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Johdanto 
 

Tämä pro gradu- tutkielma käsittelee saksalaisen sotaväen ja siviiliväestön yhteiseloa 

Sallassa jatkosodan aikana vuosina 1941–1944. Arkistolähteenä käytän Sallan 

nimismiespiirin rikosasian pöytäkirjoja vuosilta 1940–1944. Tutkintapöytäkirjat ja 

rikosilmoitukset ovat hyvä lähde, tähän tarkoitukseen. Sallassa sijaitsi saksalainen 

armeijakunta, jolla on ollut valtava merkitys jatkosodan aikaisen Sallan elämään. 

 

Tutkielman pääosissa toimivat suomalaiset siviilit, joihin paikallisten lisäksi lukeutuivat 

myös paikkakunnalle saapuneet työvelvolliset, ja saksalaiset sotilaat, jotka oli lähetetty 

Suomeen. Saksalaisen sotaväen ja suomalaisten siviilien kohtaaminen Pohjois-Suomessa 

on mielenkiintoinen aihe, jota on jo aikaisemmin tutkittu. Sallan nimismiespiirin 

rikosasiain pöytäkirjat ovat kuitenkin jääneet tutkimatta homeesta johtuvan tutkintakiellon 

takia, joten minulle avautui oiva tilaisuus tutkia nämä tutkimattomat arkistolähteet ja luoda 

mahdollisimman hyvä rekonstruktio elämästä jatkosodan Sallassa. 

 

Saksalainen sotilas ei ollut harvinainen ilmiö Pohjois-Suomessa jatkosodan aikana. 

Saksalaisten joukkojen vahvuus Pohjois-Suomessa ja itä-rajalla oli korkeimmillaan yli 

200 000 miestä. 1  Usein tuntuu siltä, että saksalaisista puhutaan erillisinä toimijoina 

Pohjois-Suomessa ja unohdetaan, että saksalaiset olivat osa arkea paikkakunnilla, joilla he 

olivat majoittautuneena. Saksalaiset sotilaat eivät olleet aina rintamilla, vaan he toimivat 

myös rintaman takana, jolloin tapaamiset suomalaisten kanssa olivat väistämättömiä. 

Saksalaisista tuli osa arkea pohjoisen alueilla kuten Sallassa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vehviläinen 1990, 68. 
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Tutkimustilanne 
 

Jatkosotaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta löytyy mittavat määrät, missä saksalaisiakin 

on tutkittu. Tutkin jatkosotaa kotirintaman näkökulmasta. Hyödynnän sodan arkea ja 

siviileitä koskevia teoksia. Tutkimukset arjen historiasta jatkonsodan ajalta ovat jääneet 

pienemmälle huomiolle kuin perinteinen sotahistoria. Kotirintaman tutkimisessa on vielä 

työtä 2 . Yleisesti saksalaisista löytyy tutkimusta, mutta ne yleensä käsittelevät aihetta 

perinteisestä sotahistoriallisesta tai poliittisesta näkökulmasta, jossa sodan arki jätetään 

vähemmälle huomiolle. 

 

Silvo Hietasen toimittama kirjasarja Kansakunta sodassa 1-3 käsittelee sotien aikaista 

Suomea. Kansakunta sodassa 2: Vyö kireällä (1990) teos kuvaa etenkin kotirintamaa, ja 

siviiliväestön elämää sodan aikana. Kansakunta sodassa 1: Sodasta sotaan (1989) käsittelee 

varsinkin välirauhan aikaa ja kiristyvää maailman tilannetta toisen maailmansodan aikana. 

2: Vyö kireällä käsittelee varsinkin jatkosodan aikaa. Kolmas osa Kuilun yli käsittelee 

jatkosodan loppuvaihetta. 

 

Marianne Junilan ”Kotirintaman aseveljeyttä: suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen 

rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944 (2000). Kirja käsittelee saksalaisen sotaväen ja 

suomalaisen siviiliväestön rinnakkaiseloa Pohjois-Suomessa. Marianne Junilan tutkimus 

käsittelee nimenomaa siviiliväestön ja saksalaisten rinnakkaiseloa Pohjois-Suomessa. 

Aiheeni on samanlainen kuin Junilalla, mutta mittakaava on paljon pienempi, joka 

mahdollistaa lähemmän tarkastelun Sallan alueen elämään jatkosodan tiimellyksessä Teos 

käsittelee kattavasti saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten siviilien kanssakäymistä 

Pohjois-Suomessa.  Junilalta löytyy myös muutama artikkeli, jotka käsittelevät aihepiiriä.  

 

Pentti Airion Aseveljeys: saksalaiset ja suomalaiset Itä-Lapissa (2014) käsittelee saksalaisten ja 

suomalaisten rinnakkaiseloa Itä-Lapissa jatkosodan aikana. Teos kuvailee 

pintapuolisemmin siviiliväestön ja saksalaisten yhteiseloa. Se keskittyy käsittelemään 

saksalaisia laajasti, mutta jättää siviiliväestön käsittelemisen vähemmälle. Markku 

Jokisipilän Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Hitlerin Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-

Ribbentropin sopimus käsittelee puolestaan Suomen ja Saksan poliittisten suhteiden 

monimutkaisuutta.  

                                                 
2 Teräs 2012, 7-9. 
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Lars Westerlundin Saksan vankileirit Suomessa ja raja-alueilla 1944–44  (2008) käsittelee 

vankileiritoimintaa, jossa siviiliväestö jää aika tavalla sivuseikaksi. Teoksessa mainitaan 

kuitenkin Sallan vankileiristä, joka antaa kuvaa Sallan olosuhteista. Oula Silvennoisen 

Salaiset aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1944 (2008) käsittelee 

suomalaisten ja saksalaisten turvallisuuspoliisiyhteistyötä, jota tapahtui jatkosodan ajan 

Suomessa.  

 

Tutkimukset saksalaisten ja suomalaisten jatkosodan suhteista harvoin keskittyvät 

siviiliväestön tutkimiseen. On nähtävissä, että sotahistoria kaipaa vielä enemmän 

tukimusta, jossa siviiliväestö otetaan huomioon. Usein tutkimukset pyörivät 

sotatapahtumien ja poliittisten toimijoiden ympärillä, joissa siviiliväestöä tutkitaan vähän 

tai ei olleenkaan. Perinteisen sotahistorian lisäksi on tullut uusia sotahistorioita, jotka 

käsittelevät esimerkiksi sodan siviilien arkea.3  

 

Sallaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta ei ole erityisen paljon. Hannu Heinäsen Sallan 

historian (1993) on yleisteos Sallan historiasta, jossa saksalaisia käsitellään joissain määrin. 

Teoksessa käydään läpi Sallan koko historia, joten jatkosodan kuvaus on vain osa teosta. 

Kirjassa saksalaisista mainitaan hyvin vähän. Saksalaisetkin mainitaan 

tutkimuskirjallisuudessa usein sotaoperaatio perspektiivistä, joissa kantaväestön 

tutkiminen jää vähälle.  

  

Tutkimustehtävä, lähteet ja metodit 

 

Tutkin saksalaisia sotilaista Sallassa jatkosodan (1941–1944) aikaan. Selvitän, mitkä olivat 

saksalaisten ja suomalaisten suhteet. Saksalaiset eivät olleet ainoita vieraita Sallassa. Otan 

tutkimuksen kohteeksi myös työvelvolliset, jotka olivat rakentamassa Kemijärvi -Salla 

rautatietä. Selvitän, minkälaista arkea vietettiin jatkosodan Sallassa. Olivatko suhteet 

saksalaisten ja suomalaisten välillä hyvät vai huonot, tehtiinkö yhteistyötä ja miten paljon 

esimerkiksi käytiin kauppaa? Selvitän myös, minkälaisia rikoksia Sallassa tehtiin ja olivatko 

rikosten kohteena saksalaiset vai suomalaiset. Toivatko saksalaiset mukanaan 

levottomuuksia jatkosodan aikaiseen Sallaan? 

                                                 
3 Kinnunen ja Kivimäki 2006, 10–18. 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=3083&recCount=10&recPointer=18&bibId=1025103
https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=3083&recCount=10&recPointer=19&bibId=1026813
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Tutkimukseni arkistolähteinä käytän Sallan nimismiespiirin arkistoja. Pääasiallisesti käyn 

läpi rikosasian pöytäkirjoja vuosilta 1940–1944.  Tutkin vuoden 1940 pöytäkirjoja, vaikka 

saksalaisia ei tuolloin Sallassa vielä ollut, koska haluan selvittää, että vaikuttiko saksalaisten 

tulo rikosten laatuun, johtiko se esimerkiksi alkoholin käytön lisääntymiseen. Marianne 

Junilan mukaan: ”Paikallisten asukkaiden ja Saksan sotavoimien edustajien rinnakkainelon 

ongelmakohtia valaisevat parhaiten poliisi viranomaisten arkistot.”4 

 

Sallan poliisiviranomainen on arkistolähteiden takana. Rikosaisain pöytäkirjat 

muodostuvat erilaisista raporteista, kuulusteluista, rikosilmoituksista, rikoskuvauksista. 

Iso osa pöytäkirjoista koostuu ilmoituksista, jotka käsittelevät elintarvikekorttien 

hukkaamisia. Rikosten lisäksi kiinnostuksen kohteena ovat kaikki maininnat saksalaisista, 

ilman, että nämä olisivat itse rikosepäiltyjä tai rikoksen uhreja. Pöytäkirjoista saadaan 

ongelmakohtien lisäksi selville myös tavallisia arjen askareita, joihin saksalaiset 

osallistuivat. 

 

Lähteiden todenperäisyyden epäily ei ole tarpeellista. Rikosilmoituspäiväkirjojen ja 

kuulustelupöytäkirjojen motiivit ovat sen aikaisten rikosten selvittämistä ja raportointia 

varten. Raportoijilla ei ole ollut motiivia värittää tutkimukseen liittyviä asioita. Tietenkin 

tulee olla kriittinen, jos lähteissä ilmenee mahdollisia ongelmia, mutta lähtökohtaisesti 

lähteet ovat luotettavia. Nimismiespiirin arkistot ovat suoria jäännelähteitä. 

 

Metodina käytän pääasiassa kvalitatiivista tutkimusta, koska se sopii aineistoon parhaiten. 

Tukena käytän myös kvantitatiivista tutkimusta tilastojen muodossa.  Muutamat taulukot 

antavat kuvaa rikosten määristä. Selvitän saksalaisten tekemien rikosten määrää ja niiden 

laatua. Olivatko rikokset omaisuusrikoksia ja montako kuolemantapausta Sallassa tapahtui 

saksalaisten tai suomalaisten tekeminä? 

 

 

 

                                                 
4 Junila 2000, 19. 
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Historiallinen tausta 

 

Talvisota päättyi 13.3.1940. Rauha oli Suomelle elintärkeä, koska sen voimavarat käydä 

sotaa olivat huvenneet.5 Sota oli kuitenkin osoitus siitä, että Suomi ei voinut enää jäädä 

suurvaltojen harjoittaman politiikan ulkopuolelle. Se oli myös todiste siitä, että Suomen 

aikaisemmin harjoittama puolueettomuuspolitiikka oli epäonnistunut. Jo talvisodan aikana 

Suomi sai huomata, että muihin pohjoismaihin tukeutuminen ei ollut mahdollista. Läntiset 

suurvallatkaan eivät olleet valmiita Suomea auttamaan — muuta kuin avustustoimilla, 

jotka mahdollisesti turvaisivat vain suurvaltojen omia etuja. Myötätuntoakaan ei sodan 

jälkeen Suomi juurikaan saanut. Ulkomaiden lehdistö, joka Suomea talvisodan aikaan 

ylisti, oli hiljentynyt.6 

 

Talvisodan jälkeen Neuvostoliiton pelko oli edelleen suuri. Koettiin, että Neuvostoliitto 

yhä uhkasi sotilaallisesti Suomea.  Suomi näki vuosina 1940–1941, ettei sillä ollut 

elinmahdollisuuksia erillisenä toimijana maailmassa, jossa suurvallat sanelivat tapahtumat. 

Suomi ei voinut toimia enää puolueettomana pikkuvaltiona sen hetkisessä 

maailmantilanteessa. Suomessa ymmärrettiin suurvaltapolitiikan uhat, jotka olivat 

realisoituneet talvisodassa. Voidaan sanoa, että 1940–1941 kansainvälisen tilanteen 

vallitessa Suomen paras mahdollisuus selviytyä, oli yhteistyö Saksan kanssa.7  

 

Moskovan rauha 13.3.1940 ei tyydyttänyt kumpaakaan sodan osapuolta. Sota oli ollut 

Neuvostoliitolle kansainvälinen nöyryytys. Suomi taas oli menettänyt alueitaan, joihin 

kuuluivat kolme kaupunkia: Viipuri, Käkisalmi ja Sortavala. Neuvostoliitto vaati myös 

Lapista luovutettavaksi Sallan alueen ja Kalastajasaarennon. Sallan alueen lisäksi 

Neuvostoliitto vaati, että suomalaiset rakentaisivat rautatien Sallan ja Kemijärven välille. 

Rauhaa kutsuttiin jo välirauhan aikana välirauhaksi, koska odotettiin että Neuvostoliitto 

hyökkäisi uudestaan sille suotuisalla hetkellä.8 

 

Välirauhan aikana Suomi valmistautui jo uuteen sotaan, se jatkoi talvisodan aikana 

aloittamaa sotatarvikkeiden tuotantoa ja se oli sijoittanut joukkonsa itärajalle. 

Linnoitustöitä tehtiin pitkin itärajaa. Vuoden 1941 maaliskuussa linnoitustöissä oli noin 

                                                 
5 Seppinen 1989, 191. 
6 Julkunen 1989, 205. 
7 Julkunen 1989, 205. 
8 Turtola 1989, 208, 210. 
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35 000 henkeä. Itäraja Kiteeltä Sallaan oli korpea, johon Neuvostoliiton motorisoitujen 

joukkojen olisi vaikea hyökätä. Neuvostoliitto painostikin Suomea kiireesti rakentamaan 

Kemijärveltä Sallaan rautatien, joka sitten voitaisiin yhdistää Neuvostoliiton puoleiseen 

rataosaan.9 

 

Suomi oli jo 1920–luvulta lähtien etsinyt liittolaisia mahdollista Neuvostoliiton hyökkäystä 

vastaan. Maaliskuussa vuonna 1940 ei näköpiirissä ollut auttajaa, joka tulisi Suomen 

avuksi, jos Neuvostoliitto hyökkäisi. Ruotsin sotilaallinen apu ei enää ollut sen hetkisessä 

tilanteessa mahdollista. 1930–luvulla Suomen turvallisuuspolitiikka rakentui pitkälti siihen 

uskoon, että Ruotsi rientäisi Suomen apuun, jos sota syttyisi. Talvisota todisti Suomen 

turvallisuuspolitiikan huonoksi. Suomi kävi neuvotteluita mahdollisesta puolustusliitosta 

Ruotsin ja Norjan kanssa. Ruotsi oli suhtautunut alusta alkaen puolustushankkeeseen 

varautuneesti, vaikka olikin kiinnostunut siitä. Neuvottelut aiheuttivat epäilyjä 

Neuvostoliitossa. Viimeistään silloin, kun Saksa valloitti Tanskan ja Norjan, puheet 

pohjoismaisesta puolustusliitosta loppuivat.10 

 

Talvisodan jälkeinen Suomi pyrki rakentamaan suhteitaan Englantiin. Suhteiden 

rakentamiselle tuli kuitenkin katkos, kun Saksa aloitti Tanskan ja Norjan valtauksen 

9.4.1940, mikä johti siihen, että Suomen oli vaikea rakentaa taloudellisia tai poliittisia 

suhteita Englantiin. Saksa valtasi kesäkuussa Hollannin, Belgian ja Ranskan, mikä teki 

muidenkin yhteistyökumppanien löytämisen vaikeaksi. Skandinavia oli Saksan 

vaikutuspiirissä, mikä teki mahdottomaksi suhteiden pitämisen Englantiin. Englanti oli 

innokkaasti tukenut pohjoismaista puolustushanketta ja ollut muutenkin kiinnostunut 

Suomesta.11 Neuvostoliiton otettua Baltian maat haltuunsa,12 Suomi oli löytänyt itsensä 

suurvaltojen puristuksesta. 

 

Kun Saksa oli kukistanut Ranskan kesäkuussa 1940 ja Englanti ei suostunut antautumaan, 

Hitler suuntasi katseensa itään. Hitler katsoi, että eliminoimalla Neuvostoliiton Saksa saisi 

Englannin antautumaan. Ajatuksena oli, että Englanti menettäisi Neuvostoliitosta 

mahdollisen liittolaisen ja lannistuisi. Neuvostoliiton valtaamishaaveet saivat Saksan 

kiinnostumaan myös Suomesta.13Saksa ja Suomi solmivat kauppasopimuksen 29.6.1940. 

