos- ja kansanhuoltoministeriö kiistelivät, kumpi ministeriö saisi 
vastuulleen tie- ja vesitieliikenteen johtamisen. Pääesikunta ei katsonut voivansa 
odottaa ministeriöiden ratkaisua asiasta, vaan määräsi käskyssään vastuun koti -
seudun tie- ja vesitieliikenteen hallinnoinnista kansanhuoltoministeriölle. Sekaan-
nusten välttämiseksi ministeriöt tyytyivät pääesikunnan päätökseen. 

Päämajan huolto-osasto oli talvisodasta alkaen johtanut sotilaskuljetuksia ja 
ohjannut puolustushallintoon kuuluvan kuljetusalan toimintaa. Entisten tehtävien 
lisäksi se ryhtyi jatkosodan alkaessa ohjaamaan rautatieosaston avulla rautatielii-
kennettä ja kotijoukkojen esikunnan välityksellä kotiseudun maantie- ja vesikulje-
tuksia. Tavallaan se toimi juuri sellaisena johtoelimenä, jonka perustamisesta oli 
talvisodan aikana ollut puhe. Ongelmana oli , että huolto-osaston henkilöstö oli 
täysin riittämätön tällaiseen tehtävään. Tämä tuli esille jatkosodan alkuvaiheessa, 
jolloin huolto-osasto joutui paneutumaan ensi sijassa sotilaskuljetusten johtami-
seen. Siviilikuljetusten hoitaminen jäi rautatieosaston ja kotijoukkojen esikunnan 
vastuulle. Kotiseudun välttämättömät kuljetukset olisi saatu ehkä hoidettua näin-
kin , jos huolto-osasto olisi saanut eri kuljetusmuotojen johtoelimet tulokselliseen 
yhteistoimintaan keskenään . Tämä ei onnistunut, ja siksi kuljetusmuotoja johdettiin 
kotiseudulla erillisinä yksikköinä. Yhteiskunnan kannalta pahinta oli , että sekavat 
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kuljetusten järjestelyt ja kuljetusorganisaatioiden yhteistoiminnan puutteet johtivat 
kuljetuskaluston epätaloudelliseen käyttöön. 

Perussyy kesällä 1941 syntyneisiin suuriin kuljetusongelmiin oli kuitenkin , että 
Valtionrautatiet joutui täysin toisen tehtävän eteen, mihin se oli talvisodan jälkeen 
varautunut. Päämajan kuljetusjohto ja VR olivat valmistautuneet toteuttamaan 
puolustuksessa olevan, ei kauas valtakunnan rajojen ulkopuolelle hyökkäävän 
armeijan kuljetukset. Suunnitelmissa ei ollut osattu ottaa huomioon sitäkään, että 
huomattavan suuri rautateiden kuljetuskapasiteetti jouduttaisiin antamaan kesä-
kuun alusta alkaen saksalaisten sotilaskuljetusten käyttöön . Tilannetta pahensi , 
että liikenne suuntautui pohjoisessa ja idässä kuljetus- ja liikennekyvyltään hei-
koimmille rataverkon osille, joita syystä kutsuttiin rataverkon umpisuoliksi. Seu-
rauksena oli alkujaankin liian vähäisen vaunuston kierron hidastuminen vaarallisel-
la tavalla. 

Kesän ja syksyn 1941 aikana suoritettujen sotatoimien vaiheistuksessa on sel -
västi nähtävissä, että päämajan operatiivinen johto on yhdessä kuljetusjohdon 
kanssa ottanut hyvin huomioon rautateiden ja autokaluston mahdollisuuden suo-
riutua joukkojen tarvitsemista kuljetuksista. Ensin kuljetuskapasiteetti suunnattiin 
Laatokan Karjalan ja sitten Kannaksen sotatoimiyhtymien tukemiseen. Hyökkäyk-
sen jatko Aunukseen ja Itä-Karjalaan oli mahdollista vasta, kun Laatokan Karjalas-
sa vallatun alueen radat oli korjattu ja autokalusto keskitetty Kannakselta Itä-
Karjalassa oleville sotatoimiyhtymille. Toisaalta niin päämajan järjestelyosastolla 
kuin Karjalan Armeijan esikunnassa osoitettiin hyökkäysvaiheen aikana hämmäs-
tyttävää ymmärtämättömyyttä kuljetusten suorittajien ongelmia kohtaan. Rautatie-
osaston pyynnöistä huolimatta ne kieltäytyivät komentamasta kenttäarmeijassa 
palvelevia rautatieläisiä omiin siviilitoimialansa tehtäviin Itä-Karjalan radoille vai-
keuttaen siten joukkojen huoltokuljetuksia. Järjestelyosaston asenne päämajan 
kuljetusjohdon tekemiin rautatieläisten ja muiden kuljetusalan ammattimiesten 
vapautus- tai lomautusanomuksiin pysyi hyvin kielteisenä koko jatkosodan ajan. 
Tämä oli käsittämätöntä, koska kuljetusjohdon harkitut minimiesitykset pyrkivät 
vain korjaamaan kuljetusalan henkilöstövarauksissa ennen jatkosotaa tehdyt pa-
himmat virheet ja selvät puutteet. Syynä oli ilmeisesti , että järjestelyosasto ei 
kyennyt tarkastelemaan kuljetusalaa ja sitä tukevia toimintoja kokonaisuutena, 
joka tarvitsee tietyn henkilöstön käyttöönsä voidakseen palvella yhteiskuntaa. 

Sodan pitkittyminen, lisääntyvät kuljetusvaikeudet sekä ministerien ja elinkeino-
elämän johtajien vetoomukset saivat huolto-osaston syksyllä 1941 muuttama-
maan johtamistaan siten, että se alkoi tarkastella kuljetusjärjestelmää ja sen toi -
mintaa koko yhteiskunnan kannalta. Se totesi , että siviiliyhteiskunnan kuljetuksiin 
suunnattu kalusto oli edelleen vajaakäytössä. Päämajan näkökulmasta kaluston 
käytön tehostaminen ja hukkaliikkeen poistaminen oli tarpeen siksi , ettei kenttäar-
meijalta haluttu siviilien vaatimuksista huolimatta siirtää merkittävästi kuljetuska-
lustoa kotiseudulle niin kauan, kuin hyökkäys jatkui Itä-Karjalassa. Lisäksi huolto-
osastossa oivallettiin entistä selkeämmin, että eri kuljetusmuodot muodostivat 
toiminnallisen kokonaisuuden, jonka osat tukivat toisiaan eivätkä tulleet itsenäi-
sesti toimeen . Kuljetusmuotoja tuli siksi johtaa keskitetysti , jolloin kaikkien kulje-
tusketjun osien tehtävät voitaisiin suunnitella tehokkaasti ja taloudellisesti. 
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Ylipäällikön lokakuussa 1941 tekemä päätös määrätä eversti H. Roos johtamaan 
perustettavan kuljetusesikunnan avulla kaikki siviil i- ja sotilaskuljetukset osoittau-
tui kuljetusjärjestelmän kannalta merkittävimmäksi , mitä viranomaiset toisen maa-
ilmansodan aikana tekivät. Ministerit eivät aluksi uskoneet kotiseudun vaikeaa 
kuljetustilannetta voitavan helpottaa organisatorisilla keinoilla; he vaativat pääma-
jan huoltopäällikön esikunnan perustamisen jälkeenkin sotilasviranomaisia siirtä-
mään heti lisää kuljetuskalustoa kotiseudulle. Asiaa puitiin vielä marraskuun lopulla 
järjestetyssä valtioneuvoston ja päämajan neuvottelussa. 