                                                 
9 Vuorenmaa 1989, 254–255. 
10 Turtola 1989, 210–213. 
11 Turtola 1989, 215–216. 
12 Hietanen 1989, 225. 
13 Vehviläinen 1989, 272. 



 8 

Sopimus oli Suomelle positiivinen yllätys, koska se kaipasi Saksalta aseita, mitä se ei ollut 

aiemmin suostunut myymään. Saksassa oli tosin puhuttu jo keväällä aseiden mahdollisesta 

myynnistä Suomeen.14  

 

Saksan ja Neuvostoliiton välit kiristyivät, mikä sai Suomen ja Saksan lähentymään toisiaan. 

Jo elokuussa Saksa suunnitteli hyökkäystä Neuvostoliittoon. Saksa rohkaisi epäsuorasti 

Suomea, ja mainitsi mahdollisesta Saksan tuesta, jos sota syttyisi. 19.9.1940. Saksan 

ulkoministeri Ribbentrop ilmoitti, että Saksa voisi toimittaa Suomelle uudenaikaisia aseita. 

Päivää aikaisemmin Herman Görinin valtuuttama everstiluutnantti Joseph Veltjens oli 

ilmoittanut Mannerheimille, että Saksa voisi myydä Suomelle aseita. Samalla tuli pyyntö, 

voisiko Saksa kuljettaa kalustoa sekä miehistöä Suomen kautta Norjaan. Myönteinen 

vastaus annettiin pääministeri Rytin nimissä.15 

 

Saksan ilmavoimat ja Suomi tekivät 12.9.1940. kauttakulkusopimuksen. Sopimus 

verifioitiin 22.9.1940. Jo ennen sopimuksen allekirjoittamista, saksalaiset alukset olivat 

Suomen aluevesillä. Suomi sai jo syksyllä Saksasta aseita, etenkin 

panssarintorjuntakalustoa. 18.12.1940 Hitler allekirjoitti Barbarossa-suunnitelman. 

Aikomuksena oli löydä Neuvostoliitto nopeasti. Saksassa Suomen osallistumista 

operaatioon pidettiin selvänä.16  

 

Pelko Neuvostoliiton hyökkäyksestä Suomeen oli todellinen. Suomi valmistautui 

puolustussotaan välirauhan aikana, koska tuolloin hyökkäyssotaa ei pidetty mahdollisena 

vaihtoehtona. Vuoden 1941 tammikuussa Suomi sai kuitenkin tietoja Saksan 

suunnitelmista hyökätä Neuvostoliittoon. Suunnitelma hyökkäyksestä varmistui, kun 

suomalainen kenraaliluutnantti Erik Heinrich vieraili Saksassa tapaamassa kenraalieversti 

Franz Halderia. Sodan tuleminen oli tiedossa toukokuun loppuun mennessä, ja 

yhteistoiminta saksalaisten kanssa ryhdyttiin kesäkuussa. Suomen miesvahvuus oli 

tuolloin noin 500 000 miestä. Tulevasta sodasta odotettiin lyhyttä. Suomalaisilla oli kova 

luotto saksalaisten sodankäyntitaitoa kohtaan.17 

 

                                                 
14 Vehviläinen 1989, 273. 
15 Vehviläinen 1989, 273–274. 
16 Vehviläinen 1989, 274–278. 
17 Vuorenmaa 1989, 261–263. 
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Vuoden 1940 loppuun mennessä Suomi oli siirtynyt Neuvostoliiton vaikutuspiiristä 

Saksan vaikutuspiiriin. Sotilaallinen yhteistyö alkoi pian suhteiden 

lämmettyä. 18Barbarossa-suunnitelman tärkein tavoite Suomen osalta oli Muurmannin 

radan katkaiseminen. Tämä annettaisiin Norjassa olevan miehitysarmeijan tehtäväksi. 

Saksa tarvitsi Suomen apua, koska rata oli katkaistavissa vain Pohjois-Suomesta käsin. 

Tarkoitus oli tukea Salla-Kantalahden aluetta kahdella divisioonalla. Suunnitelmat tehtiin 

Suomelta kysymättä, vaikka Suomen ja Saksan sotilasviranomiaset kävivät jatkuvaa 

keskustelua keskenään.19 

 

Kuudentena päivänä kesäkuuta vuonna 1941, käytiin neuvotteluita Saksan ja Suomen 

sotilasyhteistyöstä Neuvostoliittoa vastaan. Suomea kiinnostivat menetettyjen alueiden 

takaisinvaltaus ja Saksaa Neuvostoliiton nujertaminen. Sopimus sisälsi kohdan, jossa 

suomalaisten kolmas armeijakunta alistettaisiin Saksan Norja-armeijan alaiseksi. Suomi 

toivoi, että vihollisuuksia ei aloitettaisi Suomen taholta tai alueelta.20  

 

Neuvotteluiden ja sopimusten jälkeen motorisoitu SS-divisioona Nord kulki 7.6.1941 

Höyhenjärven läpi ja ylitti Paatsjoen jatkaen matkaa kohti Rovaniemeä. Päivää 

myöhemmin alkoi Pohjanlahden satamaiin saapua saksalaisia. Saksalaisten liikehdinnän 

todellista tarkoitusta yritettiin peitellä Neuvostoliitolta. Liikehdintää selitettiin sillä, että 

Pohjois-Norjan divisioona vaihdettaisiin Rovaniemellä toiseen divisioonaan. Divisioonat 

kohtasivat Rovaniemellä 18. kesäkuuta, mistä ne jatkoivat matkaa kohti Sallaa. 

Neuvostoliitolle selkeni tilanne ja nyt se oli tietoinen Saksan ja Suomen aikeista. Saksalaisia 

sotalaivoja oli tosin jo saapunut Suomeen 14. kesäkuuta lähtien. Suomen III armeijakunta 

oli jo 15. kesäkuuta alistettu saksalaisten komentoon. Rovaniemelle perustettu saksalaisten 

Norjan-armeija otti komennon Pohjois-Suomessa Oulu-Oulujärvi- linjan pohjoispuolella. 

Vahvojen saksalaisjoukkojen ilmestyminen Suomeen herätti innostuneisuutta sekä epäilyjä 

tulevasta. Suomi oli saanut Saksan tuekseen. Jatkosota alkoi kesäkuun 25. päivänä 1941, 

kolme päivää Saksan hyökkäyksen jälkeen.21 

 

                                                 
18 Vehviläinen 1989, 264. 
19 Vehviläinen 1989, 285. 
20 Vehviläinen 1989, 287. 
21 Vehviläinen 1989, 264 ja 287–288. 
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Norjan-armeijan tehtävänä oli puolustaa Norjan aluetta ja hyökätä Muurmannin radalle ja 

Murmanskiin. Norjan-armeijan Rovaniemellä toimivan alaesikunnan ja esikunnan etäisyys 

hankaloitti sotatoimia, joten vuoden 1942 aikana Suomeen perustettiin oma armeija. 

Armeija nimettiin aluksi Lapin-armeijaksi ja myöhemmin 20. vuoristoarmeijaksi. Armeijaa 

komensi Kenraalieversti Dietl, joka toimi armeijan ylipäällikkönä aina kuolemaansa saakka 

kesäkuuhun 1944. Kesällä 1942 saksalaisilla oli kolme armeijakuntaa Suomen itä-rajalla. 

Petsamossa toimi XIX vuoristoarmeijakunta, Salla-Kantalahden lohkolla toimi XXXVI 

vuoristoarmeijakunta ja Kiestingin-Uhtuan lohkolla toimi XVIII vuoristoarmeijakunta. 

Armeijan organisaatio pysyi muuttumattomana aina syksyyn 1944 asti.22 

 

Alkukesästä 1942 saksalainen 163. divisioona irrotettiin Kannakselta ja siirrettiin 

vahvistukseksi Norjan-armeijan XXXVI armeijakunnan vahvistukseksi Sallan 

rintamalohkolle. Divisioonan siirtyminen oli viimeinen iso saksalaisten joukkojen 

siirtyminen ennen syksyä 1944.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Junila 2000, 60–61. 
23 Junila 2000, 77. 
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1. Saksalaiset Sallassa 
 

1.1. Sallan kunta toiminta-alueena ja sen hallinnon 
järjestäminen jatkosodan aikana 

 

Vuonna 1939 Salla oli laaja ja haja-asuttu kunta. Välimatkat olivat pitkiä ja tiet olivat 

kehnossa kunnossa. Talvisodan aloittanutta hyökkäystä Neuvostoliiton puolelta ei ollut 

osattu odottaa. Moskovan rauhansopimuksessa 1940 rajaa siirrettiin Karjalan kannaksen 

lisäksi myös Sallassa. Salla menetti puolet pinta-alastaan, eli noin 6000 km2. Väkeä 

kunnassa oli 8300, joista luovutetulla alueella asui noin 3700. Vuoden 1940 huhtikuun 

lopulla noin 4000 sallalaista oli sijoitettuna Kemijärven kuntaan.24 

 

Vanhan Sallan Kylät.25 

                                                 
24 Heinänen,1993, 221, 222, 330 ja 336. 
25 Ympäristöministeriön julkaisu, Raivaajien ja rakentajien Salla, Sallan kulttuuriympäristöohjelma, Edita 

Prima Oy, Helsinki. 2012. 
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kartta Sallan alueesta26 

 

Moskovan rauhan jälkeen Sallaan perustettiin suoja-alue. Se perustettiin lähinnä Suomen 

puolustusta silmällä pitäen. Suoja-alue sisälsi ¾ silloisesta Sallan kunnasta. Asumiskielto 

koski juuri suoja-alueetta, johon kuuluivat Suomen rajojen sisällä olevat kylät: Attsing, 

Kelloselkä, Onkamo, Saija ja Selkälä. Sallan kunnan kylistä Kursun, Märkäjärven, 

Salmivaaran, Kallungin, Niemelän ja Hautajärven kylät oli poltettu maan tasalle 

talvisodassa. Kyläläiset saattoivat palata näihin kyliin keväällä 1940. Jälleenrakennustyöt 

aloitettiin saman vuoden elokuussa. Moskovan rauhan rajan taakse jäivät kahdeksan kylää 

Sallan kunnasta.27 

                                                 
26 Ympäristöministeriön julkaisu, Raivaajien ja rakentajien Salla, Sallan kulttuuriympäristöohjelma, Edita 

Prima Oy, Helsinki. 2012 
27 Heinänen 1993, 218. 
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Moskovan rauhansopimuksen mukaan Suomen tuli rakentaa rautatie Kemijärveltä Sallaan. 

Neuvostoliitto halusi, että rata rakennettaisiin ja yhdistettäisiin Neuvostoliiton puoleiseen 

rataosaan, jonka Neuvostoliitto sai valmiiksi jo vuoden 1940 toukokuussa. Pituutta 

Suomen rataosiolle tulisi 86,5 kilometriä.28 

 

Rautatien rakentaminen vaati paljon työvoimaa, joten rautatie palkkasi työvärväreitä, jotka 

värväsivät työmiehiä Etelä-Suomesta ratatyömaalle. Miehiä saapui linja-autoilla noin 30- 

40 miestä päivässä, mutta työ oli raskasta, joten työmaalta lähti yhtä monta miestä pois 

kuin sinne tuli. Elokuun 1940 loppuun mennessä rautatien palveluksessa työskenteli 

yhteensä yli 2500 miestä koko radan pituudelta.29 Olosuhteet työmaalla olivat vaikeat, 

ruokaa oli vähän ja se oli huonoa.30 

 

Radan varteen rakennettiin parakkikyliä. Vuonna 1941 parakkirakennuksia oli 80. 

Parakkirakennus käsitti viisi huonetta, ja yhteen huoneeseen mahtui neljä asukasta. 

Rautatietyömaan miehiä varten oli Kemijärvellä oma lääkäri ja sairaala. Osuusliike Salla 

vastasi yli 30 ruokalan voimin työmiesten muonituksesta. Palkka oli korkeampi kuin 

vastaavasta työstä saatu palkka muualla Suomessa. Ennen jatkosotaa työmaalla oli 3400 

miestä töissä. Rataosuutta saatiin valmiiksi välirauhan aikana vain noin 33 kilometriä 

tavoitellusta 86,5 kilometristä. 31  Radan rakentamista jatkettiin läpi jatkosodan, koska 

saksalaiset huoltokuljetukset käyttivät hyväkseen rautatietä. 32 

 

Hyökkäys Sallasta Kantalahteen oli suunniteltu aloitettavaksi 1.7.1941 Saksan tuella. 

Saksalainen 169 divisioona marssi Rovaniemeltä Sallaan 17.6.41 ja SS-divisioona Nord 

saapui Sallaan 22.6.41. Hyökkäys alkoi suunnitellusti 1.7.1941. Viikossa Sallan kirkonkylä 

oli jo vallattu takaisin.33 Sallan menetetyt alueet vallattiin takaisin. Jo 9.9.1941. Salla saatiin 

takaisin suomalaisten viranomaisten haltuun. Siviilit, jotka palasivat alueelle, rakensivat 

väliaikaisia rakennuksia. Vuoden 1942 helmikuussa asukkaat pääsivät kaikkialle muualle 

paitsi Vuorijärven, Kuolajärven, Korjan ja Kurtin kyliin. 34  Itäosat olivat turvattomia 

partisaanihyökkäysten takia, joten itäosien jälleenrakennus jäi paljon vähemmälle 

                                                 
28 Heinänen 1993, 230. 
29 Heinänen 1993, 231–232. 
30 Junila 2000, 219. 
31 Heinänen 1993, 232. 
32 Vehviläinen 1990, 68. 
33 Heinänen 1993, 338. 
34 Heinänen 1993, 219. 



 14 

huomiolle. Jatkosodan loppuun mennessä Sallaan oli rakennettu noin 100 taloa. Sallan 

kirkonkylä rakentui hitaasti, koska sotatoimet häiritsivät sen rakentamista.35 

 

Suomalainen kuudes divisioona ja saksalaiset divisioonat saivat siirrettyä rajaa noin 80 

kilometriä itään. Parin viikon aikana saksalainen 169. divisioona oli menettänyt 2500 

miestä raskaissa taisteluissa, kuten Voitajoella. Hyökkäys pysähtyi lopulta Vermajoelle, 

jonka venäläisen puolustuslinjan murtamiseen olisi tarvittu runsaasti lisäjoukkoja. Saksasta 

lisäjoukkoja ei kuitenkaan luvattu, joten hyökkäys pysähtyi. 8.10.1941. Saksan päämaja 

keskeytti lopullisesti hyökkäyksen Sallan suunnalla. Taistelu jähmettyi kolme vuotta 

kestäväksi asemasodaksi.36    

 

Takaisin vallattujen alueiden hallinto mietitytti Lapin lääninhallitusta. Lapin 

lääninhallituksen pohdinta 15.7.1941, jossa käsitellään takaisin vallattuja alueita, kuvaa 

hyvin kuinka monimutkainen tilanne oli. Pohdinnassa kerrotaan kuinka Sallan, Kuusamon 

ja Petsamon alueilla järjestettäisiin sota-ajan hallinto. Hallinto alueilla järjestettiin 

yhteistoimin Saksan Norjan-armeijan ja Lapin sekä Oulun lääninhallituksen kanssa. Sallan 

vallatun osan ja Petsamon sotilashallinto järjestettiin aluksi Norjan-armeijan ja Lapin 

lääninhallituksen kanssa. Mutta Sallan valtauksen jälkeen, saksalaisten silloinen komentaja 

kenraalieversti Falkenhorst suullisesti luovutti alueet Suomelle, joten lääninhallitus katsoi, 

että hallinto läänin takaisin vallatuilla osilla oli siirtynyt yksin sille.37 

 

Lääninhallituksessa jatkui pohdinta siitä, tuliko Sallaan järjestää siviilihallinto vai 

sotilashallinto.  Takaisin vallattujen alueiden hallinnoista antoi ylipäällikkö 15.7.1941. 

käskyn. Käskyssä määrättiin päämajan sotilashallinto-osaston hallintoalueeksi takaisin 

vallatut alueet Viipurin ja Kuopin läänistä. Lääninhallitus tuli Sallan takaisin vallatuiden 

alueiden kohdalla sellaiseen lopputulokseen, että se käyttäisi alueella samantapaista 

hallintovaltaa, jota sotilashallinto-osastot käyttivät Viipurin ja Kuopion lääneissä. 

Lääninhallitus näki, että sen oli vaikea hallinnoida Sallan alueella ilman laajennettuja 

valtuuksia. Se alkoi kuitenkin hallinnoida alueella sotilashallinnon tapaan.38 

 

                                                 
35 Heinänen 1993, 220. 
36 Heinänen 1993, 340- 342. 
37Sota-ajan hallinto Lapin läänissä, pohdintaa II takaisin vallatun alueen hallinosta 15.7.1941. Armas 

Alhavan arkisto. Arkistoyksikkö Ba:1 Raportit ja esitelmät (1942-1944). KA. 
38Sota-ajan hallinto Lapin läänissä, pohdintaa II takaisin vallatun alueen hallinosta 15.7.1941. Armas 

Alhavan arkisto. Arkistoyksikkö Ba:1 Raportit ja esitelmät (1942–1944). KA. 
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Kun Sallan siirtoväki oli pääosin naapurikunnan Kemijärven alueella, lääninhallitus ei 

katsonut tarpeelliseksi perustaa Sallaan sellaista kunnan esikuntaa, jollaisia oli perustettu 

muille takaisin vallatuille alueille. Syynä olivat käytännön syyt. Sallan rakennukset oli 

tuhottu, alue sijaitsi suojavyöhykkeellä ja suurin osa alueesta kuului operaatioalueeseen. 

Lapin lääninhallitus katsoi, että se kykenisi johtamaan Sallan kunnan toimia etäältä. Lapin 

lääninhallituksen tavoitteena oli se, että siviiliväestö voitaisiin palauttaa alueelle.39 

 

Sallan luovutetun alueen haltuunottoa ja sen eristämistä varten lääninhallitus perusti 

4.7.1941 ylimääräisen poliisiosaston, johon kuuluivat poliisipäälikö, ylikonstaapeli ja 59 

konstaapelia. Poliisiosaston poliisipäällikkö määrättiin samalla lääninhallituksen 

edustajaksi takaisin vallatulle alueelle. Toimenpidettä lääninhallitus piti välttämättömänä 

jo siitä syystä, että saksalaisille piti osoittaa, että Suomi piti takaisinvallattua aluetta 

omanaan. Alueen tultua virallisesti liitetyksi Suomeen, alistettiin poliisihallinto alueella 

Sallan piirin nimismiehelle. Poliisivoiman tarve oli palautetulla alueella koko ajan suuri, 

koska alueella oli huomattava määrä sekä tavallisia että sotilasjohdon alaisia työvelvollisia, 

lisäksi vapaata työvoimaa oli etenkin saksalaisten rakennustöissä.40 

 

Matkustaminen Sallan alueelle oli luvanvaraista. Suuret työmaat toivat Sallaan ja 

Petsamoon paljon ulkopaikkakuntalaisia. Aluetta pidettiin sabotaasiriskialueena. 

Saksalaiset olisivat halunneet jo vuonna 1941 siviiliväestön tiukempaan valvontaan, mikä 

ei käynyt siviilihallinnolle päinsä. Vaatimus tiukemmasta valvonnasta kumpusi saksalaisten 

sabotaasipelosta. Sallan vallatulla alueella määräysvaltaa piti siviilihallinto, joka joutui 

puolustamaan valtaoikeuksiaan saksalaisilta ja suomalaisilta sotilasvirkailijoilta. 

Siviilihallinto kuitenkin säilytti asemansa määräysvaltaa käyttävänä elimenä. 

Henkilövalvontakiista ei näkynyt tavallisessa arjessa.41 

 

1.2. Rautatie työvelvollisineen 
 

Vuoden 1939 syksystä lähtien sodan loppuun asti työvelvollisuuslaki koski kaikkia 15- 65 

vuotiaita ei- asevelvollista väestöä, lukuun ottamatta joitakin poikkeustapauksia. Maassa 

                                                 
39 Sota-ajan hallinto Lapin läänissä. Armas Alhavan arkisto. Arkistoyksikkö Ba:1 Raportit ja esitelmät 

(1942–1944). KA. 
40 Sota-ajan hallinto Lapin läänissä. Armas Alhavan arkisto. Arkistoyksikkö Ba:1 Raportit ja esitelmät 

(1942–1944). KA. 
41 Junila 2000, 117–122. 
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pidettiin työvelvollisuuskutsuntoja, joissa miehet sijoitettiin yleensä metsä -ja 

linnoitustöihin ja naiset teollisuuteen ja maataloustöihin.42 Kemijärvi-Salla rautatietä olivat 

rakentamassa juuri nämä työvelvolliset.  

 

Työvelvollisten piti usein muuttaa paikkakunnalta toiselle töiden perässä. Naisjärjestöjen 

yhteistoiminnasta syntyneet työapujärjestöt värväsivät työntekijöitä ja kuljettivat 

vapaaehtoisesti näitä työkohteisiin. Yhteiskunta kärsi kovasta työvoima -ja 

elintarvikepulasta. Elintarvikepula paheni, mitä pidemmälle sota eteni. Sota-aika vaati 

säännöstelytaloutta.43 

 

Sallaan tuli työvelvollisia ympäri maata, kuten esimerkiksi Vaasasta, Porista, Helsingistä, 

Tampereelta, Raumalta, Keuruulta, Virroilta ja Pattijoelta.44 Sallassa ainoina vieraina eivät 

olleet siis saksalaiset, vaan myös työvelvolliset, jotka toivat oman antinsa jatkosodan Sallan 

arkeen. Voidaan todeta, että ilman työvelvollisia ja rautatietä, jatkosodan Salla olisi 

saattanut olla paljonkin rauhallisempi paikka. 

  

Kahdeksannen poliisikomppanian raportti Lapin lääninhallitukselle kertoo työvelvollisten 

toiminnasta Sallassa näin:  

 

Annettu 8 kertaa virka-apua Sallan piirin nimismiehelle ratsian toimittamisessa 

työvelvollisten keskuudessa sekä pidätettyjen kuljetuksessa. Omaehtoisesti on noin 

kerran kuukaudessa toimitettu tarkastuksia Työvelvollisten sekä rautatieläisten 

keskuudessa etupäässä valtiolle tai Saksan puolustusvoimille kuuluvien, Mahdollisesti 

anastettujen tavaroiden takaisinsaamiseksi.45 

 

Raportissa jatketaan:  

 

Rikosilmoituksia tehtiin alkuaikoina hyvinkin runsaasti, joskin niistä suurehkon osan 

muodostivat työvelvollisten keskuudessa tapahtuneet juovuksissa tehdyt pahoinpitelyt, 

                                                 
42 Saraste 1990, 294. 
43 Saraste 1990, 291–292. 
44Ks. Rikosasiain pöytäkirja 81/43, luettelo Kemijärven-Sallan rautatierakennuksen 

työvelvollisuuskarkureista vuosina 1942–1943. Sallan nimismiespiirin arkisto Cllla.4, KA. ja Rikosasian 

pöytäkirjat 634-651/42. Sallan nimismiespiirin arkisto Cllla.4, KA. 
45 8. Sotapoliisikomppanian kertomus toiminnastaan Lapin läänissä 1942. Raportti Alakurtin joukkueen 

toiminnasta 15.5.1942. Arkisto: Armas Alhavan arkisto. Arkistoyksikkö Ba:1 Raportit ja esitelmät (1942–

1944). KA. 
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rauhanrikkomiset y.m.s. kun joukkueen rakentaman pidätettyjen säilytyspaikka pyrki 

olemaan täynnä juopumusten takia pidätettyjä, jotka luonnollisesti selvittyään laskettiin 

pois, eikä näillä toimenpiteillä näyttänyt olevan mitään ehkäisevää vaikutusta runsaasti 

rahoja käytteleviin työvelvollisiin nähden, pyydettiin Lapin lääninhallitukselta 

joukkueen johtajalle ja rikostutkijalle määräystä ylimääräisiksi poliisikonstaapeleiksi 

Sallan nimismiespiiriin. Kun tämä oli saatu ja mainitut henkilöt näin ollen kykenivät 

käyttämään rangaistusmääräyksiä, vähenivät juopumustapaukset työvelvollisten 

keskuudessa samalla kuin yleinen järjestys paikkakunnalla huomattavasti parani.46 

 

Raportti ei anna väärää kuvaa tilanteesta Sallassa, sillä työvelvolliset olivat usein pääosissa 

rikosilmoituksissa ja tutkintapöytäkirjoissa, joko juopumuksen 47 , varastelun 48  tai 

tappeluiden 49  takia. Junien henkilökunta oli myös usein tutkinnan kohteena. 

Rautatierakennustyömaan ympäristö toi todellakin monia eri ongelmia Sallan alueelle. 

 

Rikosasian pöytäkirjoja kävin läpi noin 2000 kappaletta, joista saksalaisista mainitsevia 

asiakirjoja löytyi 141 kappaletta. Yli kolmasosa asiakirjoista, jotka käsittelevät saksalaisia, 

liittyvät jotenkin rautatieympäristöön tai työvelvollisiin. Vielä mielenkiintoisempaa on se, 

että juuri näistä asiakirjoista löytyvät vakavimmat tapaukset, kuten kuolemaan johtaneet 

tapaturmat ja vahinkoampumiset. Vuodelta 1943 asiakirjoja kertyi eniten, melkein 850, 

joissa saksalaisista mainitaan 45 kertaa. 

  

1.3. Saksalaisten tulo ja sijoittuminen Sallan alueelle 

 

Pohjois-Suomen olot saivat saksalaisissa aikaan ankean ensivaikutelman. Saksalaiset 

sotilaat eivät olleet tottuneet Suomen haastavaan ympäristöön. Pakkanen, pimeys ja 

hyttyset eivät olleet saksalaisten mieleen. Suomen luonto sai toisinaan aikaan jonkin verran 

ihailuakin saksalaisten joukoissa. Saksalaiset sotilaat tiesivät Suomesta todella vähän. He 

tiesivät talvisodasta ja suomalaisten urheilusuorituksista, mutta siihen heidän tietämys 

usein jäikin.50 

                                                 
46 8. Sotapoliisikomppanian kertomus toiminnastaan Lapin läänissä 1942. Raportti Alakurtin joukkueen 

toiminnasta 15.5.1942. Arkisto: Armas Alhavan arkisto. Arkistoyksikkö Ba:1 Raportit ja esitelmät (1942–

1944). KA. 
47 Ks. Tutkintapöytäkirjat: N:o 109/41, 165/41,418-420/41 ja 439/41. 
48 Ks. Tutkintapöytäkirjat: N:o 196/41, 209/41, 150/44. 155/43. 
49 Ks. Tutkintapöytäkirjat: N:o 263/41 ja 306/43. 
50 Junila 2000, 97–101. 
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Pohjois-Suomessa saksalaisten yllättävä saapuminen ei aiheuttanut väestössä 

levottomuutta tai vihamielisyyttä. Vaikuttaa siltä, että suomalaiset hyväksyivät saksalaisten 

läsnäolon ja saksalaisetkin tunsivat olevansa tervetulleita Suomeen. Sallassa oli 

varteenotettava vasemmisto maalaisliiton rinnalla, millä olisi voinut luulla olevan 

vaikutusta suhtautumisessa vieraisiin joukkoihin. 51  Tarkastelemassani aineistossa 

poliittisesti latautuneita rikoksia, joissa kohteena olisi ollut saksalaiset, ei tullut esille, 

muuta kuin ehkä yksi tapaus, jossa suomalainen työmies leikkasi saksalaisten 

kenttäkaapelia 30 metriä. Hän ei tosin perustellut tekojaan.52 Kuulusteltavat tai ilmoittajat 

eivät rikosasian pöytäkirjoissa puhuneet saksalaisista negatiiviseen sävyyn, mikä viittaa 

siihen, että saksalaisiin ei suhtauduttu vihamielisesti. Pikemminkin kertojat suhtautuivat 

saksalaisiin myötämielisesti.  

 

Saksalaisella sotaväellä oli eksterritoriaalioikeus Suomessa, minkä vuoksi saksalaiset 

sotilaat olivat sekä rikos että siviiliasioissa suomalaisten oikeustoimielinten tuomiovallan 

ulkopuolella. Saksalaisen sotaväen asemasta oli neuvoteltu jo ennen joukkojen saapumista 

Suomeen.53 Oikeus vähensi usein suomalaisten viranomaisten toimintavaltuuksia Sallan 

alueella, kuten esimerkiksi alueella tapahtuneet ampumavälikohtaukset ja omaisuuden 

katoamiset osoittavat. 

 

Saksalaisten omavaltaisuus aiheutti päänvaiva suomalaisille viranomaisille. Kiertokirjeessä 

Lapin läänin poliisipäälliköille puhutaan yleisesti saksalaisista Lapissa. Saksalaiset sotilaat 

olivat ottaneet luvatta ihmisten omaisuutta kuten rakennustarvikkeita, halkoja ja heiniä. 

Kiertokirjeessä kerrotaan, että saksalaisen joukkojen liikkuvaisuus ja kielivaikeudet 

vaikeuttivat rikosten tutkintaa. Poliisipäälliköt joutuivat useassa tapauksessa ilmoittamaan 

rikoksista suoraan saksalaisille upseereille siinä toivossa, että he suorittaisivat 

jatkotutkimuksia tapahtuneista rikoksista. Saksalaisten tekemät jatkotutkimukset usein 

jäivät tekemättä. Kirjeessä mainitaan toimintaohjeista, joissa kerrottiin, että saksalaisten 

tekemät rikokset tuli ilmoittaa saksalaiseen komendanttivirastoon.54 

 

                                                 
51 Junila 2000, 41, 58, 103. 
52 Tutkintapöytäkirja 12.2.1943, N:o 56/43. 
53 Vehviläinen 1990, 69. 
54 Kiertokirje Lapin läänin poliisipäälliköille, 20.10.1940. Arkistoyksikkö HS:11 Saksalaisten sotilaiden 

majoitusta koskevat asiakirjat(1940–1946). 
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Kiertokirje Lapin läänin majoitusviranomaisille kuvastaa hyvin niitä ongelmia, joita 

saksalaiset joukot Lapissa aiheuttivat:  

 

Nopeamman, yksinkertaisemman ja varmemman menettelyn aikaansaamiseksi 

saksalaisen sotaväen majoituksessa aiheutuneiden majoituskorvausten (vuokra, valo, 

lämpö, polttopuut) perimisessä sekä majoitusten aiheuttamien vahonkojen(ikkunainen 

särkeminen jme.) ja saksalaisen sotaväen luvattomasti ottamien tarvikkeiden (heinät, 

oljet, muut kuin polttopuut j.m.e) korvaamisessa lääninhallitus on, neuvoteltuaan 

asiasta asianomaisten saksalaisten viranomaisten kanssa ja sovittuaan näiden kanssa 

yhteisestä menettelytavasta, katsonut tarpeelliseksi antaa seuraavat määräykset ja ohjeet: 

1. Maksupaikoina toimivat jälemäpänä mainituin poikkeuksin seuraavat 

komendanttivirastot(Ortskommandantur) alueinaan. 55 

 

Kirjeessä mainitaan, että Sallassa sijaitsi yksi näistä komendanttivirastoista. Varsinkin 

Suomessa oleskelun alkuvaiheessa saksalaiset veivät suhteellisen usein tarvikkeita ilman 

lupaa. Voi olla hyvinkin todennäköistä, että vahingonkorvausvaatimuksia ei tullut enää 

yhtä paljon poliisiviranomaisille, koska korvauksia voitiin vaatia suoraan Sallan 

komendanttivirastosta.  

 

Puun katoamisista ilmoitettiin viiveellä. Paikalliset eivät tienneet, miten saada korvausta 

viedyistä puista. Suomalaiset saattoivat tahallisesti yli-hinnoitella korvausvaatimuksia, joita 

saksalaisten tekemistä vahingoista tehtiin, koska saksalaisilla tiedettiin olevan runsaasti 

rahaa käytössä.56 Sallassa paikalliset tekivät rikosilmoituksia vasta lokakuussa 1941 kesällä 

viedyistä puutavaroista ja tarvikkeista.57  Ilmoitukset on tehty muutaman päivän sisällä, 

mikä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että kyläläiset ovat yhteistuumin käyneet ilmoittamassa 

varkauksista poliisille. 

 

Vuoden 1941 elokuussa Sallan saksalaisen XXXVI armeijakunnan kenraali Feige otti 

kantaa kovin sanoin saksalaisten sotilaiden omavaltaiseen käytökseen Sallan alueella. 

Joukot olivat ottaneet omavaltaisesti suomalaiselle siviiliväestölle kuulunutta omaisuutta. 