Tapaamisessa keskusteltiin avoimesti siitä, miten yhteiskunnan kokonaisresurs-
sit tulisi pitkittyvän sodan aikana jakaa uudelleen siviili- ja sotilassektorin kesken . 
Puheenvuoroissa ministerit toisaalta arvostelivat päämajan kotiseudun ongelmien 
ratkaisemiseksi tekemien toimenpiteiden riittämättömyyttä, toisaalta kiittivät pää-
majan huoltopäällikön käynnistämiä toimenpiteitä kotiseudun kuljetustilanteen pa-
rantamiseksi. Vaikka neuvottelun jälkeen päämajan ja valtioneuvoston näkemykset 
olivat yhä hyvin kaukana toisistaan muun muassa kuljetusresurssien jaosta, ei 
valtioneuvosto myöhemmin yrittänyt pakottaa päämajaa muuttamaan kantojaan . 
Valtioneuvosto noudatti kuljetusasioissa koko sodan ajan periaatetta, että sotaa 
käyvässä maassa sotilaskuljetukset ovat etuoikeutettuja. Ministerit pitivät luonnol -
lisena, että sodan aikana sotilasviranomaiset kantavat päävastuun kuljetusjärjes-
telmän johtamisesta. 

Kuljetusalan toimijoiden sijoittaminen sotilasorganisaatioon oli ollut ongelmallis-
ta 1920- luvulta alkaen . Kaikissa toisen maailmansodan aikaisissa pääesikunnan ja 
päämajan organisaatioratkaisuissa päädyttiin lukuisten kuljetusalan elimien ha-
jauttamiseen eri esikuntiin ja osastoille. Jotta ne saataisiin koordinoidusti tuke-
maan operatiivista suunnittelua, annettiin huolto-osaston päällikölle syksyllä 1939 
epävirallisesti oikeus ohjata virallisen organisaation ohi kaikkia kuljetusalan toimi -
joita. Samaa käytäntöä noudatettiin syksyllä 1941 päämajan huoltopäällikön esi -
kunnan perustamisen yhteydessä. Kun huolto-osaston päälliköstä tuli päämajan 
huoltopäällikkö , hänelle annettiin oikeus antaa käskyjä kaikille päämajan ja muiden 
esikuntien kuljetusalan elimille. Tälläkään kertaa järjestelyä ei hallinnollisten ongel -
mien takia kirjattu päämajan työjärjestykseen. Käytännössä esikuntien päälliköi -
den hyväksymä epävirallinen järjestely toimi kohtuullisen hyvin , vaikka sen seu-
rauksena esimerkiksi merivoimien ja kotijoukkojen esikunta sekä päämajan huolto-
ja rautatieosasto antoivat päämajan huoltopäällikön määräyksiä omissa nimissään 
alaisilleen. Päämajan huoltopäällikön esikunnan erityispiirrettä sekä organisatori-
siin ja hallinnollisiin kysymyksiin liittynyttä ongelmallisuutta osoittaa, ettei sen 
sodan ajan kokoonpanoa koskaan vahvistettu. Eversti , myöhemmin kenraalimajuri 
H. Roosin toimintamahdollisuudet eivät päämajassa perustuneetkaan virka-ase-
maan vaan Mannerheimin ja Airon luottamukseen ja tukeen. Se, että Roos kykeni 
näissä olosuhteissa johtamaan koko sodan ajan tuloksellisesti kuljetusalan toimi -
joita, osoittaa hänen olleen poikkeuksellisen pätevä johtaja. 

Siviilihallinnon ongelmana oli syksyllä 1941, miten puolustushallintoon kuuluva 
päämajan osa voidaan liittää kansanhuoltoministeriön hallinnoiman kotiseudun 
keskitetyn liikenteen piiriin . Asia sovittiin myöhemmin puolustus- ja kansanhuolto-
ministeriön sekä päämajan huoltopäällikön esikunnan kesken siten , että tarvittavat 
toimivaltuudet annettiin valtioneuvoston päätöksissä todellisen johtosuhteen vas-
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taisesti kansanhuoltoministeriön kotijoukkojen esikuntaan sijoittamalle liikennetoi-
mistolle. Tästä hallinnollisesta ratkaisusta poikettiin ainoastaan Helsingin suur-
pommitusten jälkeen talvella 1944. Valtioneuvosto helpotti tuolloin päämajan huol-
topäällikön esikunnan toimintaa ilmoittamalla päätöksessään sen ohjaavan tietyltä 
osin satamien työskentelyä. 

Päämajan huoltopäällikön esikunnan perustaminen aiheutti myös juridisia on-
gelmia, koska päämaja ryhtyi nyt avoimesti toimimaan vastoin sodan ajan rautatie-
liikenteestä annettua asetusta ja kotiseudun keskitetystä liikenteestä annettua 
valtioneuvoston päätöstä. Asiaan ei puututtu, koska valtioneuvosto totesi järjeste-
lyn yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Tilanteen hiljaiseen hyväksymi-
seen vaikutti myös se, että toimenpide oli tavallaan toteutettu valtioneuvoston 
pyynnöstä. Toisaalta valtioneuvosto ei jälkeenpäin muuttanut säädöksiä vastaa-
maan käytäntöä. Edes silloin, kun päämajan huoltopäällikkö, eversti H. Roos 
määrättiin rautatiehallituksen pääjohtajaksi, valtioneuvosto ei muuttanut päämajan 
rautatieosaston päällikölle kesällä 1941 annettua määräystä johtaa maan rautatie-
liikennettä. Käytännössä juridiset seikat eivät haitanneet kuljetusjohdon työskente-
lyä. 

Ensi vaiheessa pelkästään olemassa olevien kuljetusalan sotilas- ja siviiliorgani-
saatioiden johtosuhteiden uudelleen järjestelyn avulla toteutettu kuljetusten keski-
tetty johtaminen osoittautui yhteiskunnan kannalta hyväksi ratkaisuksi. Se mahdol-
listi ensi kerran toisen maailmansodan aikana Suomessa kuljetusjärjestelmän ko-
konaisvaltaisen johtamisen. Nyt valtionjohdon käytettävissä oli elin, jonka avulla 
säännöstelystä vastaavat viranomaiset kykenivät jakamaan yhteiskunnan niukat 
raaka-aine-, energia- ja elintarvikevarastot tarkoituksenmukaisesti tarvitsijoille sekä 
siirtämään työvoiman yhteiskunnan kannalta oikeille kohteille. Voidakseen suunna-
ta rautateiden kuljetuskapasiteetin järkevästi siviilikuljetuksiin, päämajan kuljetus-
johto sopi siviiliviranomaisten ja elinkeinoelämän johtajien kanssa, miten käytettä-
vissä ollut vaunusta kulloinkin jaetaan yhteiskunnan eri osa-alueille. Tämän lisäksi 
rautatie- sekä tie- ja vesikuljetukset suoritettiin määrättyjen ohjeellisten tärkeysjär-
jestysten mukaisesti. Päämajan huoltopäällikön esikunta pyrki myös johtamaan ja 
kehittämään kuljetusalaa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti ottaen huomioon 
sotilas- ja kauppapoliittiset, yhteiskunnalliset, kansantaloudelliset, kuljetustekniset 
ja sotilaalliset syyt. Ennakointipyrkimyksistä huolimatta kuljetusjärjestelmän kehit-
täminen ja varsinkin kuljetusten käytännön järjestelyt tapahtuivat usein seuraukse-
na jostain tapahtuneesta. 