Feige tuomitsi ankarasti omaisuuden varastamisen suomalaisilta. Varastamiseen 

                                                 
55 Kiertokirje Lapin läänin majoitusviranomaisille 1.11.1941, Arkistoyksikkö HS:11 Saksalaisten 

sotilaiden majoitusta koskevat asiakirjat(1940–1946), KA. 
56 Junila 2000, 207, 325. 
57 Rikosilmoitukset, N:o 336/41, 340/41, 341/41, 343/41, 342/41, 344/41 ja 349/41. Sallan 

nimismiespiriin arkisto, CIIIa:3. KA. 
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syyllistyneitä sotilaita uhkasi kuolemanrangaistus. Feige antoi vielä suomalaisille yksiköille 

luvan ampua kaikki saksalaiset sotilaat, jotka yrittäisivät luvatta viedä heidän omaisuuttaan. 

Feige painotti sitä, että suomalaiset rehellisenä kansana eivät voineet ymmärtää 

saksalaisten harjoittamaa omavaltaisuutta.58  

 

Saksan Norjan-armeijan ylipäällikkö von Falkenhorst totesi 1941 lokakuussa, että sotilaan 

huono käytös pilasi hyvät suhteet pohjoisen paikalliseen väestöön. Omavaltaisuuden 

kohteena olivat muun muassa heinät, polkupyörät ja polttopuut. Saksan johto suhtautui 

suomalaisiin sympaattisesti ja vaati sotilaitaan olemaan varastamatta Suomen köyhältä 

kansalta.59 

 

Saksalaisen sotaväen majoituksen järjestäminen Lapin läänissä loi viranomaisille omat 

haasteensa. Saksalaiset ottivat omin toimin rakennuksia asumuksiksi ja veivät niistä tavaraa 

mennessään. Saksalainen päällystö selittää sotilaiden toimintaa seuraavasti: 

 

Sotilaat, jotka on tuotu tänne valloitetuista maista, ovat tottuneet paikalliselta väestöltä 

kysymättä ottamaan majoituksen ja tarvikkeita välttämättömän tarpeen vaatiessa. 

Päällystön taholta on joukoille teroitettu, että sellainen menettely ei saata Suomessa tulla 

kysymykseen. Tällaisia omavaltaisuuksia on kuitenkin jonkin verran sattunut. 

 

Majoitusjärjestelyistä ilmenee myös, että joukkomajoitukset sijoittuivat tienvarsille kylien 

läheisyyteen. Saksalaiset olivat usein oma-aloitteisesti yhteyksissä majoitusviranomaisiin.60 

 

Pohjois-Suomessa syntyvyys oli korkea ja asuinrakennuksia vähän. Asuinrakennusten 

huoneet olivat pieniä. Viranomaisten isoimpia pulmia oli se, että minne kaikki saksalaiset 

sijoitettaisiin asumaan. Saksalaiset rakensivat parakkeja, ja osa saksalaisista sijoitettiin myös 

tavallisiin asuinrakennuksiin. 61 Saksalaisten majoituksen järjestäminen vaati erityisiä 

järjestelyjä. Majoitus järjestettiin tavanomaisten vuokrasuhteiden tavoin, ja sen tuli vastata 

                                                 
58 Junila 2000, 137. 
59 Junila 2000, 138. 
60 P.M. Saksalaisen sotaväen majoituksen järjestely Lapin läänissä 30.10.1941, Arkisto: Lapin 

lääninhallituksen yleisen osaston arkisto. Arkistoyksikkö Hs:5 saksalaisten majoitusasiat(1941–1944). 

KA. 
61 Junila 2000, 37. 
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paikkakunnan hintatasoa. Esimerkiksi saksalaisten upseerin majoittamisesta sai 10–25 

markkaa, aliupseerin 5–10 markkaa, ja sotamiehen 2–5 markkaa.62 

 

Sallassa saksalaisille vuokrattiin huoneistoja. Yleensä talolliset vuokrasivat sotilaille tiloja. 

Vuokra-ajat olivat usein muutamista päivistä viikkoihin. Saksalaiset oleskelivat 

enimmäkseen Hautajärvellä, Kursussa, Märkäjärvellä ja Kallungissa. Neljä vuokratapausta 

oli Niemelässä, kolme Selkälässä ja yksi Salmivaarassa. Loput vuokarapaikoista sijaitsivat 

edellä mainituissa paikoissa. Sallan majoituslautakunta oli vuokrannut Hautajärven 

kansakoulun päiväksi saksalaisille.63 Vuokratilastot Sallan alueella vaikuttavat vajavaisilta. 

Vaikuttaa siltä, ettei asuin tilojen vuokraamisesta myöhemmin pidetty kirjaa. Voi olla, että 

vuokratilastojen raportointi Lapin lääninhallitukselle oli niin työlästä, että toimesta 

luovuttiin.  

 

Vuokralaisina saksalaiset eivät aina olleet niitä parhaimpia, kuten maanviljelijän luona 

asuneet luutnantti ja kapteeni osoittivat. Saksalaiset olivat halunneet kuunnella 

maanviljelijän radiota, mutta radiosta olivat patterit olleet loppu. Luutnantti ja kapteeni 

yhdistivät radion autonsa akkuun ja saivat toimillaan rikottua radion. Raportti 

tapahtuneesta oli myös kirjoitettu saksaksi.64 

 

Pohjois-Suomessa saksalaiset maksoivat korvauksen majoituksesta joko yksityisille 

henkilöille tai kunnalle. Saksalaisten majoitusasiat olivat alkuvaiheessa sekavia, ja 

viranomaisten oli vaikea pysyä majoitusasioissa ajan tasalla. Saksalaiset maksoivat 2–3 

kertaista vuokraa normaaliin vuokratasoon verrattuna.65 

 

Saksalaisten asuntoparakkeja sijaitsi ainakin Sallan Kursussa, jossa niitä oli yhteensä 

kahdeksan asuntoparakkia. Asuntoparakin mitat olivat 6x12 metriä. Asuntoparakkien 

lisäksi siellä oli keittiöparakki, sauna, kolme autopajaa, autovaja ja työpaja. Sallan 

Onkamossa oli yksi asuntoparakki. 66  Parakkeja jäi varmasti myös rajan taakse, kun 

                                                 
62 Professori Hj. Brotheruksen ja nimismies Kosolan tarkastusmatkan 26.11–3.12.41. yhteydessä 

sotilasmajoituksesta tekemiä havaintoja, Arkistoyksikkö HS:11 Saksalaisten sotilaiden majoitusta 

koskevat asiakirjat(1940–1946). KA. 
63 Luettelo Lapinläänin hallitukselle 14.12.1942 Sallan kunnan alueella saksalaiselle sotaväelle 

vuokratuista maa-alueista ja huoneista, Arkistoyksikkö HS:11 Saksalaisten sotilaiden majoitusta koskevat 

asiakirjat(1940–1946), KA. 
64 Tutkintapöytäkirja, N:o 344/42. 
65 Junila 2000, 308. 
66 saksalaisilta jääneitä parakkeja koskevat asiakirjat(1945–1946). Arkisto: Lapin lääninhallituksen 

yleisen osaston arkisto. Arkistoyksikkö Hs: 6. KA. 
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jatkosodan seurauksena maa-alueita menetettiin. Todennäköisesti saksalaiset polttivat 

suurimman osan parakeist lähtiessään. 

 

Jatkosodan aikana Sallan rintaman selustassa toimivat saksalaiset huoltojoukot, kuten 

kuljetus- ja purkujoukot, leipomot ja terveydenhuoltokeskukset miehille ja hevosille. 

Maaherra Hillilän arvioiden mukaan Alakurtin huoltomuodostelmien vahvuus olisi ollut 

noin 11 000 miehen vahvuinen. Saksalaiset arvoivat, että majoitustiloja olisi ollut ainakin 

30 000–40 000 miehelle.67Sallan suunnalla olivat aika merkittävät huoltojoukot, jotka 

varmasti vaikuttivat merkittävästi Sallan kunnan arkeen. 

 

Saksalaisten joukkojen huolto Pohjois-Suomeen tapahtui rautateitse ja maanteitse. Sallan 

tavarakuljetuksissa oli käytössä rautatie, joten Sallan teillä oli vähemmän kuorma-

autoliikennettä kuin muualla Pohjois-Suomessa.68Liikenneonnettomuuksilta ei kuitenkaan 

Sallassa vältytty. 

 

Sallan radan asemat jatkosodan aikana. Karhun asema oli viimeinen asema, jota saksalaiset käyttivät. 

Piirros Eljas Pölhö.69 

 

Sallassa toimi Saksan armeijan kenttäpostin toimisto ja paikalliskomendanttivirasto. 

Paikalliskomendanttiviraston tehtäviin kuuluivat selusta-alueen sotilaiden turvallisuuden 

varmistaminen, joukkojen majoitusasiat, sotavankileirien vartiointi, huoltotoimenpiteiden 

turvaaminen ja liikenteen valvonta. Viraston komentajalla oli käytössään poliiseja, 

kenttäsantarmeja ja turvallisuusjoukkoja. Vuoden 1941 marraskuussa tulivat 

                                                 
67 Junila 2000, 80. 
68 Junila 2000, 89, 223. 
69 Itä-lappi talvi- ja jatkosodassa, Kemijärven, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Alakurtin 

sotahistoriallisia kohteta. Itä-Lapin kuntayhtymä. 
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paikalliskomendanttiviraston tehtäväksi tuli myös kurin ylläpito huoltojoukoissa ja 

tukikohdissa. Loppuvuodesta 1941 virasto sai myös tehtäväkseen hoitaa siviiliväestölle 

sotilasmajoituksista aiheutuneiden vahinkojen selvittämisen ja korvaamisen. Saksalaisen 

työjärjestö Todt:n alaosasto toimi Sallan Alakurtin kylässä. Alakurtissa ja Sallassa toimivat 

myös saksalaiset sotilaskodit.70 

 

1.4 Arjen asettuminen jatkosodan Sallassa 
 

Salla oli asukasluvultaan pieni, ja alue oli hajanaisesti asuttu. Esimerkiksi Joutsijrävellä oli 

490 asukasta ja Märkäjärvellä 525 asukasta. Keskustaajaman lisäksi näilläkin pikkukylillä 

oli saksalaisyksiköitä. Saksalaisen joukkojen määrä Sallassa oli suuri verrattuna väestön 

kokoon. Paikallinen poliisiviranomainen tunsi liki jokaisen piirinsä asukaan. Usein 

paikalliset asukkaat hoitivat itsenäisesti suhteita saksalaisiin ilman virallisia toimijoita. 

Suhteita saksalaisiin saattoivat pitää esimerkiksi kansakoulun opettajat.71  

 

Sallan alueen tapauksessa vaikuttaa siltä, että yhteyttä saksalaisiin pitivät poliisin ja 

sotilasvirkailijoiden lisäksi Sallan asemalla junien henkilökunta ja asemapäälliköt, jotka 

usein osasivat saksaa. Esimerkiksi poliisiviranomainen haki yhdessä tapauksessa 

asemapäällikön tulkiksi selvittämään saksalaisten parakeille kadonneen poron mysteeriä.72 

Toisessa tapauksessa saksalaisten kanssa juovuspäissään tapellut työmies halusi lähteä 

tekemään sovintoa saksalaisten kanssa saksaa osaava junamies tulkkinaan.73 

 

Saksalaisilla joukoilla oli ohjesääntöopas, jossa kerrottiin, millaisia suomalaiset ovat ja 

miten tämän kanssa tuli toimia. Ohjesäännöissä kerrottiin, kuinka suomalaiset olivat 

sivistyskansaa ja kuinka tärkeää heille oli vapaus ja itsenäisyys. Ohjeissa oli, että ei kannata 

loukata suomalaisen kansallista itsetuntoa tai vähätellä Suomen sotilaallisia saavutuksia. 

Siinä myös mainitaan suomalaisten luonteesta ja siitä kuinka, tämä on ahkera, siisti, 

rehellinen ja siveellinen. Maininnan saa myös se, kuinka suomalaiset ovat melkein 

germaanista kansaa. Ohjesäännön luettuaan saksalainen sotilas tiesi olevansa 

                                                 
70 Junila 2000, 60–70 ja 85–89. 
71 Junila 2000, 90, 118–119. 
72 Tutkintapöytäkirja 17.1.1943. N:o 34/43 Sallan nimismiespiirin arkisto, CIIIa:3. KA. 
73 Tutkintapöytäkirja, neljästoista asiakirja 1944 alusta, 6.3.1944. Sallan nimismiespiirin arkisto CIIIa:7. 

KA. 
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ystävällismielisessä maassa.74 Ohjesäännöt antoivat suomalaisista aika hyvän kuvan, joten 

voidaan ajatella sen vaikuttaneen myös saksalaisten käytökseen, kun he tapasivat 

ensikertaa Sallan suomalaisia. 

 

Toukokuussa 1942 saksalaiset saivat päivitetyt ohjesäännöt. Ohjesäännössä kerrottiin 

kuinka sotilaan tuli käyttäytyä Suomessa. Säännöt sisälsivät ohjeistuksia muun muassa siitä 

kuinka tuli käyttäytyä naisten seurassa. Ohjesäännöissä mainittiin ostorajoituksista ja 

alkoholin myynti -ja vaihdantakielloista. Säännöt kielsivät porojen metsästämisen, ja siinä 

selitettiin, että ne porot olivat suomalaisille kuin nautakarjaa. Mielenkiintoinen kohta 

ohjesäännöissä oli ravintolakäyttäytymistä koskeva sääntö. Saksalaiset eivät saaneet 

humaltua tai käyttäytyä huonotapaisesti ja humalaisen suomalaisen tieltä oli saksalaisen 

sotilaan väistyttävä, jotta tappeluilta vältyttäisiin. Jos ohjesääntöjä olisi noudatettu 

säntillisesti, niin mitään ongelmia tuskin olisi ilmennyt.75 

 

Sotavuosina Suomessa kärsittiin kovasta tarvikepulasta, joka paheni entisestään, mitä 

pitemmälle sotavuosissa mentiin. Säännöstelemällä pyrittiin jakamaan hyödykkeitä 

tasapuolisesti. 76 Suomeen saapuneille saksalaisille teroitettiin, että suomalaiset kärsivät 

elintarvikepulasta, ja sotilaiden tulisi pidättäytyä ostohaluistaan, jotta elintarvikepula ei 

pahenisi entisestään. Suomessa huhuttiinkin siitä, että saksalaiset pahentaisivat 

läsnäolollaan elintarvikepulaa.77 

 

Huhuja vastaan tehtiin tilannekatsaus Sallasta. Katsaus on propagandakuvaus saksalaisesta 

leipomosta, joka sijaitsi Sallassa. Katsauksessa kuvataan, kuinka saksalaisilla oli 

yltäkylläisesti hunajaa, makkaraa, leipää ja tupakkaa. Yleisesti siinä kuvataan Saksalaisten 

ruokahuoltoa. Katsaus toimi myös tiedotteena suomalaisille, jotka mahdollisesti epäilivät 

saksalaisten syövän suomalaisten ruokia. Katsauksessa todettiin: ”Kaikki puheet siitä, että 

saksalaiset muka syövät suomalaisten niukkaa leipää, ovat pelkkää joutavaa lörpötystä.” 

Katsauksessa muonituslotta saa kanan lahjaksi saksalaiselta sotilaalta ystävyyden eleenä.78 

Vaikka katsaus on tehty propagandatarkoitukseen, saa siitä selkeän kuvan saksalaisten 

sotavoimien monipuolisesta ruokavaliosta. Elintarvikkeiden monimuotoisuus on varmasti 

yllättänyt suomalaiset Sallassakin.  

                                                 
74 Junila 2000, 105, 107. 
75 Junila 2000, 140–141. 
76 Pihkala 1990, 275. 
77 Junila 2000, 106. 
78 SA-arkisto, video 17.445, Jatkosodan katsaus 13/41. Ks. 5-8min. 
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Mediassa luotiin yleisesti hyvää kuvaa aseveljestä. Aseveljestä luotiin kuvaa avuliaana ja 

ystävällisenä toimijana rintaman takana. Suomalaisille ei kuitenkaan tiedotettu 

kansallissosialismista eikä saksalaisille sotilaille pidetty oppituntia Suomen demokratiasta.79 

 

Saksalaisille sotilaille levitettiin hyvää kuvaa suomalaisista propagandan avulla. Esimerkiksi 

rintamalehti Lappland-kurierissa Suomen kansaa ylistettiin. Lappland-kurier oli 

Vuoristoarmeijan rintamalehti, joka ilmestyi kerran kuukaudessa. Sivuja lehdessä oli 4-6. 