Riippumatta siitä, tarkistettiinko kuljetusjärjestelmää ennakoiden vai reagoiden, 
valtioneuvosto olisi useimmiten voinut normaalin hallinnollisen käytännön mukai-
sesti antaa toimivallan kuljetusviranomaisille, ennen kuin muutokset toteutettiin . 
Menettely ei olisi edes viivyttänyt uusien organisaatioiden perustamista. Tämä olisi 
ollut erityisen tärkeää, koska kyseisissä järjestelyissä puututtiin aina tavalla tai 
toisella yksityisten harjoittamaan toimintaan tai omaisuuteen. Näin ei koskaan 
tapahtunut, koska kansanhuoltoministeriö halusi esitellä uuden päätösesityksen 
valtioneuvostolle vain kerran vuodessa. Menettelyä voidaan ehkä pitää ymmärret-
tävänä, mutta juridisesti ja hallinnollisesti sitä ei voi hyväksyä edes sodan aikana. 
Minkäänlainen hätätilanne ei saisi oikeusvaltiossa olla syy säädösten vastaiseen 
toimintaan. Viranomaistoiminnan tulee aina käynnistyä vasta säädöksen voimaan 
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tulon jälkeen. Valtuuksien puuttuminen ei käytännössä haitannut kuljetuksia, koska 
tarvittavat toimenpiteet toteutettiin ongelmitta päämajan käskyillä. Kaikki asian-
osaiset myös t iesivät järjestelyillä olevan valtioneuvoston tuen . 

Suomessa toteutettu keskitetty siviili - ja sotilaskuljetusten johto ei ollut aivan 
ainutlaatuinen ratkaisu , sillä myös esimerkiksi Neuvostoliitossa kuljetukset hoidet-
tiin keskitetysti. Siellä johdon keskitys oli toteutettu ministeriötasolla antamalla 
vastuu kaikkien kuljetusmuotojen johtamisesta yhdelle ministerille. Kuljetusasioita 
hoitavan ministerin ja päämajan huoltopäällikön tehtäväkenttä oli monessa suh-
teessa samankaltainen . Sen sijaan Saksassa ei koko sodan aikana kyetty järjestä-
mään toimivaa yhteyttä kuljetuksista vastanneiden siviili- ja sotilasviranomaisten 
kesken, vaan molemmat varjelivat tarkasti omia reviirejään . Saksassa tilannetta 
pahensi se, että jokaisella puolustushaaralla oli omat kuljetusorganisaationsa, 
jotka eivät kyenneet yhteistoimintaan. Useissa yhteyksissä saksalaiset sotilaskul -
jetusviranomaiset ilmoittivat kadehtivansa suomalaista järjestelyä. Suomessa sak-
salaiset saivat eri puolustushaarojen kuljetukset koordinoitua vasta sen jälkeen, 
kun Saksa asetti tammikuussa 1942, päämajan huoltopäällikön esityksestä, kulje-· 
tusvaltuutetun koordinoimaan kaikkia saksalaiskuljetuksia Suomessa. Myöhem-
min saksalaiset käyttivät samaa järjestelyä monilla valtaamillaan alueilla. 

Saksalaisten kannalta Suomen kuljetusvaikeudet ja vaunuston supistaminen 
sattuivat syksyllä 1941 ja talvella 1942 erittäin hankalaan ajankohtaan. Saksalaiset 
vastustivat ankarasti heidän käyttöönsä annetun vaunuston vähentämistä huoli -
matta siitä, että supistukset pyrittiin tekemään aluksi siten , etteivät ne vaarantaisi 
saksalaisten joukkojen toimintaa. Suomen kannalta syksyllä 1941 syntyneessä 
kiistassa oli ensin kyse pelkästään siitä, että siviiliyhteiskunta ei yksinkertaisesti 
kyennyt toimimaan , ellei se saisi käyttöönsä lisää kuljetuskapasiteettia. Marras-
kuun kuluessa päämajassa todettiin , että yhteiskunnan kuljetusvaikeuksia voitai -
siin käyttää myös Suomen sotilaspoliittisten päämäärien tukemiseen. Suomi oli 
tuolloin saavuttamassa tavoitteensa Itä-Karjalassa, minkä jälkeen kenttäarmeijan 
tuli ryhmittyä puolustukseen. Tämän lisäksi Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto 
halusi länsimaiden painostuksen takia estää Lapissa toimivia saksalaisia joukkoja 
käynnistämästä uusia suurhyökkäyksiä Muurmannin radan katkaisemiseksi . Suo-
malaiset ottivat vuoden lopulla OKW:n ja AOK Norwegenin kanssa käydyissä 
neuvotteluissa esille Suomen kuljetusvaikeuksien vaikutuksen saksalaisjoukkojen 
keskityksiin ja huoltoon. Sanoman sisältöä tehostettiin määräämällä joulukuussa 
saksalaisvaunustolle lisäsupistuksia, joilla alkoi olla jo vaikutusta kuljetusten suori-
tukseen . Kuljetuskysymys oli kuitenkin vain yksi ratkaisuun vaikuttava tekijä, kun 
saksalaiset päättivät ensin lykätä operaatioita ja lopulta luopua hyökkäyssuunnitel-
mista. 

Rautatiekysymyksen lisäksi myös satamien toimintaongelmat kiristivät syksyllä 
1941 Suomen ja Saksan suhteita. Saksalaisten lokakuun lopulla Suomelle jättämä 
nootti ja siihen liittynyt kauppapoliittinen painostus olivat virikkeenä sille, että 
päämajan huoltopäällikön esikunta ryhtyi pohtimaan keinoja satamien tehokkuu-
den parantamiseksi. Satamien ongelmiin haluttiin kuitenkin löytää ratkaisu ennen 
kaikkea siksi, että satamien mahdollisimman häiriötön toiminta oli elintärkeää 
Suomelle. Asian merkitystä korosti se, että tuolloiset talven varalle kootut elintarvi-
ke- ja polttoainevarastot olivat poikkeuksellisen pienet. Talvesta 1942 lähtien kaikki 
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satamatoiminnot liitettiin sotilasviranomaisten keskitetysti johtaman kuljetusjärjes-
telmän osaksi. Tämä merkitsi, että satamissa työskenneltiin kuljetusjohdon ja 
kansanhuoltoministeriön kulloinkin sopimien tärkeysjärjestysten mukaisesti. Lai-
vojen määrä- ja lähtösatamat sekä purku ja lastaus suunnitelti in koordinoidusti 
maakuljetusten kanssa. 

Viimeistään syksystä 1942 alkaen päämajan huoltopäällikön esikunta johti kulje-
tusjärjestelmää niin kokonaisvaltaisesti ja yhteiskunnan etujen mukaisesti , ettei 
sellaista ollut aiemmin tehty. Tuolloin myös uitot olivat tulleet puunjalostusteolli-
suuden johdon pyynnöstä kotiseudun keskitetyn liikenteen piiriin . Lisäksi vesitie-
ja puutavarankuljetukset oli organisoitu lähinnä kansantaloudellisten ja kuljetustek-
nisten syiden takia uudelleen. Näiden järjestelyjen yhteydessä kiinnitettiin erityistä 
huomiota hevosajojen tehokkuuden parantamiseen, jotta puu saataisiin metsistä 
vesi- tai rautateiden varsille jatkokuljetettavaksi. Se, ettei sotavuosien aikana ilma-
liikennettä otettu muiden kuljetusmuotojen tapaan viranomaisten ohjaukseen, joh-
tui siitä, että pienimuotoinen ilmailu täytti ilman valtiovallan ohjaustakin tärkeän 
tehtävän nopeiden ulkomaan yhteyksien ylläpitäjänä. 

Päätökset yksityisten toimijoiden vastuulla olleen kuljetusmuodon tai muun kul-
jetusalan tärkeän tekijän ottamisesta viranomaisten johtoon perustuivat tavallisesti 
kauppapoliittisiin, yhteiskunnallisiin tai kansantaloudellisiin syihin, mutta niiden 
taustalla oli aina Euroopan sotilaspoliittinen tilanne. Yksityisten hoitamien uittojen 
ja puutavarankuljetusten ottaminen sotilasviranomaisten ohjaukseen johtui siitä, 
ettei yksityisillä säännöstely-yhteiskunnassa ollut mitään mahdollisuuksia hoitaa 
tehtäviään ilman valtiovallan tukea. Luonnollisesti kaikkia sodan aikaisia kuljetus-
järjestelyjä pidettiin valtionhallinnossa väliaikaisina, vain sodan aikaan liittyvinä 
ratkaisuina. 

Alueellisen ja paikallisen tason kuljetuselimien organisaatioissa pyrittiin tietoi-
sesti yksinkertaisiin ratkaisuihin. Ne muodostettiin rauhan ajan organisaation poh-
jalle tai sijoitettiin jonkin olemassa olevan sodan ajan organisaation yhteyteen, tai 
ammattimiehet asetettiin johtamaan toimintaa. Toiminta käynnistyi siten aina no-
peasti. Samalla kuljetuselimien rakenne tuli keveäksi varsinkin , kun muodostetut 
johtoelimet tai kuljetusorganisaatiot käyttivät säännöllisesti hyväkseen muiden 
organisaatioiden hallinnollisia ja huoltoon liittyviä palveluja. Toimivaltansa uusien 
elimien tai organisaatioiden päällystö sai valtioneuvoston päätöksistä ja päämajan 
huoltopäällikön esikunnan käskyistä. Käytännössä kuljetusorganisaation sivutoi-
misistakin johtajista tuli nopeasti heille annetun suuren kuljetuksiin liittyvän toimi-
vallan ja eräissä tapauksissa myös monien siviilihallinnolta tulleiden viranomaisteh-
tävien takia tosiasiallisesti virkamiehiä. 

Tavallisimpia syitä toimintaorganisaation muutoksiin olivat epäonnistuminen teh-
tävissä, suuremman tehokkuuden hakeminen, muuttuneet toimintaolosuhteet tai 
henkilöstön määrän supistaminen. Uudelleenorganisointi samalla toteutetun johto-
suhdemuutoksen kanssa tehtiin usein silloin, kun järjestelyllä uskottiin päästävän 
parempaan tulokseen eri kuljetusmuotojen keskitetyssä käytössä. Tällöin ylin kul-
jetusten johtoelin otti tavallisesti uudelleen järjestetyn toiminnan suoraan johtoon-
sa. Alueellisella tasolla kehitys vei siihen, että kukin kuljetusorganisaatio johti 
lopulta vain yhden kuljetusmuodon toimintaa. Johtoesikunnan käskyjen ja ohjeis-
tuksen ansiosta ne täyttivät kuitenkin hyvin paikkansa kuljetusketjussa. 
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Alusta alkaen päämajan huoltopäällikön esikunta pyrki kehittämään kuljetusjär-
jestelmää siten, ettei se tietoisesti puuttunut mihinkään sellaiseen , mikä toimi 
muutenkin. Toisaalta järjestelmän piiriin kuuluvat yksityiset kuljetusvälineiden omis-
tajat ja kuljetusten tilaajat tuli saada vapaaehtoisesti noudattamaan kuljetuksista 
annettuja määräyksiä. Vapaaehtoisia tavallisesti löytyi , koska kuljetusjohto saattoi 
kieltää kuljetuspalvelujen käytön , lopettaa poltto- ja voiteluaineen, varaosien ja 
renkaiden jakelun tai ottaa ajoneuvon tai aluksen sotilasviranomaisten käyttöön. 
Yrittäjäriskit ja kaikki muu kuljetuksiin kuuluva jätettiin kuljetusvälineiden omistaji -
en hoidettavaksi. Tässä mielessä maa- tai vesitiekuljetusjärjestelmät eivät merkin-
neet puuttumista yksityisyrittäjyyden perusteisiin . Pakkokeinot, joihin tuli turvautua 
vain viimeisenä keinona, olivat tärkeä osa järjestelmää, sillä sodan aikana saatujen 
kokemusten mukaan kuljetuksia ei saada sujumaan pelkän vapaaehtoisuuden 
perusteella. Kuljetusjohdon toiminnan vapausastetta osoittaa, ettei päämajan huol-
topäällikön esikunta saanut valtioneuvostolta tai päämajan operatiiviselta johdolta 
yhtään käskyä tai ohjetta toiminnasta. Se, etteivät valtioneuvosto ja talouselämän 
johto vuodesta 1942 alkaen valittaneet päämajalle kuljetuskaluston pulasta, voita-
neen tulkita tyytyväisyydeksi sotilasviranomaisten suorittamaan kuljetusresurssien 
jakoon. 

Asemasodan aikana autokaluston strateginen merkitys lisääntyi sitä mukaa, kun 
autojen tuonti supistui , kunto heikkeni ja korjausmahdollisuudet vähenivät vara-
osa- ja rengaspulan vuoksi . Kesästä 1942 alkaen päämajassa kiisteltiinkin siitä, 
miten kalusto tulisi jakaa kenttäarmeijan ja siviiliyhteiskunnan kesken. Päämajan 
operatiivinen johto korosti tarvetta lisätä uudelleen organisoitavien kenttäarmeijan 
joukkojen liikkuvuutta. Päämajan huoltopäällikkö oli tässä asiassa samaa mieltä, 
mutta hän yritti myös estää kotiseudun tiekuljetusten joutumisen asemasodan 
aikana kaaokseen kalustomäärään nähden liian suurten ottojen takia. Hän pyrki 
tyydyttämään kenttäarmeijan uusien vahvuuksien edellyttämän ajoneuvojen lisä-
tarpeen järjestämällä sotasaalisautojen täyskorjauksen ja käskemällä hyväksyä 
sotakelpoisiksi entistä huonokuntoisempia autoja. Samalla ryhdyttiin määrätietoi -
sesti kehittämään moottoriajoneuvojen korjausmahdollisuuksia. Kaikista toimenpi -
teistä huolimatta ero käytettävissä olevien ja supistettujen määrävahvuuksien välil -
lä kasvoi asemasodan aikana jatkuvasti. Kesällä 1944 kenttäarmeija oli edelleen 
hevosvetoinen . 