Lehden artikkelit koskivat usein Suomea tai suomalaisia. Lehdessä opetettiin suomalaisia 

ilmaisuja ja sanastoa, joiden avulla saksalainen sotilas kykeni kommunikoimaan 

suomalaisten kanssa. Suomen kielen opettaminen lehdessä helpotti saksalaisten 

ymmärretyksi tulemista Suomessa.80 

 

Pohjois-Suomessa ei ilmeisesti koettu suurta pelkoa saksalaisia kohtaan. Esimerkiksi lapsia 

ei kielletty olemasta kanssakäymisissä saksalaisten kanssa, vaikka oli tapauksia, joissa 

koulupojat joutuivat saksalaisten kuulusteltaviksi epäiltyinä sabotaasiin tai vakoiluun.  

Pohjoisen siviili suhtautui yleensä saksalaisiin hyvin arkisesti. Saksalaiset sulautuivat aika 

nopeasti kotirintaman arkeen, ja poikkeuksellinen tilanne normalisoitui suhteellisen äkkiä. 

Pohjois-Suomessa saksalaisten ja siviiliväestön kanssakäymistä luonnehdittiin usein 

sanoilla ”tavallinen” ja ”normaali”.81 

 

Pohjois-Suomen paikkakunnilla oli mahdotonta olla törmäämättä saksalaisiin. Saksalaisiin 

oltiin yhteydessä olosuhteiden pakosta ja myös omasta tahdosta. Yhteydenpitämisen 

motiivina olivat muun muassa kaupankäynti, hyödyn tavoittelu ja huvittelu.82 

 

Saksalaisten suhtautuminen suomalaisiin oli myös myötämielinen. Sallan-Kantalahden 

lohkolla vuosina 1942–1944 toimi kenraali Weisenbergin johtama XXXVI 

vuoristoarmeijakunta. Weisenbergin raportit Sallasta olivat suhteellisen myötämielisiä 

aseveljiä kohtaan, vaikka joitakin näkemyseroja oli. Petsamon XIX vuoristoarmeijakunnan 

komentaja kenraali Schörner oli taas päänvaiva aseveljilleen. Weisenberg oli suosittu 

komentaja miehistönsä ja suomalaisten keskuudessa. Häntä kutsuttiin suureksi Suomen 

                                                 
79 Junila 2000, 127, 135. 
80 Junila 2000, 127–135. 
81 Junila 2000, 288–289 ja 298–299. 
82 Junila 2000, 287–288. 
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ystäväksi. Hänen edeltäjänsä kenraali Hans Feige oli myös myötämielinen aseveljiään 

kohtaan, mistä saattaa kummuta myös Weisenbergin hyvä suhtautuminen suoamalaisiin.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Junila 2000, 61–65. 
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2. Saksalainen sotilas apuna, kauppamiehenä ja 
tanssittajana 
 

2.1. Yhteistyö ja avunanto 

 
Saksalaiset pyrkivät olemaan avuksi Pohjois-Suomen väestölle. He tarjosivat 

lääkäripalveluiden lisäksi korjaus -ja sähkötöitä. Kyntötöihin he lainasivat auliisti 

hevosiaan. 84  Saksalaisista kenttäkeittiöistä saatettiin jopa tarjota suomalaisille siviileille 

ruokaa.85 

 

Pohjois-Suomen syrjäkylillä lääkärinä, hammaslääkärinä ja eläinlääkärinä toimi yleensä 

saksalainen. Sallassa toiminut saksalainen kirurgi sai arvostusta niin suomalaisilta 

kollegoilta kuin paikallisiltakin. Kirurgi oli pelastanut Sallassa monen suomalaisen hengen. 

Joskus saksalaiset jopa kuljettivat suomalaisen potilaan Sallasta Kemijärvelle jatkohoitoja 

varten.86 

 

Saksalaiset saattoivat tarjota siviileille autokyytejä Sallan alueella. Tapauksissa siviilit 

yleensä saivat kyydin kuorma-autoissa. Saksalaiset ilmeisesti kyydittivät siviiliväestöä 

sukupuoleen ja ikään katsomatta.87Saksalaiset tarjosivat apuaan varsinkin silloin, kun he 

olivat syyllistyneet jonkun suomalaisen siviilin loukkaantumisen. Usein siviilit 

loukkaantuivat saksalaisten toimesta teillä tapahtuneissa onnettomuuksissa. Seuraavat 

esimerkit kuvaavat Sallan saksalaisten vastuun ottoa tapahtuneista. 

 

Eräässä tapauksessa saksalainen kuorma-auto oli ajanut ojaan, minkä seurauksena 

suomalainen lotta oli jäänyt sen alle. Lotta ei ollut kuitenkaan kuollut ja saksalaiset 

kuljettivat tämän Oulangan sairasmajalle hoitoon. 88  Toisessa tapauksessa saksalainen 

henkilöauto oli ajanut hevoskärryjen hevosen päälle. Hevonen oli loukkaantunut vakavasti, 

jonka johdosta saksalainen eläinlääkäri oli käynyt katsomassa hevosta ja määrännyt sen 

lopetettavaksi. Hevosen arvoksi omistaja arvioi 55 000 markkaa. Törmäyksen syyllinen 

osapuoli oli ollut saksalainen henkilöauto, joka oli ajanut liian kovaa vauhtia.89 

                                                 
84 Junila 2000, 34. 
85 Vehviläinen 1990, 71. 
86 Junila 2000, 340. 
87 Tutkintapöytäkirjat: 406/41, 40/42, 23/44 ja 97/43. 
88 Tutkintapöytäkirja 1.8.1942. N:o 369/42. 
89 Tutkintapöytäkirja 28.2.1944. N:o 64/44. 
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Saksalaiset tosiaan auttoivat, jos he maantiellä ajoivat suomalaisen päälle, kuten seuraava 

tapaus osoittaa. Saksalainen sivuvaunullinen moottoripyörä ajoi naisen päälle, kun tämä 

oli nousemassa kuorma-auton kyytiin. Onnettomuudessa naisen jalka meni poikki. 

Tapauksesta kirjoitettiin tutkintapöytäkirjassa näin:  

 

Ohjaamon sivu ajettuaan kuuli kertoja jarrujen vinkumista, jonka jälkeen kertoja 

poistui ohjaamosta ja havaitsi rouva Virneksen makaavan pitkällään maantiellä auton 

takan ja moottoripyörä oli pysähtynyt noin 30 metrin päähän. Kertoja nosti Pajulahden 

kanssa Virneksen makaamaan ojan laidalle ja tarkasti hänen jalkansa jonka huomasi 

olevan poikki nilkan ja polven väliltä. Paikalle tulivat myöskin päälle ajaneet 

saksalaiset ja loukkaantunutta tartkastettuaan ajoivat Kursuun päin josta hetken 

kuluttua tuli sairasauto ja sidonnan jälkeen saksalaiset nostivat Virneksen autoon ja 

sanoivat vievänsä hänet saksalaiseen sairaalaan Joutsijärvelle.90  

 

Saksalaisten lääkäripalvelut eivät ulottuneet vain saksalaisten tekemiin vahinkoihin, vaan 

yleisesti koko Sallan väestöön. Onnettomuuspaikkana toimi usein Sallan rautatien 

ympäristö, jossa työvelvolliset työskentelivät. Melkein kaikissa onnettomuuksissa, jotka 

tapahtuivat Sallassa, olivat saksalaiset auttamistoimissa. Tapaukset kuvaavat hyvin sitä, että 

saksalaisia oli kaikkialla ja he tulivat nopeasti paikalle, kun apua tarvittiin. 

 

Attsingin kylässä kellon rataosalla sattui tulipalo, jonka yhteydessä sattui räjähdys. 

Räjähdyksen syynä olivat bensa -ja öljytynnyrit. Räjähdyksen seurauksena useita sammutus 

-ja pelastustöihin osallistuneita työmiehiä loukkaantui yhteensä 13, näistä yksi kuoli 

myöhemmin Sallan saksalaisessa kenttäsairaalassa. Silminnäkijän mukaan vastaan tuli 

kaksi tuntematonta saksalaista poliisia, jotka olivat loukkaantuneet lievästi räjähdyksestä. 

Silminnäkijä kertoo paikanneensa näiden pienet haavat.91 

 

Saksalainen terveydenhuollon piirissä olivat myös juopottelevat työmiehet, kuten 

seuraavissa tapauksissa käy ilmi. Asema-alueella oli puukotettu työmiestä, joka oli 

kiidätetty saksalaiseen kenttäsairaalaan. Työmies oli ollut humalassa, ja yrittänyt varastaa 

toveriltaan rahaa, jotta tämä saisi lisää viinaa. Mies sai varastamisyrityksen johdosta 

                                                 
90 Tutkintapöytäkirja 11.8.1944. N:o, 189/44. 
91 Tutkintapöytäkirja 2.2.1942. N:o, 30/42. 
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puukosta.92Eräässä toisessa tapauksessa työmies oli kuollut ratatyömaan läheisyydessä. 

Ennen kuolemista tämä oli havaittu elävänä ja vahvasti juopuneena. Saksalainen lääkäri oli 

todennut työmiehen kuolleeksi.93 

 

Tapaturmissa saksalaisten terveyspalvelut tulivat tarpeeseen, kuten tapauksessa, jossa 

kuusi työvelvollista olivat matkustaneet resiinalla työpäivän päätteeksi asunnoilleen 

Kemijärvi-Sallan rautatierakennustyömaalta. Resiina oli suistunut raiteilta, jolloin työmies 

oli paiskautunut radalle, jonka seurauksena hän oli loukkaantunut pahoin. Työmies 

toimitettiin saksalaiseen kenttäsairaalaan, jossa hänet oli todettu kuolleeksi. ”Hänet 

nostettiin resiinaan ja vietiin Enjan asemalle, joka lähin paikka ,missä puhelin. Asiasta 

ilmoitettiin esimiehelle ja H. vietiin Tunsan asemalle, jossa oli vastassa saksalainen auto, 

joka vei H:n saksalaiseen kenttäsairaalaan.” Tutkintapöytäkirjasta selviää, että saksalaisten 

kenttäsairaala oli Alakurtissa.94  

 

Eräässä tapauksessa työvelvollinen oli loukannut kätensä rautatierakennuksella, kun hän 

oli takonut naulavasaralla tyhjiä hylsyjä. Yhden hylsyn jäljelle jäänyt nalli oli räjähtänyt, 

mistä oli lentänyt sirpale miehen kyynärpäähän. Tapauksen johdosta mies oli kiidätetty 

saksalaiseen kenttäsairaalaan, jossa hänen kätensä oli sidottu.95 

 

Saksalaiset antoivat myös virka-apua poliisiviranomaisille. Tapauksissa tulee selkeästi esille 

se, että saksalaiset pitivät suomalaista siviiliväestöä silmällä. Saksalaiset ilmeisesti tekivät 

tarkastuksia ja pidätyksiä, jos tilanne sitä heidän mielestään vaati. Tapaukset olivat 

kuitenkin aika harvinaisia Sallan seudulla. 

 

Eräänä päivänä oli Kemijärveltä tullut kirje Sallan nimismiehelle. Kirjeessä pyydettiin 

sukupuolitautia sairastavan naisen toimittamista lääkäriin. Saksalaiset olivat pidättäneet 

naisen, joka oli viety saksalaiseen kenttäsairaalaan tarkastettavaksi, ja siellä oli todettu, että 

tämä tosiaan kantoi sukupuolitautia. Saksalaiset olivat lähettäneet saksaksi raportin 

naisesta suomalaisille poliisiviranomaisille.96 

 

                                                 
92 Tutkintapöytäkirja 8.3.1942. N:o 116/42. 
93 Tutkintapöytäkirja N:o, 55/43, 1/8 Sotapoliisikomppania 5726 6kpk 49/43. 
94 Tutkintapöytäkirja N:o 49/43. 
95 Tutkintapöytäkirja, 29.7.1943. N:o 609/43, Tapaturma rautatierakennuksilla. 
96 Tutkintapöytäkirja 26.7.1944. N:o 165–166/44. 
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Virka-avunanto saattoi tapahtua hyvinkin sattumalta, kuten selviää kahdeksannen 

sotapoliisikomppanian raportissa jossa, käsitellään räjähdysaineilla kalastamista. Kolme 

suomalaista miestä olivat kalastaneet räjähdysaineilla. Paikalle saapuneet suomalainen 

vänrikki ja saksalaiset sotilashenkilöt, pidättivät kuulusteltavan ja veivät hänet saksalaiseen 

vartiotupaan.97 

 

Eräässä tapauksessa oli Sallan poliisivartiokonttorin saksalainen sotapoliisi löytänyt 

anodipariston sisältävän paketin, jonka johdosta saksalainen kenttäpoliisi pyysi 

suomalaista poliisia kuulustelemaan paketin lähettäjää siitä, että mistä paristo oli saatu. 

Kuulusteltava kertoi saaneensa sen saksalaiselta sotilaalta ilmaiseksi. Hän oli halunnut 

lähettää sen pojalleen. 98  Saksalaiset olivat tarkkoja vuoden 1944 kesästä lähtien, mitä 

Sallasta lähetetään pois. 

 

Merkittävin saksalaisten antama virka-apu oli se, kun varkauteen syyllistynyttä henkilöä oli 

lähdetty viemään junalla Sallasta Kemijärvelle. Saattajana oli toiminut suomalainen 

konstaapeli. Varas oli hypännyt junasta, kun konstaapelin silmä oli välttänyt. Mies oli 

harhaillut metsikössä ja kävellyt radanvartta pitkin, kunnes oli lopulta kohdannut 

saksalaisen sotilasvartion, jonka vartiomiehet olivat kysyneet tältä henkilöllisyyspapereita. 

Karkurilla ei ollut todistaa henkilöllisyyttään, joten saksalaiset olivat pidättäneet karkurin 

ja saattaneet tämän Kemijärven poliisilaitokselle.99 

 

Saksalaiset olivat pitäneet järjestystä, koska olivat kysyneet henkilöpapereita ja 

toimittaneet epäilyttävän henkilöitä suomalaisten viranomaisten huostaan. 

Henkilöpapereiden kyseleminen ei kuulunut saksalaisten tehtäviin, mutta niin kuin tapaus 

osoittaa saksalaiset kuitenkin harjoittivat tämän tapaista toimintaa. Suomalaiset 

viranomaiset tuskin pistivät pahakseen, jos tällä tavoin saatiin virka-apua saksalaisilta. 

 

Avunanto saattoi olla myös molemminpuolista, kuten tapauksessa, jossa Karhujärven 

lastenkodin johtajatar ja keittäjä olivat syyllistyneet tarvikkeiden luvattomaan 

luovutukseen saksalaiselle sotaväelle ja säännöstelymääräysten rikkomiseen. 

Kuulustelusteluissa keittäjä kertoi asiasta näin: 

 

                                                 
97 Tutkintapöytäkirja 20.7.1942. N:o 472/42. 
98 Tutkintapöytäkirja 15.7.1944. N:o 119/44. 
99 Tutkintapöytäkirja N:o 244/42. 
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Lihan hankinnan saksalaisille pani Kilpeläinen alulle ja johtui se kertojan käsityksen 

mukaan siitä, että saksalaiset auttoivat lastenkodin naisia monella tavalla, varsinkin 

autonkuljetusten muodossa. Joukko käsitti 12–15 miestä ja Aliupseeri Nusko puhui 

auttavasti suomea.  

 

Kuulustelussa selviää, että vuoden 1943 joulukuussa, kun linja-auto ei kulkenut 

Hautajärveltä Kemijärvelle, pyysi kertoja saksalaisilta, voisivatko he auttaa hakemaan 

lastenkodin tavaroita Kemijärveltä. Saksalaiset suostuivat pyyntöön. Lastenkodin lähellä 

oli majoitettuna 10–15 saksalaisia sotilaita, joiden tehtävänä aurauksen suorittaminen 

maantiellä. 

 

Lastenkodin naiset olivat antaneet ilmaiseksi aliupseeri Nuskolle poron -ja sianlihaa. He 

olivat vieneet muun muassa parakkiin muutamaan otteeseen lihaa, joista saksalaiset olivat 

maksaneet.100 Ilmeisesti kyseessä ei ole ollut mikään tarkoituksellinen kaupankäynti, josta 

haluttiin rahallista hyötyä. Tutkintapöytäkirjasta saa vaikutelman, että saksalaisilla ja 

lastenkodin naisilla oli lämpimät välit. 