Kotijoukkojen tiekuljetusorganisaation uusiminen vuoden 1943 lopulla tähtäsi 
päämajan kuljetusjohdon näkökulmasta pohjimmiltaan moottoriajoneuvojen korja-
ustoiminnan tehostamiseen. Syksyllä kotijoukkojen esikunnassa hajallaan olleet 
moottoriajoneuvoalan toimistot koottiin liikenneosastoksi. Vuoden lopulla vastaa-
va keskitys toteutettiin suojeluskuntapiireissä perustamalla liikennepiirit. Edellä 
mainituilla järjestelyillä pyrittiin myös kuljetusten tehostamiseen ottamalla uusissa 
aluerajoissa huomioon liikenteelliset seikat ja elinkeinoelämän rakenne. Liikenne-
piirien perustamisen yhteydessä selvitettiin yleisesikunnan päällikön käskystä jo 
toisen kerran jatkosodan aikana mahdollisuudet siirtää vastuu kotiseudun tiekulje-
tuksista siviiliviranomaisille. Taas todettiin , että kuljetuksia oli järkevintä johtaa 
sodan aikana keskitetysti. 
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Kesän 1944 taistelut vahvistivat, että kuljetusten merkitys korostuu aina ratkai -
sutaistelujen aikana. Yksi kesän taistelujen menestykseen merkittävästi vaikutta-
nut tekijä oli, että päämajan operatiivinen ja kuljetusjohto toimivat saumattomasti 
yhdessä. Pitkälti tästä syystä sodanjohto onnistui viime hetkessä korjaamaan 
tilannearviossa tapahtuneen virheen; Kannaksella suurhyökkäyksen torjumiseksi 
tarvittavat joukot saatiin kuljetusorganisaation tehokkuuden ansiosta ajoissa peril -
le. Kuljetusten onnistumiseen vaikutti myös se, että venäläiset eivät kyenneet 
merkittävästi toimimaan rautatieliikenteen solmukohtia vastaan. Paras oppi tämän 
päivän sotilaille päämajan talvi- ja jatkosodan aikaisesta työskentelystä on, kuinka 
päämajoitusmestarin johdolla sodan kaikissa vaiheissa nivottiin huolto ja kuljetuk-
set kiinteästi sotatoimien suunnitteluun. Armeijoiden kehityksen vuoksi tuon asian 
merkitys on tänä päivänä vieläkin suurempi. 

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 kulje-
tusjohto joutui tukemaan evakuointiviranomaisia improvisoimalla evakuoinnin jat-
kamisen tie- ja vesitiekuljetusten avulla. Tästä voidaan oppia, että evakuointisuun-
nitelmissa tulee varautua uhanalaisissa liikennekapeikoissa korvaavien kuljetusten 
järjestämiseen. Toisaalta evakuoinnin järjestäminen pääasiassa rautateiden varas-
sa sisältää suuria riskejä. 

Lähinnä päämajan kuljetusjohdon aktiivisuuden ansiosta heinä- ja elokuussa 
organisoitiin uudelleen Itä- ja Kaakkois-Suomen evakuointien maa- ja vesitiekulje-
tusjärjestelyt. Noiden valmistelujen ansiosta hieman myöhemmin toteutetut evaku-
oinnit onnistuivat varsin hyvin. Päämajan virheellisen tilannearvion vuoksi vastaa-
via valmisteluja ei suoritettu Pohjois-Suomessa. Tämän takia Lapin sotaa edeltä-
nyt evakuointi jouduttiin syyskuussa suorittamaan täysin improvisoiden, kuten 
myös Porkkalan tyhjennys. Pohjois-Suomen evakuointikuljetuksiin kootut alukset 
puolestaan mahdollistivat tavallaan sattumalta poliittisesti tärkeän Tornion maihin-
nousun. 

Jo Suomen ensimmäisten rauhantunnustelujen aikana talvella 1944 päämajan 
kuljetusjohto alkoi varautua Saksan suhteiden katkeamiseen kiristämällä polttoai-
neen ja ajoneuvokaluston säästämistoimenpiteet äärimmilleen. Kesällä käytännös-
sä koko ajokelpoinen kalusto suunnattiin kenttäarmeijan ja evakuointiviranomais-
ten käyttöön . Kun rintama oli heinäkuun puoliväliin mennessä vakiintunut, kuljetus-
johto ryhtyi jälleen ohjeissaan painottamaan kaluston ja polttoaineen säästämisen 
merkitystä. Samalla tutkittiin mahdollisuutta korvata autot hevosilla asutuskeskus-
ten jakeluajoissa sekä suunniteltiin ennen sotia hiipuneen kyytilaitoksen käyttöön 
ottoa. Nämä valmistelut pysäytettiin aselevon jälkeen, koska enää ei ollut saman-
laista tarvetta säästää strategisen merkityksen saanutta loppuun ajettua ajoneuvo-
kalustoa armeijan tarpeisiin. Päätökseen vaikutti se, ettei kuljetusjohto halunnut 
välirauhan jälkeen enää kiristää kansalaisten elinmahdollisuuksia. Lisäksi ajan 
todettiin muutenkin ajaneen hevosvetoisen kyytilaitoksen ohi. 

Kauppamerenkulun johtovastuun siirto elokuussa kansanhuoltoministeriöltä 
kauppa- ja teollisuusministeriölle johtui siitä, että valtioneuvosto varautui rauhan 
tullessa purkamaan kaikki sodan ajaksi muodostetut säännöstelyjärjestelyt. Ke-
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sästä 1944 alkaen esiintyneen tonnistopulan takia samassa yhteydessä kuitenkin 
kiristettiin valtiovallan otetta alusten käytöstä. Tiukempaa varustamojen ohjausta 
ajateltiin tarvittavan myös Saksan odotettavissa olevien vastatoimien varalta. Sel-
vää on , ettei Suomen huoltoa olisi voitu sotavuosina turvata ilman kotimaista 
tonnistoa. Jo talvisodan aikana monet ulkomaiset varustamot kieltäytyivät koko-
naan ottamasta Suomeen suuntautuvia rahteja. Keväällä ja kesällä 1944 saksalai-
set alukset eivät suostuneet viemään lastejaan itäisen Suomenlahden satamiin. 
Rauhallisimpinakin ajanjaksoina pääosa ulkomaankaupasta hoidettiin suomalaisil-
la aluksilla. 

Lokakuusta 1944 alkaen sotilasviranomaiset valmistautuivat siirtämään johto-
vastuun kuljetuksista siviiliviranomaisille. Ministerit kiistelivät aluksi , tulisiko viran-
omaisen ylipäätään enää rauhan tultua puuttua kuljetusten johtamiseen . Kuljetus-
alan asioita paremmin ymmärtävien ministerien päättäväisyyden ansiosta kuljetus-
ten säännöstelyä päätettiin jatkaa vielä seuraavan talviajokauden ajan. Tämän 
jälkeen ministerit olivat erimielisiä vielä siitä, miten keskitetysti johdetun liikenteen 
tehtävät jaettaisiin kuljetusasioita hoitavien ministeriöiden kesken . Valtioneuvoston 
marraskuun lopussa tekemä päätös jakaa kulkulaitoksen johtovastuu kolmen kes-
kenään yhteistyökyvyttömän ministeriön kesken merkitsi samalla luopumista sota-
vuosina menestyksekkäästi toteutetusta kuljetusten keskitetystä johdosta. Tämä 
oli yhteiskunnan kannalta erittäin haitallista, koska kuljetustilanne muuttui vuoden 
1944 lopulta alkaen kurjemmaksi kuin koskaan ennen koko toisen maailmansodan 
aikana. Tilannetta pahensi , että kotiseudun keskitetyn liikenteen johtovastuun 
siirto kansanhuoltoministeriölle tapahtui tieliikennettä lukuun ottamatta suunnitte-
lemattomasti ja hallitsemattomasti , koska valtioneuvosto piti päämajan huolto-
päällikön esikunnan marraskuun lopulla täysin syrjässä asian käsittelystä. 

Kuljetuskriisin yhä pahentuessa valtioneuvosto asetti keväällä 1945 erityisen 
elimen koordinoimaan kulkulaitosasioita hoitavien ministeriöiden toimintaa. Perus-
tettu operatiivinen johtoelin ryhtyi toukokuussa 1945 periaatteessa jatkosodan 
aikaiseen tapaan ohjaamaan keskitetysti kuljetuksia yhteiskunnan tarpeiden mu-
kaisesti. Tämä järjestely purettiin vasta vuonna 1948. Sodan jälkeisissä vaikeissa 
olosuhteissa, kuten talvi - ja jatkosodankin aikana, kuljetusjärjestelmän ylimmän 
johdon keskitys ja kuljetuksen suorituksen ohjaus oli ainoa järkevä vaihtoehto. 

Kun valtionhallinto kehittyi sotavuosina yhteiskunnalle välttämättömän säännös-
telyn vuoksi suunnitelmatalouden suuntaan , on samoja piirteitä havaittavissa val -
tiovallan ponnisteluja tukeneessa kuljetusjärjestelmässä. Siten kuljetukset vähitel -
len suunnattiin kokonaisuudessaan tukemaan sotaponnistuksia, kansanhuoltoa ja 
vientiteollisuutta. Myös kuljetusten johdon erityinen huoli yhteiskunnalle energian 
lähteenä, rakennusaineena ja vientitavarana tärkeän puun kuljetuksesta on osoitus 
kuljetusjärjestelmän kiinteästä kytköksestä maan suunnittelujärjestelmään. Syk-
systä 1941 alkaen kaikissa kuljetusjärjestelmän laajennuksissa tai uudelleen orga-
nisoinneissa olikin aina tavalla tai toisella kyse myös puunkuljetusten tehostami -
sesta. 

Kuljetustoiminnassa valtiovallan ohjaus ei sotavuosien aikana, rautateitä lukuun 
ottamatta, muodostunut niin tiukaksi kuin esimerkiksi välttämättömyystarvikkei -
den tuotannossa. Pohjimmiltaan päämajan huoltopäällikön esikunnan johtama 
ku ljetusjärjestelmä keskittyi vain varmistamaan yhteiskunnan kannalta välttämät-
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tömät kuljetukset. Yksityisille liikennöitsijöille jäi , ja heille tarkoituksella jätettiin, 
säännöstely- ja muista ohjaustoimenpiteistä sekä pakotteista huolimatta, sodan 
oloihin nähden kohtuullisesti liikkumavaraa. Lisäksi valtiovalta pyrki suunnittele-
maan kuljetusjärjestelmään kohdistamansa kovatkin toimenpiteet siten , ettei kan-
salaisille missään tapauksessa muodostuisi kuvaa valtion puuttumisesta yksityi-
seen omaisuuteen vastikkeetta, puhumattakaan, että kyse olisi kuljetusvälineiden 
sosialisoinnista. 

Ennen sotaa ja sodan aikana ylimmät siviili- ja sotilasviranomaiset tekivät monta 
virheellistä päätöstä, jotka vaikuttivat haitallisesti kuljetusjärjestelmän toiminta-
edellytyksiin tai toimintaan. Varsinkin siviilipuolella syynä näyttää ollen se, että 
ratkaisuja tehtäessä ei osattu arvioida päätösten tai päättämättömyyden vaikutus-
ta yhteiskunnan kokonaistoimintoihin. Tämä johtui pitkälti siitä, etteivät edes kul-
kulaitosasioita hoitaneet ministeriöt kyenneet tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti 
eri tekijöiden vaikutusta kuljetusjärjestelmään ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Ne 
eivät myöskään tunteneet sotavuosina erityistä kiinnostusta oman alansa valmius-
suunnitteluun. 

Kuljetusten johtoelimet sekä kuljetusalalla palvelevan henkilöstö tekivät toisen 
maailmansodan aikana yhteiskunnan peruskuljetustarpeet turvatessaan teon , jon-
ka merkitystä ei voi yliarvioida. liman kuljetusmiesten työpanosta siviiliyhteiskunta 
ei olisi selvinnyt sodasta eikä armeija olisi kyennyt taistelemaan. Erityinen kiitos 
tulee osoittaa valtakunnan kuljetuspäällikölle kenraalimajuri H. Roosille ja hänen 
esikunnassaan palvelleille henkilöille. Heidän tarmokkaiden toimenpiteidensä avul-
la turvattiin kolmen vuoden ajan kansanhuollon , teollisuuden , li ike-elämän ja kent-
täarmeijan kuljetukset. Sotilashallinnon puolella vaikuttaneista kuljetusten johtajis-
ta on mainittava eversti V. Hovinen, apulaisjohtaja V. Tuunanen, everstiluutnantti R. 
Boijer, majuri L. Tukiainen , majuri A. Ilmarinen ja kapteeni E. Aro. Siviilihallinnon 
merkittävimmät toimijat olivat kulkulaitosministeri V. Salovaara, ulko- sekä kaup-
pa- ja teollisuusministerinä toiminut Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön toimitusjohta-
ja H. Ramsay sekä ministerinä ja osastopäällikkönä kansanhuoltoministeriössä 
vaikuttanut professori N. Osara. Nämä miehet eivät olleet toiminnassaan erehty-
mättömiä, mutta ammattimiehinä he virheet todettuaan usein onnistuivat minimoi-
maan tekemiensä huonojen ratkaisujen yhteiskunnalliset vaikutukset. Heidän suu-
reksi ansiokseen on sanottava, että he saivat kansankunnalle kaikkien kriittisim-
missäkin tilanteissa laivat liikkumaan ja pyörät pyörimään. 
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ENGLISH SUMMARY 

Development of the Finnish transport system under the civilian and military 
authorities during the Second World War 

The level of development of a state is always dependent to a major extent on the 
structure and quality of its transport system. On the other hand, although the 
transport system is an important factor contributing to an efficiently functioning 
society and a driving force for all economic and community activity in times of both 
peace and war, its purpose is only to provide services for other actors. The 
characteristic features of a transport system include the fact that it should be 
capable of reacting in a sensitive manner to changes in social functions, whether 
these constitute the first signs of growth in industrial output or of the occurrence of 
functional disturbances. 

ln the case of a large army composed to a great extent of men called up from the 
reserves, the quality of the transport network maintained by the state has a direct 
impact on the mobility of the troops deployed in the field and the efficiency of the 
supply chains. These military prerequisites can be better ensured by taking the 
needs of defence planning into account in peacetime, particularly when building 
up transport connections and related infrastructure, although the opportunities 
available to a small country with a shortage of capital , such as pre-war Finland, for 
making the expensive basic investments necessary for its proper defence were 
inevitably relatively limited. 

Since a transport system developed primarily for peacetime use is required 
under wartime conditions to meet the needs of both civilian society and the army, 
the state is forced to decide at the highest level, upon the outbreak of war at the 
latest, how the available transport capacity is to be apportioned between civilian 
uses and support for the war effort. This is always in part a question of what 
proportion of the nation's labour force, raw materia! supplies and other resources 
should be devoted to the transport sector. 