 

Eräässä toisessa tapauksessa nainen oli toiminut saksalaisessa keittiössä Sallassa. Häntä 

syytettiin Saksan armeijalle kuuluvien tavaroiden luvattomasta hallussapidosta. Nainen oli 

saanut säkit aliupseerilta, joka on antanut säkit työtakin tekoa varten. Aliupseeri vahvisti 

antaneensa säkit naiselle.101 Tapaus tapahtui loppukesästä vuonna 1944, jolloin saksalaiset 

olivat jo kieltäneet lahjoitusten antamista suomalaisille. Tämän tapaisia lahjoituksia on 

varmasti tapahtunut kieltoa edeltävinä aikoina useampia. 

 

Yhdessä tapauksessa suomalaista syytettiin Saksan sotavoimien tarvikkeiden luvattomasta 

hallussapidosta. Mies oli lähettänyt postipaketin, joka sisälsi muun muassa kaksi säkkiä, 

jotka kuuluivat Saksan armeijalle. Kuulusteltava kertoi lainanneensa säkkejä saksalaiselta 

korpraalilta. Säkit oli ollut tarkoitus lähettää kuulusteltavan siskolle, joka täyttäisi ne 

perunoilla ja lähettäisi ne sitten takaisin. Konstaapeli jatkaa: 

 

Lisäten kertoja, että asuu samassa bunkkerissa saksalaisen korpraalin kanssa kahden 

ja että kukaan muu ei ollut tietoinen asiasta kun tämä saksalainen korpralli ja kertoja. 

                                                 
100 Tutkintapöytäkirja 19.4.1944. N:o 129/44. 
101 Tutkintapöytäkirja 24.8.1944. N:o 142/44. 
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2) että kyseessä olevasta asiasta on lehetetty kuulustelupyyntö saksalaiseen 

sotapoliisiin(D. Feldgendaarmerien) että k.o saksalaista korpraalia kuulusteltaisiin 

asiasta.102  

 

Saksalaiset olivat useasti paikalla, kun heitä tarvittiin. Näin esimerkiksi silloin, kun 

kuljetusjuna oli ajanut lehmän yli, kun sillä oli jäänyt jalka jumiin raiteisiin. Lehmä oli 

vahingoittunut pahoin. Kuljettaja oli pyytänyt kyydissä ollutta saksalaista lopettamaan 

lehmän. ”Kun lehmä näytti loukkaantuneen niin pahoin, ettei sitä voinut jättää henkiin 

vaati kertoja jonkun miehistä sen lopettamaan ja olikin paikalle tullut saksalainen sotilas 

sen ampunut sekä sitten pistänyt veren laskemiseksi.”103 

 

Avunanto ei ollut aina pelkästään satunnaista auttamista. Saksalaiset järjestivät usein 

keräyksiä hyväntekeväisyyteen. Kohteena olivat muun muassa sotainvalidit ja lapset. 

Kenraali Weisenbergin komennossa oleva XXXVI armeijakunta oli invalidien hyväksi 

tehdyssä hyväntekeväisyydessä aktiivisin Suomessa toiminut armeijakunta. Saksalaisten 

lahjoitusten syynä oli auttamisen halu ja hyväntahtoisuus. Lastenjuhlia saksalaiset 

järjestivät Sallan lisäksi Petsamossa, Rovaniemellä ja Kuusamossa. Juhlissa tarjoiltiin 

lapsille erinäisiä herkkuja.104 

 

2.2. Alkoholia ja levottomuuksia 
 
Pohjois-Suomessa alkoholin myynti oli kiellettyä jatkosodan alusta vuoden 1942 

heinäkuuhun asti. Litra viinaa Alkossa maksoi 250 markkaa, ja jos viinaa vietiin pohjoiseen, 

sai siitä kaksinkertaisen hinnan.105Sallassa Alkoholia ostettiin usein myös saksalaisilta. 

 

Saksan armeija vaati sotilailtaan ryhdikästä käytöstä. 18.6.1941 Saksan Norjan armeijan 

päiväkäskyssä käydään ohjeistusta läpi siitä, kuinka Suomessa tuli toimia. Kaupankäynti 

alkoholilla oli kiellettyä. Kieltoa noudatettiin huonosti, koska kauppa alkoholilla kävi 

vilkkaana. Saksalaisten parakit toimivat usein viinanmyyntipaikkoina. Pimeästi ostettu 

                                                 
102 Tutkintapöytäkirja N:o 31/44. 
103 Tutkintapöytäkirja N:o 556/43. 
104 Junila 2000, 337–338. 
105 Junila 2000, 247. 
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saksalainen viina oli yleensä kalliimpaa kuin suomalainen alkoholi. Tästä johtuen 

kotimaisellekin alkoholille riitti menekkiä.106 

 

Alkoholi oli omiaan lisäämään kanssakäymistä saksalaisten kanssa. Ahkeria alkoholin 

käyttäjiä olivat työvelvolliset, joista tehtiin poliisille usein rikosilmoituksia, kun he olivat 

juopottelun takia jääneet pois työmaalta tai esiintyivät siellä humalassa. 107  Luvaton 

viinanmyynti ei ollut tavatonta rautatierakennuksilla. 108  Varkaudet myös olivat yleisiä 

työvelvollisten keskuudessa. Työmaan parakkien tiloista varastettiin usein tavaraa. 109 

Rautatiellä työskentelevät eivät myöskään kaihtaneet viedä junasta tippuneitta tarvikkeita. 

Esimerkiksi junasta oli pudonnut laatikollinen turkislakkeja, jotka työvelvolliset olivat 

ottaneet luvatta omaan käyttöönsä. 110  Myöskään tappelut humalaisten työvelvollisten 

välillä eivät olleet tavattomia.111 

 

Työvelvollisten keskuudessa tapahtuneista levottomuuksista kertoo tapaus, jossa 

Kemijärven-Sallan rautatierakennuksella Märkäjärven kylässä oli työmies suuttunut, koska 

juopottelutoverit eivät olleet antaneet tälle enää viinaa. Kyseinen mies oli lyönyt toista 

kaveria lapiolla, ja toista yrittänyt puukottaa. Kolmas mies oli saanut ajettua tämän ulos 

keihäällä. Joukko työmiehiä olivat jahdanneet puukkomiestä, joka oli vielä yrittänyt 

puukottaa maahan kaatunutta takaa-ajajaa. Puukottaja oli lopulta saatu kiinni ja piesty 

hengiltä. Vankileirin vartijoitakin oli kutsuttu apuun. 112  Lievemmät tappelut, joissa 

puukkoja tai aseita ei ole käytetty, ei poliisin arkistoissa ole paljoa mainintoja, mutta niitä 

on todennäköisesti ollut. Vähäisemmistä nujakoinneista tuskin on tehty poliisitutkimusta. 

 

Ilman saksalaisiakin työvelvolliset olisivat todennäköisesti käyttäneet rutkasti alkoholia, 

mutta saksalaisten tulon myötä alkoholin käyttö näyttää lisääntyneen. Saksalainen alkoholi 

näytteli usein roolia häiriökäyttäytymisissä, kuten seuraavissa tapauksissa käy hyvin ilmi. 

 

Puukot kuuluivat työmiesten vakiovarustuksiin, joten niistä mainitaan 

tutkintapöytäkirjoissa muutamaan otteeseen. Eräässä tapauksessa mies oli puukottanut 

                                                 
106 Junila 2000, 136–137, 248. 
107 Ks. Tutkintapöytäkirjat: N:o 109/41, 165/41 ja 491/42.  
108 Katso esim. Tutkintapöytäkirja N:o 87/41, 113/42. 
109 Katso esim. Tutkintapöytäkirjat: N:o 128/41, 165/41 ja 217/41. 
110 Tutkintapöytäkirja N:o 80/42. 
111 Katso esim. Tutkintapöytäkirjat: N:o 84/42 ja 263/41. 
112 Tutkintapöytäkirja N:o 306/43, 18.5.43. 
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humalapäissään uhria rautatierakennustyömaan parakissa. Puukottaja kertoi, että hän oli 

ostanut saksalaiselta sotilaalta ¾ litraa konjakkia, jonka vaikutuksen alaisena puukotus oli 

tapahtunut. 113  Saksalainen alkoholi saattoi olla osallisena kuolemantapauksissakin.  

Työmies oli kuollut parakin lattialle, kun hän oli muiden työmiesten kanssa juonut 

saksalaista konjakkia. 114  Juominen saattoi aiheuttaa myös vakavia ongelmia, kuten 

seuraava tapaus, jossa työmiehet olivat juoneet saksalaista alkoholia. Valmiiksi humalaiset 

työmiehet olivat ostaneet 1000 markalla saksalaisilta väkijuomia, rommia ja konjakkia. Sen 

jälkeen juomingit olivat jatkuneet asuin-parakissa, jossa eräs työmies oli alkanut riehumaan 

pistoolin kanssa. Tilanne oli kärjistynyt painiksi, jonka tiimellyksessä yksi työmiehistä oli 

saanut luodin jalkaansa.115 

 

Joskus alkoholia saattoi ostaa, vaikka oman kodin lähistölle pysähtyneen saksalainen 

kolona miehistöltä. 116 Usein suomalaiset kuitenkin kävivät ostamassa alkoholia 

saksalaisten parakeilta. Toinen paikka, josta saksalaista alkoholia ostettiin, oli Sallan asema. 

117 Tapaukset eivät rajoitu vain ja ainoastaan siihen, että saksalaisilta olisi ostettu alkoholia 

päiväsaikaan.  Usein ostotilanteet tapahtuivat illalla ja yöllä, kun suomalaisten omat 

alkoholit oli juotu.  Saksalaiset eivät kuitenkaan olleet öisin kovin myyntihaluisia, kuten 

seuraavista tapauksista ilmenee.  

 

Eräässä tapauksessa humalaiset työmiehet olivat yrittäneet ostaa saksalaisten poliisien 

asunnolta alkoholia. Poliisit eivät suostuneet sitä heille myymään, joten myöhemmin 

työmiehet yrittivät ostaa alkoholia saksalaisten parakeilta kello neljän aikaan yöllä. 

Saksalaiset eivät olleet suostuneet myymään miehille alkoholia.118 Toisessa tapauksessa 

työmiehet olivat juopotelleet asuntolassa, josta he olivat sitten käyneet saksalaisten 

parakilla kysymässä, olisiko heillä myydä heille alkoholia. Työmiehet olivat jääneet tälläkin 

kertaa ilman viinaksia. 119 Eräässä tapauksessa, joku oli murtautunut talon 

pikkurakennukseen, jossa oli oleskeltu ja juotu olutta. Mitään ei kuitenkaan ollut viety. 

Talon omistaja oli seurannut murtautujan jälkiä, jotka olivat johtaneet saksalaiseen 

parakkiin. Konstaapeli kertoo asiasta: 

                                                 
113 Tutkintapöytäkirja 12.10.1941. N:o 283/41. 
114 Tutkintapöytäkirja 30.11.1941. N:o 388/41. 
115 Tutkintapöytäkirja N:o 318/42. 
116 Tutkintapöytäkirja 18.3.1943. N:o 149/43. 
117 Tutkintapöytäkirja N:o 204/43. 
118 Tutkintapöytäkirja 6.3.1942. N:o 110/42 
119 Tutkintapöytäkirja 4.2.1942. N:o 63/42. 



 35 

 

Asiasta ilmoitin saksalaiselle kenttäsantamarille, joka tutki asiaa k.o. parakissa ja 

sanottiin, että ammulla kello 4.30 oli eräs suomalainen pitkä, laiha ja huonosti puettu 

mies käynyt parakissa kysymässä olutta. Saksalaiset olivat ajaneet kysyjän pois. 

 

Ainoastaan suomalaiset eivät käyneet hieromassa kauppaa saksalaisten parakeilla. 

Ilmeisesti saksalaisetkin olivat aktiivisia kaupantekijöitä, koska he tulivat kaupustelemaan 

alkoholia työmiesten parakkeihin. Tästä kertoo esimerkiksi tapaus, jossa rautatieläinen oli 

vaihtanut luvatta tupakaverinsa täytekynän saksalaisten kanssa alkoholiin.  

 

Kuulusteltava muistelee nyt, että kun väkijuomat olivat loppuneet, ja kun saksalaiset 

sotilaat olivat käyneet tarjoilemassa heille vaihtaa väkijuomia tavaraan ja kun kertoja 

oli Rainiolla nähnyt täytekynän, jota tämä oli säilyttänyt matkalaukussaan, oli hän 

ottanut täytekynän ja vaihtanut sen saksalaisen kanssa viinapulloon.120 

 

Kanssakäymistä työvelvollisten ja saksalaisten välillä oli, eikä juopottelu saksalaisten 

kanssa ilmeisesti ollut harvinaista, tästä kertoo tapaus, jossa työvelvollinen oli kaverinsa 

kanssa ostanut Feldwache 11:sta nuotiolta vajaan konjakkipuollon, josta he olivat 

maksaneet 100 markkaa. Miehet ostivat myös paikalla olevalta saksalaiselta kokilta 

puolikenttämukillisen konjakkia. He yrittivät ostaa myös häneltä tupakka, mutta sitä ei 

ollut saatavilla. Myöhemmin työvelvollinen oli lähtenyt lähellä oleviin kahteen saksalaiseen 

bunkkeriin, joissa saksalaiset tarjosivat hänelle alkoholia. Bunkkerista kertoja oli poistunut 

kello 20.00. Tämän jälkeen hän osti samaiselta kokilta vielä kolme purkkia lihaa, joista hän 

maksoi 150 markkaa.121 

 

Eräässä tapauksessa työmies oli ostanut saksalaiselta sotilaalta konjakkia ja viiniä. Hän 

alkoi juopotella saksalaisen sotilaan kanssa. Mies heräsi putkasta vailla erityisen hyviä 

muistikuvia. Konjakkipullosta hän oli maksanut 150 markkaa ja viinipullosta 60 markkaa. 

Sunnuntaina tapasi taas samaisen sotilaan, joka myi hänelle kaksi pulloa viiniä ja pullon 

likööriä, joista työmies maksoi yhteensä 450 markkaa. Hän alkoi taas juopotella, jonka 

                                                 
120 Tutkintapöytäkirja 3.1.1943. asia: Varkaus N:o 78a/44 
121 Tutkintapöytäkirja 13.1.1943.asia: Varkaus N:o 137/43. 
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päätteeksi tämä heräsi taas putkasta.122 Usein työmiehet hukkasivat rahansa juopottelun 

lomassa. 123 

 

Työvelvollisten tuttavallisesta suhtautumisesta saksalaisiin kertoo myös tapaus, jossa mies 

oli rautatierakennuksilla saanut saksalaisesta parakista alkoholia kaverinsa kanssa. Miehet 

olivat lähteneet omille parakeilleen saksalainen sotilas mukanaan.124 Tapausta käsitellään 

myöhemminkin, jossa tarkennetaan tapahtumia. Selviää, että saksalainen oli työmiehen 

tuttu, jonka kanssa nämä olivat juoneet aluksi saksalaisten parakissa. Siellä saksalainen oli 

udellut, että mistä voisi löytää naisia, jolloin kertojalle oli juolahtanut mieleen siivooja, jota 

he lähtivät keskellä yötä häiritsemään. Tapauksessa ei ollut kuitenkaan väkivallan uhkaa.  

 

2.3. Kaupankäyntiä pula-aikana 
 
Jatkosodan aikana armeijan tarpeet olivat aina etusijalla, kuten esimerkiksi radiokaluston 

jakelussa. Ostolupa tarvittiin jopa polkupyörän renkaan ostamista varten, koska 

rengasmateriaalien käyttö oli priorisoitu kuorma-autojen renkaiden valmistamiseen. Autot 

ja bensiini otettiin järjestään puolustusvoimien käyttöön.125 

 
Suomessa kärsittiin jatkosodan aikana pahasta elintarvikepulasta. Lähes kaikki 

elintarvikkeet olivat säännöstelyn alaisia. Kansanhuollolta saatujen säännöstelykorttien 

annosten koot Suomessa vastasivat Euroopan miehitettyjen maiden tasoa, joten 

ravintomäärät olivat pieniä. Korttien takaamat ravintoannokset riittivät hädin tuskin 

hengen pitimiksi. Suomalainen saattoi monipuolistaa ravintoaan mustanpörssin 

tuotteilla. 126  Ruoka oli yksinkertaista talonpoikaisruokaa, joka sisälsi paljon juureksia. 