This research is concerned with the transport system in Finland during the 
Second World War, viewed from the perspective of the highest civilian and military 
authorities. lt discusses how the development of this system during the 1930s was 
influenced by external threats, the changes in military policy that occurred in 
Europe, Finland 's external relations, the national economy, the functional problems 
facing different branches of society and the events of the war, the principal aim 
being to answer the question of what form the whole transport system, its 
organization, the management role of the authorities and the execution of transport 
tasks assumed in the course of the war, and at the same time to assess how well 
the system acquitted itself of these tasks which were of such importance to 
society in the war years. 

lt is essential that the preparations for the functioning of a transport system 
under emergency conditions should be in all respects at an appropriate level 
relative to the presumed threat. lf the notion of the existing threat that governs the 
authorities' planning and their associated evaluation of the situation should prove 
to be partially or entirely erroneous, the preparatory measures may be largely 
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wasted. lt was precisely for this reason that the wartime transport preparations 
made in the 1930s proved inadequate in autumn 1939, and a last-minute re-
evaluation of the international political situation is clearly indicated by the fact that 
the Council of State began in the late summer of that year to draw up plans for 
establishing commercial connections with the Atlantic region via the harbours of 
Petsamo and Northern Norway. 

The serious road transport problems experienced at home in the early autumn of 
1939 were a consequence of the fact that the civilian authorities had been 
concentrating on a system for restricting motor traffic , and no authority had been 
either prepared or able to direct the use of the few vehicles that had remained after 
expropriation for military purposes in such a way as to serve the needs of society. 
The situation was similar in the case of the railways, where the huge military 
convoys organized in October took up a considerable proportion of the available 
rolling stock. Again the authorities had not been prepared for this, in spite of the 
fact that earlier experiences of crisis situations had shown that the overall 
transportation requirements in wartime were substantially greater that at any stage 
in peacetime. The fact is that the satisfying of wartime transport needs by means 
of equipment and infrastructure intended for use under regular conditions is bound 
to encounter severe difficulties even when operating entirely within the area of 
one's own country. An increasing problem as the war draws on, of course, is that of 
meeting the escalating transport needs with a rolling stock that has probably 
suffered losses and been subjected to serious wear and tear and may well have 
been underestimated in the first place. 

The arrangement adopted at the request of the General Staff just prior to the 
Winter War, under which the military authorities were to requisition transport 
facilities from the State Railways in the same manner as in peacetime, subsequently 
proved to be a serious mistake, for the General Headquarters soon real ised that it 
should have the power to decide both on the running of trains and on the repair of 
railway Iines at times of major hostilities. This became particularly obvious at the 
end of February 1940, when the marshalling yard at Kouvola was destroyed by 
enemy air raids , which effectively prevented supplies from reaching the troops 
engaged in the southern part of the Karelian lsthmus or evacuation trains from 
entering the area. 

The outcome was a revision of the rail transport arrangement in the light of these 
experiences, so that in future the military authorities should be responsible for 
traffic on the whole railway network at times of war. This meant that the General 
Headquarters was to control the country's most important means of transport 
under wartime conditions, an actor on a par with the ministries responsible for 
transport. 

The basic reason for the transport problems that arose in summer 1941 was that 
the State Railways found themselves facing a quite different task from the one for 
which they had prepared themselves in the wake of the Winter War. The transport 
division of the General Headquarters and the management of the State Railways 
had made preparations for servicing an army deployed in defensive positions and 
not for one engaged in an advance well beyond the country's boundaries, nor had 
any provision been made for placing a considerable proportion of the country's rail 
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transport capacity at the disposal of the Germans. The situation was exacerbated 
by the fact that traffic was concentrated in the northern and eastern parts of the 
railway network, which were the weakest in terms of t raffic or carrying capacity. 
The result was that circulation of the already inadequate volume of rolling stock 
was delayed to a dangerous extent The State Railways occupied such a dominant 
role in Finland 's overall transport system during the war that any disturbance in its 
services inevitably meant enormous problems for ali other modes of transport. 

The phasing of the military actions undertaken in summer and autumn 1941 
clearly reflects that fact that the operative leadership at the General Headquarters, 
together with those responsible for transport planning, were determined to make 
adequate allowances for the ability of the railways and the available stock of motor 
vehicles to cope with their supply and servicing obligations. Thus the transport 
capacity was directed first towards providing support for the units engaged in the 
Lake Ladoga region and then on the lsthmus, while extension of the offensive into 
Olonets and Eastern Karelia was in fact possible only after the railway Iines of the 
Lake Ladoga area had been repaired and motor vehicles transferred from the 
lsthmus to the units operating in Eastern Karelia. 

The protraction of the war, the increasing civilian transport problems and appeals 
from ministers and industrial chiefs caused the servicing division of the General 
Headquarters in autumn 1941 to set about finding means of improving transport 
conditions at home. These deliberations convinced the officers more firmly than 
ever that the various modes of transport formed a single functional entity that 
should be directed in a centralized manner, so that ali the parts in the transportation 
chain could be planned efficiently and economically. 

A Chief of Transport, with subordinate staff, was appointed to the General 
Headquarters in October 1941 to direct ali forms of transport, and this enabled the 
whole system to be placed under a single leadership for the first time in the 
Second World War. Now the state authorities had one body to deal with in their 
task of apportioning the country 's limited raw materia! , energy and food supplies 
reasonably among ali who needed them and moving labour to the places where it 
would be of the maximum use to society. The Chief of Transport's office also 
attempted to direct and develop the transport sector systematically in the long 
term , taking account of military, commercial , social , economic, technical and 
tactical considerations. Even so, in spite of the efforts made to predict future 
demands, the development of the system, and particularly the practical transport 
arrangements, frequently took place as a consequence of something that had 
already happened. 

Under normal administrative conditions, the Council of State could in most 
cases have empowered the transport authorities to make the necessary changes 
arising out of inspections of the system. This would have been important, as such 
arrangements always impinged in one way or another on the activities or property 
of private persons. However, the Ministry of Supply wished to place a new 
resolution before the Council of State only once a year, a procedure that may be 
regarded as understandable in a sense, although it is scarcely acceptable, either 
juridically or administratively, in a constitutional democracy even at times of war. 
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The lack of any authorization was never a problem in practice, however, as the 
necessary measures were enforced by command of the General Headquarters. 

An increase in rolling stock available for civilian supplies and for commercial 
purposes was achieved in autumn 1941 only by reducing that detailed for the 
transport of Finnish and German troops, a measure that led to a conflict of 
interests between the Chief of Transport 's staff and the senior officers in charge of 
provisions and materia! supplies in the armed forces , in spite of the fact that the 
reductions mostly concerned transport orders that had been exaggerated from the 
beginning. The reduction in wagons available to the Germans led in turn to 
strained relations with the OKW and AOK Norwegen. 

The Finnish transport problems and reductions in rolling stock came at an 
extremely difficult moment for the Germans. As sea transport along the Norwegian 
coast came under threat from autumn 1941 onwards, the OKW had begun to 
divert supplies to its troops in Northern Norway through Finnish territory, which 
naturally increased still further the importance of the Finnish ports and railways to 
the German troops fighting in Lapland. ln addition , AOK Norwegen was involved 
towards the end of October in preparing an attack in the direction of Louhi , 
contrary to OKW instructions. lt is understandable in the circumstances that the 
Germans were sharply opposed to any reductions in railway rolling stock, in spite 
of the fact that efforts were made to achieve these without endangering German 
troop movements. 