Kansanhuollon korttiannoksilla suomalaiset olisivat nääntyneet nälkään, mutta 

todellisuudessa suomalaiset pystyivät syömään perunaa, porkkanaa ja lanttua pitääkseen 

kaloritasot yhtä korkealla, kuin ennen sotaa. Vuonna 1944 yleiskortteja jaettiin 3,2 

miljoonaa. Yleiskortilla sai mm. sokeria, tupakka ja saippuaa. Leipäkortteja jaettiin 2,1 

miljoonaa kappaletta, maitokortteja 1,9 miljoonaa kappaletta ja lihakortteja kaksi 

miljoonaa kappaletta. Juureksia ja perunaa sai vapaasti käyttää sotavuosina. Juuresten 

                                                 
122 Tutkintapöytäkirja, asia: Työvelvollisuuden rikkominen 318/41. 
123 Ks. Tutkintapöytäkirja, N:o 445/41, 295/43 ja 5/42. 
124 Tutkintapöytäkirja 3.4.1943. asia: Kotirauhan rikkominen N:o 293/43. 
125 Pihkala 1990, 275. 
126 Hietanen 1990, 303, 304, 313. 
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omatoiminen viljely lisääntyikin sotavuosina. 127 Saksalaisten läsnäolo kuitenkin 

mahdollisti ruoka-aineiden monipuolistumisen suomalaisten ruokapöydissä.  

 

Saksalaiset hoitivat joukkojensa ylläpidon. Sotilaat saivat käyttöönsä niukasti rahaa, jotta 

he eivät hamstraisi käyttö- ja elintarvikkeita. Saksaiset eivät halunneet pahentaa Suomessa 

vallitsevaa hyödykepulaa.128Saksalaisilla oli monenlaisia ruoka -ja nautintoaineita, joita 

Suomessa oli saatavilla vähän tai ei ollenkaan. 129  Saksalaiset olivat vaihtokauppaa 

tehdessään kiinnostuneita tuoreista elintarvikkeista, kuten kanamunista, maidosta ja 

vihanneksista. Suomalaiset vaihtoivat näitä elintarvikkeita suklaaseen, tupakkaan, kahviin 

ja varsinkin alkoholiin. Etenkin maaseudulla saksalaiset nähtiin erinomaisena 

ansionlähteenä.130Saksalaisilla tiedettiin olevan rahaa ja eksoottisia elintarvikkeita, joten 

suomalaiset mielellään kauppaa saksalaisten kanssa. Mustapörssi kukoisti, kun saksalaiset 

olivat Suomessa. Saksalaisilta varastaminenkaan ei ollut harvinainen ilmiö.131 

 

Usein vaihtokauppaa käytiin alkoholilla, mutta usein myös vaihdettiin maalaistuotteita 

saksalaisten säilykkeisiin ja kahviin. Saksalaisen sotilaan alin päiväraha, jota hänelle 

maksettiin, oli 800 markkaa. Konjakkipullosta saksalainen sotilas saattoi saada 

vaihtokaupan yhteydessä 500 markkaa, joten tämä saattoi myymällä alkoholia lisätä 

ostovoimaansa huomattavasti.132 

 

Suomalaiset ja saksalaiset poliisit puuttuivat harvoin kaupankäyntiin. Kauppaa saksalaisten 

kanssa tehtiin yleensä yhteisymmärryksessä ja ilman häiriötekijöitä. Tavallinen 

suomalainen, joka harrasti saksalaisten kanssa kauppaa, ei yleensä joutunut poliisiin 

pöytäkirjoihin. Varsinkaan silloin, jos kauppaa ei käyty alkoholilla. Viranomaiset olivat 

kuitenkin kiinnostuneita mustasta pörssistä, jossa harjoitettiin järjestelmällistä 

kaupantekoa. Heitä eivät kiinnostaneet yksittäiset tapaukset, joissa elintarvikkeita 

vaihdettiin päittäin.133 

 

                                                 
127 Hietanen 1990, 313–316. 
128 Vehviläinen 1990, 69–70. 
129 Junila 2000, 30-31. 
130 Vehviläinen 1990, 70–71. 
131 Junila 2000, 203. 
132 Junila 2000, 236–238. 
133 Junila 2000, 236–238 ja 243–244. 
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Sallassa poliisin tietoon tuli alkuvaiheessa muutama tapaus, joissa suomalaiset olivat 

onnistuneesti myyneet elintarvikekortin ja muutamat vaatetuskortit saksalaisille. Mies oli 

myynyt saksalaiselle sotilaalle elintarvikekortin, ja perinyt siitä 30 markkaa. Toinen mies 

oli myynyt vaatetuskortin saksalaiselle sotilaalle 50 markalla. 134  Eräässä tapauksessa 

osuusliike Sallan myymälässä saksalaisella sotilaalla oli ollut miesten vaatetuskortti 

suomalaisella nimellä. Kortin omistaja kiisti myyneensä sen sotilaalle.135 Tapaukset tosiaan 

tapahtuivat silloin kun saksalaiset olivat vasta saapuneet Sallaan, mikä teki mahdolliseksi 

tämän tapaiset huijaukset. Myöhemmin ei enää ilmennyt tapauksia, joissa kortteja olisi 

myyty saksalaisille. 

  

Halutuimmat kauppatavarat, joita saksalaiset halusivat, olivat kirjepaperit ja partaterät. 

Saksalaisille toimitettiin myös säännöstelynalaisia tarvikkeita, kuten vaatteita, naisten 

silkkisukkia ja radioita. 136 Sallassa näillä samoilla tuotteilla oli kysyntää. Tapauksia ilmeni 

muutama rikosasian pöytäkirjoista. Yhdessä tapauksessa mies oli varastanut 500 

kappaletta kirjekuoria ja myynyt ne saksalaiselle sotilaalle junassa.137 Toisessa tapauksessa 

oli alaikäinen poika tavattu myymässä joulukortteja suomalaisille sekä saksalaisille 

sotilaille.138 Eräässä tapauksessa oli sika teurastettu luvatta, ja osa sen lihoista oli myyty 

saksalaisille.139 

 

Silkkisukat olivat saksalaisten sotilaiden mieleen, koska heidän kotimaassaankin oli pulaa 

muun muassa naisten vaatteista. Vaatteita suomalaiset hankkivat ostokorteilla. 140 

Sotavuosina käytettiin tekosilkki sillaa. 141 Sallassa saksalaisten kanssa tehtiin kauppaa 

tekosilkillä. Silla ei ollut suomalaisten suosiossa, joten ilmeisesti se tarkoitti, että tekosilkkiä 

sisältävät naisten vaatteet olivat hyviä kauppatavaroita, koska suomalaiset eivät niitä itse 

halunneet. Seuraavat tapaukset kuvastavat hyvin sitä kuinka silkkisukilla tehtiin 

järjestelmällistä kauppaa. 

 

Ensimmäinen maininta sukkakaupoista rikosasian pöytäkirjoissa oli, kun mies oli myynyt 

niitä saksalaisille sotilaille saksalaisen puhelinkeskuksen lähettyvillä, mikä rikkoi 

                                                 
134 Tutkintapöytäkirja 29.9.1941. asia: elintarvikekorttien myynti N:o 327/41. 
135 Tutkintapöytäkirja N:o 367/41. 
136 Junila 2000, 240. 
137 Tutkintapöytäkirja N:o merkitsemätön, löytyy alusta 43, CIII6. 
138 Tutkintapöytäkirja 3.6.1943. N:o 559/42. 
139 Tutkintapöytäkirja N:o 75/44. 
140 Junila 2000, 240. 
141 Pihkala 1990, 267–268. 
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säännöstelymääräyksiä. 142 Eräässä toisessa tapauksessa Sallan aseman halkotarhalla 

työskentelevän miehen hallusta oli löydetty vieraita ostokortteja, joita tämä käytti 

luvattomasti. Hän oli käynyt saksalaisen sotilaan kanssa kauppaa naisten sukilla ja saanut 

niillä kuusi pakkaa saksalaista tupakkaa.143 

 

Usein silkkisukat olivat vain yksi osa mustan pörssin kauppiaan valikoimaa. Kauppiaalla 

oli usein myytävänä tavaroita, joita saksalaiset halusivat. Seuraavista tapauksista ilmenee 

hyödykkeet, joilla saksalaisten kanssa käytiin kauppaa. Yhdessä tapauksessa kuulusteltava 

oli esiintynyt juopuneena Sallan pitäjän Sallansuun kylässä sijaitsevassa saksalaisessa 

kenttäsairaalassa ja aiheuttanut häiriötä meluamisellaan. Häiriköinnin lisäksi mies oli 

kaupustellut säännöstelynalaisia naisten silkkisukkia saksalaisille. Kuulusteltava halusi 

silkkisukista saksalaista tupakkaa. Kuulusteluissa selvisi, että mies oli pyytänyt äitiään 

lähettämään silkkisukkia Helsingistä (Mies oli todennäköisesti työvelvollinen). 

Kuulusteltava oli vaihtanut yhdet silkkisukat yhteen kilogrammaan hienosokeria. Toisista 

silkkisukista hän oli saanut pari pulloa saksalaista viinaa.144 

 

Silkkisukkien lisäksi kauppaa käytiin myös muilla hyödykkeillä, kuten seuraavasta 

tapauksesta ilmenee, jossa mies oli myynyt saksalaisille säännöstelynalaista tavaraa. Mies 

oli vaihtanut Sallan asema-alueella majoitettuna olevalle saksalaiselle parin silkkisukkia. 

Mies sai sukilla kaksi pakkaa piipputupakkaa. Tutkimuksissa myyjältä löytyi 4000 

kirjekuorta, 100 partakoneenterää ja 12 paria naisten silkkisukkia, pari naistenvaatetta ja 

muutamat villakäsineet. Kuulusteltavan oli tarkoitus myydä tavarat yksinomaan 

saksalaisille.145 

 

Rautatiellä työskentelevät suomalaiset kävivät vilkkaasti kauppaa saksalaisten kanssa, 

kuten seuraavissa tapauksissa ilmenee, jossa veturinkuljettaja oli myynyt saksalaisille 

silkkisukkia, tapauksesta kirjoitetaan näin: ”Vaimonsa ja rouva Nikulainen olivatkin sitten 

lähettäneet hänelle yhteensä 12 paria silkkisukkia ja 6 paria naisten silkkisiä käsineitä ja oli 

asiasta sovittu niin, että kuulusteltava Helsingissä käydessään suorittaa näistä maksun 

lähettäjille.” Saksalaisilta sotilailta sai 200 markkaa sukkaparilta. Mies oli yrittänyt myydä 

                                                 
142 Tutkintapöytäkirja 28.9.1942: Asia: Säännöstelymääräysten rikkominen, N:o 461/42. 
143 Tutkintapöytäkirja 28.9.1943. N:o 88/43 
144 Tutkintapöytäkirja 30.4.1944. N:o 35/44 
145 Tutkintapöytäkirja 24.7.1943. N:o 660/43 
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radiotakin 8000 markalla, jonka hän oli tilannut Helsingistä postitse. Radion hän lopulta 

myi eräälle saksalaiselle 6000 markalla.146 

 

Mielenkiintoinen tapaus oli se, kun junan henkilökunnan jäsenet olivat järjestelmällisesti 

myyneet säännöstelynalaisia tuotteita saksalaisille. Konduktööriä kuulusteltaessa selvisi, 

että: 

 

Helmikuussa 1944 oli kuulusteltava ostanut Kemijärven asemalta olevalta Junamies 

Vihtori Majalta 20 paria naisten silkkisukkia maksaen niistä mk 100: -parilta. 

Kauppaa oli tehty Sallan asemalla. Nämä sukat oli kuulusteltava helmi-maaliskuun 

aikana 1944 eri kerroilla myynyt Sallassa saksalaisille sotilaille perien niistä mk 150: 

- parilta. Konduktööri oli naisten vaatetuskortilla ostanut 2 naisten alusvaatekerrosta 

maksanut 283mk kpö. Myynyt saksalaisille 400mk:n hintaan. Omalla 

vaatetuskortilla ostanut 15 paria naisten kumisia sukkanauhoja 100mk:N hintaan ja 

myynyt niistä 8, perinyt 120mk kappaleelta. Hän oli ostanut silkkisukkia 70mk 

parilta ja myynyt ne saksalaisille 163 mk:n hintaan. 147 

 

Junassa työskentelevistä kaikki olivat mukana kaupanteossa. Eräs junassa työskentelevä 

mies oli ostanut omalla vaatetuskortillaan Kuopiosta kahdet miesten nahkasormikkaat, 

joista hän sitten toiset vaihtoi viinaan saksalaisen sotilaan kanssa Sallassa. Näistä 

sormikkaista oli kuulusteltava maksanut 400 markkaa parilta. 148 Junayhteys mahdollisti 

matkustamisen muualle Suomeen ja pääsyn paikkoihin, joissa tavaraa oli saatavilla. Junien 

henkilökunta ilmeisesti kykenivät hankkimaan tuotteita, joista Sallassa oli pula, 

junayhteyksien kautta. Tavarat ostettiin muualta ja myytiin sitten voitolla Sallan 

saksalaisille. Kauppatavaraa he hankkivat kuten mainittu esimerkiksi Kuopiosta ja 

Helsingistä. Toinen tapa oli tietenkin postittaminen Sallan alueelle, mutta siinä saattoi olla 

suurempi kiinnijäämisen riski. Jo Kemijärveltä saattoi ostaa tavaraa, jota saattoi myydä 

voitolla Sallassa. Ylimääräistä Junamiestä kuulusteltiin asiaa koskien: 

 

Keväällä 1942 oli kuulusteltava ostanut Kemijärveltä Ingerön kaupasta 15 kpl 

tuppipuukkoja, joista maksoi mk 90: - kappaleelta. Näistä puukoista oli hän 

                                                 
146 Tutkintapöytäkirja 10.7.1944. N:o 111a/44. Asia: säännöstelymääräysten rikkominen ja 

säännösteltyjen tarvikkeiden luvaton luovutus ulkolaiselle sotaväelle. 
147 Tutkintapöytäkirja 12.7.1944. N:o 115/44. 
148 Tutkintapöytäkirja 12.7.1944. N:o 115/44. 
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seuraavana päivänä myynyt neljätoista kappaletta Sallan Tuntsan saksalaisille sotilaille, 

perien niistä 120mk: - kappaleelta, joten voitoksi tuli 30: -mk kappaleelta, oli yhteensä 

voittoa mk 420:-. Hän oli ostanut myös 40 paria naisten silkkisukkia ja maksanut 

90mk parilta. Oli ostanut ilman vaatetuskortin kuponkeja. Hän oli myynyt 20 paria 

konduktöörille. Talvella 42 ostanut Sallamerkkejä 24kpl 30mk kpl, ja vaihtanut niitä 

saksalaiseen tupakkaan. Saksalainen tupakka oli 50mk paketilta. 149 

 

Ylimääräinen veturinlämmittäjä oli ostanut 25 paria sukkia maksanut niistä 125 markkaa 

parilta. Hän oli myös ostanut naisten alusvaatekerraston, josta tämä oli maksanut 300 

markkaa. Mies oli käynyt kauppaa sukilla vuoden 1944 kesäkuussa ja onnistunut 

vaihtamaan kolmella eri kerralla kuusi paria sukkia saksalaiseen konjakkiin. Kahdella 

parilla mies oli saanut konjakkipullon.150 Suomalaiselle tuli ilmeisesti halvemmaksi tehdä 

vaihtokauppaa, kuin ostaa markoilla konjakkia. 

  

Toinenkin tapaus, jossa rautatieläiset kuljettivat tavaraa Sallaan, selvisi että: 

 

Junailija Niilo Luukkaalta 29 paria naisten sukkia, vaunuvoitelija Tauno Roposelta 

200 kappaletta kirjakuoria ja vaihdemies Kalle Vuorenmaalta noin 6 kilon painoinen 

pahvikolli kirjekuoria. Tutkimuksissa on todettu, että muutamat Tuntsan asemalla 

olevat rautatietyöläiset olivat hankkineet erillaista säännöstelynalaista tavaraa osaksi 

korteilla ja osaksi ilman korttia ja luovuttaneet ne saksalaisille sotilashenkilöille joko 

myyden tai vaihtaen väkijuomiin tai tupakkaan.  

 

Sukkapari maksoi 200–250 markkaa ja saksalainen rommipullo 500–600 markkaa. Miehet 

olivat myyneet radion 4000 markalla. Yksi heistä oli tehnyt vaihtokauppaa yli 20 000 

markan edestä. He olivat hankkineet kaupankäyntiä varten paljon silkkisukkia. Yksi 

kuulusteltava kertoo hankkineensa saksalaisilta yhteensä noin 50 pulloa alkoholia, joista 

osan hän myi, ja osan joi itse. Tutkintapöytäkirjassa selviää myös syy miksi saksalaiset 

ostivat mielellään naisten silkkisukkia: ”saksalainen (liikenneohjaaja) sotamies antanut 

kertojalle yhden ¾ pullon ranskalaista konjakkia ja pyytänyt kertojaa tuomaan hänelle 

lomalta palattuaan naisten sukat lähettääkseen ne sitten vaimolleen Saksaan.” 