From a Finnish viewpoint the controversy was at first simply a question of 
civilian society being unable to function properly without an increase in transport 
capacity. The General Headquarters nevertheless realized in the course of 
November that these difficulties could be exploited to promote Finnish military 
interests. By this time Finland was preparing to conclude its thrust into Eastern 
Karelia and to re-group its forces for defensive purposes, and at the same time its 
political and military leadership, under pressure from the western powers, wished 
to persuade the German troops in Lapland to abandon their plans for an attack on 
the Murmansk railway line. ln the course of negotiations with the OKW and AOK 
Norwegen at the end of the year, the Finns therefore raised the question of the 
effect of the Finnish transport problems on the concentrations of German troops 
and their supply Iines. The message was underlined further by ordering additional 
cuts in rolling stock for their use in December, so that their transport plans began 
to be affected to a noticeable extent. The transport question was nevertheless only 
one consideration in the Germans' decision first to postpone their offensive and 
later to abandon the plans altogether. 

Finnish-German relations in autumn 1941 were also strained by problems in the 
ports. An official note on the subject delivered by the Germans at the end of 
October and the associated commercial pressure moved the Chief of Transport 's 
office to consider means for improving efficiency in the ports. The mean reason for 
wishing to solve the problems was nevertheless the fact that smooth functioning of 
the ports was essential for supplies to reach Finland , the matter being rendered 
particularly urgent by the fact that supplies of food and fuel for the coming winter 
were still exceptionally low. From winter 1942 onwards all functions connected 
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with the ports were included in the overall transport system controlled in a 
centralized manner by the authorities. 

By autumn 1942 at the latest the transport system was being controlled more 
comprehensively by the Chief of Transport in the General Headquarters than at any 
other time in the country's history. Even the floating of timber on the rivers and 
lakes had come under the centralized system, at the request of the leaders of the 
wood processing industries, and all water transport and movements of timber had 
been reorganized on a more economic and technically rational basis. The fact that 
air transport was not subjected to the direct control of the authorities in the same 
way as all other modes of transport was that it performed its vital task of 
maintaining rapid connections with other countries sufficiently well even without 
this control. 

Although the decisions to place forms of transport or other important factors in 
the transport system under the control of the authorities were customarily taken on 
commercial, social or economic grounds, this was always done against the 
background of the general military and political situation in Europe. Thus the 
incorporation of private timber floating and timber transport services into this 
system was a consequence of the fact that it was impossible to carry out these 
functions in a regulated economy without government support. AII these wartime 
transport arrangements were naturally regarded by the government administration 
as being temporary in character, for the duration of the war. 

The most common reasons quoted for such organizational changes were the 
failure of a mode of transport to discharge its task, a quest for greater efficiency, 
the altered operating conditions or staffing reductions. The change in management 
was also frequently accompanied by a re-organization in cases where it was 
believed that such arrangements could lead to better results in the coordinated 
use of different modes of transport. ln such cases it was normal for the highest 
administrative body responsible for transport to take the reorganized branch in 
question under its direct command. This trend led to a situation at the regional 
level in which, although each transport organization was responsible for only one 
mode of transport, each fulfilled its role in the chain by virtue of centralized 
commands and instructions issued by the office of the Chief of Transport. 

The hostilities of summer 1944 again demonstrated the heightened importance 
of transport at decisive moments in a war. One particularly significant factor for the 
success in battle during that summer was the flawless cooperation that existed 
between the operative command and the transport sector in the General 
Headquarters. lt was largely for this reason, and thanks to the efficiency of the 
transport organization, that the war leaders were able to correct their 
misinterpretation of the situation and direct the necessary forces to the Karelian 
lsthmus in time to repel the major enemy offensive there. The success of this 
transport operation was also due in part to the fact that the Russians were unable 
to make any impact on the nodes in the railway network. The main lesson to be 
learned from the workings of the General Headquarters during the Winter War and 
Continuation War is how, under the leadership of the Quartermaster General, 
supplies and transportation at all stages in the war could be dovetailed in with 
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operative planning. ln view of the progress made in the equipping of armies, this 
fact is of still greater importance nowadays than it was then . 

As far as the administration of the country 's transport system was concerned , 
the restoration of peace in autumn 1944 meant a changeover to an arrangement in 
which three ministries were responsible for transport matters, and as they were 
unable to cooperate productively one with another, no one was effectively able to 
coordinate activities in the transport sector or manage the transport system in a 
centralized manner. This was extremely damaging to society, as the transport 
situation became worse in winter 1945 than it had been at any stage in the Second 
World War, on account of the many problems afflicting the railways , the poor 
condition of the country's motor vehicles, the lack of repair facilities and the 
shortage of fuel. 

After experimenting with various ways of running the transport system, the 
Council of State declared that the situation could be relieved only by appointing a 
separate body to coordinate the efforts of the ministries responsible for transport 
affairs and beginning to direct the functioning of the system in a centralized 
manner in accordance with the needs of society, as had been done during the 
Continuation War. These arrangements implemented in spring 1945 remained in 
force even after the abolition of the wartime Ministry of Supply in spring 194 7, up 
to the end of 1948. lt is obvious that centralized management of the whole 
transport system and direction of individual transport events was the only rational 
alternative under those conditions, as it had been in the Winter War and the 
Continuation War. 

Since the government administration gradually developed towards a planned 
economy as a consequence of the rationing and regulation that was essential 
during the war years , comparable features are naturally visible in the transport 
system that supported the government's efforts. Thus transport gradually became 
geared towards serving the purposes of the war, the provision of essential supplies 
to the nation and the maintenance of the country 's export industries. The careful 
attention paid by the transport authorities to the movement of timber 
consignments, which were in many ways vital to the whole of society, was a clear 
indication of the close links between those authorities and the planning system in 
the country as a whole. AII expansions or reorganizations of the transport system 
from autumn 1941 onwards were aimed in one way or another at least partially at 
greater efficiency in the transport of timber. 

Government control over transport in the war years was never as stringent as its 
control over the industries responsible for essential supplies, for instance, and the 
office of the Chief of Transport at the General Headquarters tended to concentrate 
largely on ensuring that all essential transport facilities were available as required . 
Private operators retained , and were consciously allowed to retain , a reasonable 
amount of persona! freedom , in spite of rationing and other regulatory and 
enforcement measures. Similarly, the government attempted to pian even its 
harshest interventions in the transport system in such a way that people would 
under no conditions be left with the impression that the state was encroaching on 
their private possessions without recompense, let alone trying to socialize the 
country 's means of transport. 
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The civilian and military authorities in Finland made many erroneous decisions at 
the strategic level both before the war and during it that affected the functioning of 
the transport system or the conditions under which it was expected to function . 
Especially in the civilian sphere, the reason seems to have been that they were 
unable at the time of making the decisions to .evaluate what the repercussions 
would be for the functioning of society as a whole. This in turn must have arisen 
from the fact that not even the ministries responsible for transport affairs were able 
to make a comprehensive assessment of the effects of the various factors and 
considerations on the transport system and thereby on society. lt was largely by 
virtue of the military and civilian personnel responsible for the centralized direction 
of the transport system during the Second World War, however, that the system 
worked so well in ensuring the delivery of essential supplies: the ships sailed and 
the wheels turned even under the most critical conditions for our nation. 
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