                                                 
149 Tutkintapöytäkirja 12.7.1944. N:o 115/44. 
150 Tutkintapöytäkirja 12.7.1944. N:o 115/44. 
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Kuulusteltava oli ostanut vaimon vaatetuskortilla neljä paria naisten silkkisukkia. Hän oli 

kuullut myös, että kirjekuoret menivät hyvin saksalaisille kaupaksi.151 

  

Vaunuvoitelija oli myynyt alushameen, villapuseron, liivit, miesten paidan ja housut sekä 

kaksi pöytäliinaa, joilla hän oli tehnyt voittoa 1000 markkaa. Tienaamillaan rahoilla mies 

oli ostanut saksalaisilta konjakkia. Junailija oli myös myynyt saksalaisille naisten 

silkkisukkia. Ylimääräinenvaihdemies kertoi ohimennen, että joskus saksalaiset olivat 

antaneet kertojalle tupakan ilmaiseksi, joka ilmeisesti kertoo siitä, että välit eivät olleet 

saksalaisten kanssa ainakaan viileät.  

 

Tarkastuksessa junamiehen asunnosta oli löytynyt 4000–5000 kappaletta kirjekuoria. 

Ratsian yhteydessä oli tavattu saksalainen sotilas, joka oli ollut tekemässä kauppaa 

asunnossa. Asunnosta löytyi myös pullo konjakkia, josta junamies ”kertoi, että pari päivää 

ennen takavarikkoa sai kertoja kyseisen pullon saksalaiselta sotilaalta lahjaksi, koska 

kertoja pääsee lomalle 4.2.1944. Saksalainen on lentokentän vartiomiehiä ja tuttu kertojan 

kanssa.” 152 Jos konjakkipuollon tapaus on totta, niin se kertoo siitä, että saksalaiset olivat 

mahdollisesti ystävystyneet suomalaisten kanssa. Tapaus oli tapahtunut vielä vuonna 1944, 

jolloin saksalaiset olivat olleet Suomessa jo vuosia. Ajan myötä on varmasti syntynyt 

ystävyyssuhteita suomalaisten ja saksalaisten välille. Tapaus kertoo myös siitä, että 

saksalaiset kävivät suomalaisten luona hieromassa kauppaa. 

 

Junan henkilökunta oli ostanut tavaraa Oulusta ja Tampereelta. Heillä oli helppo raahata 

tavaraa ympäri maata, koska junat kulkivat kaikkialla. Olisikohan Sallassa ollut paljon 

vähemmän kaupankäyntiä ilman hyviä yhteyksiä muualle Suomeen? Luulen, että tavara 

juurikin liikkui rautateitse helpoiten, matkustajien ja rahdin mukana. Sallaan piti tosiaan 

olla luvanvarainen matkustuslupa, joka rajoitti kauppiaiden tuloa Sallaan. Tiukka 

junavalvonta näkyy rikosasian pöytäkirjoissa matkustussäännösten rikkomuksina153. 

 

Kauppaa ei aina käyty vain hyödykkeillä. Ilmeisesti aseilla kaupankäynti ei ollut harvinaista, 

koska muutama tapaus ilmenee tutkintapöytäkirjoissa, joissa aseilla oli käyty kauppaa. 

Aseet olivat hintojen perusteella todella käypää kauppatavaraa, kuten seuraavista 

tapauksista selviää. 

                                                 
151 Tutkintapöytäkirja 10.2.1944. N:o 66/44. 
152 Tutkintapöytäkirja 10.2.1944. N:o 66/44. 
153 Ks. Syytteet, pöytäkirjoista 567/42 ja 140/41. 
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Ensimmäisessä tapaus oli, jossa asemamies Toivonen oli ostanut tuntemattomalta 

saksalaiselta sotilaalta norjalaisen pistoolin, ja maksanut siitä 1000 markkaa. Hänen 

tarkoituksena oli myydä ase voitolla Tuntsassa asuville saksalaisille. Hän aikoi myydä aseen 

2500 markalla. Asemamies yritti myydä asetta eräälle saksalaiselle sotilaalle. Kaupanteon 

yhteydessä ase laukesi vahingossa, ja luoti kimposi saksalaisesta kuorma-autosta 

saksalaisen toimiston ikkunan läpi. Ase oli lauennut lataamisen yhteydessä, kun Toivanen 

oli ampunut sillä malliksi ilmaan. Paikalle saapui saksalainen vääpeli, joka kysyi Toivaselta 

henkilöllisyyspapereita ja päästi miehen sitten menemään. Toivanen myi pistoolin 

myöhemmin 800 markalla tuntemattomalle saksalaiselle sotilaalle. Myös saksalaiset olivat 

tehneet ilmoituksen tapahtuneesta suomalaisille viranomaisille. Konstaapeli oli käynyt 

kysymässä saksalaisesta yksiköstä, että oliko näillä korvausvaatimuksia rikkoutuneesta 

ikkunasta asemamies Toivoselta. Saksalalaisilla ei ollut mitään vaatimuksia.154  

 

Tapaus on asekaupan lisäksi mielenkiintoinen. Saksalaisten suhteellisen rauhallinen 

suhtautuminen tapaukseen kuvaa hyvin sitä, että saksalaisilla ja suomalaisilla oli ihan hyvät 

välit. Saksalaisten ilmoitus asiasta ja konstaapelin huomaavainen toiminta kertoo siitä, että 

viranomaisten yhteistyö oli suhteellisen mutkatonta ainakin asioissa, joissa saksalaista ei 

epäilty mistään. Samalla ilmenee se tosiseikka, että saksalaiset kyselivät suomalaisilta 

henkilöllisyyspapereita, kun he näkivät sen tarpeelliseksi. 

 

Toisen asekauppa ei onnistunut aivan suomalaisen haluamalla tavalla. Mies oli keväällä 

1944 myynyt radiovastaanottimia saksalaisille sotilaille Sallan pitäjän Alakurtin kylässä. 

Myyjällä oli ollut yhteensä neljä radiota. Mies sanoi vaihtaneensa yhden radion saksalaisen 

aliupseerin kanssa kaksipiippuiseen haulikkoon vuoden 1944 keväällä. Kauppa oli sovittu 

niin, että saksalainen maksaisi kertojalle radion ja haulikon väliä 700 markkaa, mutta 

suomalainen ei ollut saanut luvattua rahaerää saksalaiselta. Saksalainen ehti poistua 

paikkakunnalta ennen sovittua maksutapahtumaa.155 

 

Tapauksessa kaupankäynti ei ollut onnistunut suomalaisen haluamalla tavalla. Saksalainen 

saattoi tahallaan luvata maksavansa suomalaiselle myöhemmin 700 markan rahaerän, 

                                                 
154 Tutkintapöytäkirja 3.6.1943. N:o 453/43. 
155 Tutkintapöytäkirja 18.8.1944. N:o 63a/44. 
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tietäen, että tämä poisuisi paikkakunnalta. Muita tapauksia, joissa saksalainen on 

mahdollisesti huijannut suomalaista, ei ilmene rikosasian pöytäkirjoissa.  

 

Erässä tapauksessa saksalaista oli sotilasta kiristetty kauppatavaran toivossa. Tampereelta 

kotoisin oleva työvelvollinen oli myynyt rautatierakennustyömaan parakissa laittomasti 

tupakkaa, josta tämä oli sitten jäänyt kiinni. Työvelvollinen oli 17-vuotias, kun pidätys 

tapahtui. Kuulusteluissa poika kertoi, että tupakat hän oli saanut Kemijärven asemalla 

tapaamalta saksalaiselta. Saksalaista hän kuvailee tanakaksi ja punahuuliseksi mieheksi. 

Hän oli kysynyt saksalaiselta tupakkaa, johon vähän suomea puhunut saksalainen oli 

vastannut, että pojan pitäisi seurata häntä konduktöörin vaunuun. 

 

Täällä sotilas alkoi kertojalta laskea housuja alas avaten samalla omia housujaan, 

näyttäen että sitten saa tupakkaa, johon kertoja suostui antaen sotilaan tyydyttää 

sukupuoli viettinsä. Kertoja sai tästä palkkioksi 14 laatikkoa savukkeita 3 pakettia 

piipputupakkaa 1 lihasäilykepurkin ja kaksi limppua.156  

 

Tapauksessa tulee ilmi, että saksalaiset osasivat kommunikoida suomalaisten kanssa 

tarpeeksi hyvin, että nämä ymmärsivät toisiaan, kun oli puhe kaupanteosta tai seksuaalista 

kanssakäymistä. Myöhemmin kertoja oli tavannut saksalaisen uudestaan, jolloin 

saksalainen oli halunnut harrastaa uudestaan seksiä kertojan kanssa. Kertoja oli kuitenkin 

kieltäytynyt, ja vaatinut, että saksalainen toimittaisi tälle lisää tupakkaa. Jos saksalainen 

kieltäytyisi, hän kertoisi tapahtuneesta sotilaan esimiehelle. Poika tiesi, että mitä tiedon 

julkituleminen merkitsisi sotilaalle. Hän kertoi, lukeneensa saksalaisen sotilaan 

ohjeistuksen, jonka mukaan homoseksuaalisuus oli kiellettyä Saksan armeijassa. 

Saksalainen sotilas ja kertoja kävivät kiristyskauppaa, kunnes kertoja jäi kiinni suomalaisille 

viranomaisille. Kertojalla oli jo nuoreksi henkilöksi pitkä rikosrekisteri, hän oli ollut jopa 

nuorisovankilassa. 157  On tietenkin mahdollista, että poika valehtelee, mutta 

tutkintapöytäkirja ei anna viitteitä, että tapahtuneet olisivat keksittyjä. 

Tutkintapöytäkirjasta selviää, että suomalaiset olivat ilmeisesti hyvinkin tietoisia saksan 

armeijan ohjesäännöistä. Tässä tapauksessa siitä saatiin tietoa, jota voitiin käyttää hyväksi 

tällaisissa kiristystapauksissa. Tutkintapöytäkirjan loppuun oli käsinkirjoitettu teksti, jota 

ei konstaapeli kehdannut aikaisemmin merkitä kuvaukseen: ”Saksalainen sotilas laittoi 
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kertojan nelinkontin vaunun lattialle ja takaapäin omalla paljastetulla kalullaan työnteli 

kertojan jalkain väliin noin 6-7 minuutin ajan.” Merkintä kertonee siitä, että tapaus meni 

konstaapelinkin siveyskäsityksen yli. 

 

Erikoinen tapaus oli se, kun rautatieläiset olivat myyneet vuoden 1941 loppupuolella 

monia tuhansia väärennettyjä Salla-merkkejä, joista heille koitunut voitto oli laskettavissa 

sadoissa tuhansissa markoissa. Rautatieläiset olivat kääntyneet helsinkiläisen kultasepän 

puoleen, joka oli valmistanut merkkejä tuhansittain. Merkkejä myytiin 60–80 markalla 

kappale. Merkit olivat myyntimenestys saksalaisten piireissä. 158 Rautatieyhteydet muuhun 

Suomeen mahdollistivat tai ainakin helpottivat tämän tapaisia operaatioita. Viranomaiset 

olivat tarkkoja, jos joku yritti tehdä voittoa tämän tapaisella kaupankäynnillä.   

 

Rikosasian pöytäkirjojen tapauksissa hyödykkeitä yleensä vaihdettiin alkoholiin ja 

tupakkaan. Saksakalisille on myyty kirjekuorien, lihan, naistenvaatteiden ja radioiden 

lisäksi aseita, joulukortteja. Saksalaiset kaipasivat kirjekuoria ja joulukortteja, joiden avulla 

he pystyivät kommunikoimaan kotiväen kanssa. Halukkuus ostaa silkkisukkia kertoo siitä, 

että sotilaat halusivat lähettää kotiin jotakin, josta Saksassa pulaa kärsivä kotiväki saattoi 

hyötyä. Mahdollisesti radiosta saksalaisten laulujen kuuntelu helpotti sotilaan koti-ikävää, 

jota tämä poti Sallan korvessa.  

 

2.4. Saksalaiset ja suomalaiset naiset 
 

Saksalaiset eivät ehtineet olla Suomessa kuukauttakaan, kun julkisia vaatimuksia naisten 

valvomisesta esitettiin suomalaisessa lehdistössä. Saksalaisten palveluksessa olevien 

naisten elämäntapoja epäiltiin usein epäsiveellisiksi. Julkinen keskustelu loi mielialan, jossa 

saksalaisten ja suomalaisten naisten epäsiveellistä seurustelua paheksuttiin. Ilkeät juorut 

levisivät naisten ja saksalaisten suhteista. Naisasiat olivat alkoholin lisäksi niitä riidan 

aiheita, joita tuli saksalaisten ja suomalaisten välille. Kuulopuheet ja juorut saksalaisista 

sotilaista ja suomalaisista naisista olivat omiaan aiheuttamaan yhteenottoja. Saksalaisten 

kanssa seurustelua ei kuitenkaan suoralta kädeltä tuomittu.159 

 

                                                 
158 Tutkintapöytäkirja 12.11.1942. N:o 534/42. 
159 Junila 2000, 153–158. 
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Saksalaiset palkkasivat suomalaisia naisia kanttiineihin ja pesuloihin. Hyvät palkat 

houkuttelivat naiset saksalaisille töihin. Saksalaisten maksamat palkat olivat usein 

moninkertaiset verrattuna suomalaisten maksamiin palkkoihin.160 Saksalaiset saivat naisia 

töihin suomalaisen työnvälityksen kautta. Viranomaiset pyrkivät seulomaan työvoimaa, 

jotta epäsiveellisiä naisia ei päätyisi saksalaisille töihin. Saksalaisten parakkialueilla 

kuitenkin liikkui viranomaisten näkökulmasta paljon hämäräperäistä väkeä.161 

 

Alakurtista käsin toimivan kahdeksannen sotapoliisikomppanian tehtävänä oli valvoa 

siviiliväestöä ja toimittaa tarkastuksia asuinrakennuksissa. Tehtäviin kuului myös 

suomalaisten liikenteen valvominen. Raportissa Lapin lääninhallitukselle ilmeni, että: 

 

Koska saksalaisten palvelukseen oli pyrkinyt ja myöskin päässyt runsaasti naispuolista 

työvoimaa, joka siveelliseltä tasoltaan oli sangen epäilyttävää ja joka lisäksi oli tullut 

paikkakunnalle ilman asianmukaista lupuaa, oli tietenkin sangen tärkeää tälläisen 

henkilöaineksen tulon estäminen Alakurttiin. Tämänvuoksi asetettiin jo 18.5 Sallan 

ja Alakurtin väliselle rataosalle junapartio, jonka tehtävänä oli estää 

viimeksimainittuun paikkaan suuntautuva luvaton siviilihenkilöliikenne sekä 

muutenkin huolehtia junapartiolle kuuluvista tehtävistä. Myöhemmin syyskesällä 

helpottui tilanne tässä suhteessa huomattavasti, sillä suurin osa suomalaisista 

työmuodostelmista sekä kaikki saksalaisten palveluksessa olevat naispuoliset 

työntekijät siirretiin paikkakunnalta.162  

 

Raportissa tulee selkeästi esille, että viranomaiset yrittivät pitää saksalaiset sotilaat ja 

suomalaiset naiset erillään, jotta epäsiveellisyyksiä ei pääsisi tapahtumaan. 

 

Lapin läänissä seurustelu saksalaisen kanssa alkoi yleensä työpaikalta. Saksalaisilla töissä 

olevat naiset tutustuivat siellä saksalaisiin sotilaisiin. Saksalaisten omia rakastajia usein 

palkattiin töihin, mikä saattoi mustamaalata tavallisten työntekijöiden maineen. 

Naistyöntekijöitä usein houkuteltiin ottamaan osaa saksalaisten juhliin. 163 Tanssien 

pitäminen oli jatkosodan aikana kiellettyä. Laittomia nurkkatansseja kuitenkin pidettiin, 

                                                 
160 Vehviläinen 1990, 71. 
161 Junila 2000, 249. 
162 Arkisto: Armas Alhavan arkisto. Arkistoyksikkö Ba:1 Raportit ja esitelmät (1942–1944). 8. 

sotapoliisikomppanian kertomus toiminnastaan Lapin läänissä 1942. Raportti Lapin lääninhallitukselle 

Alakurtin joukkueen toiminnasta 15.5.1942. 
163 Junila 2000, 258-259. 
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mihin virkavalta saattoi puuttua. Mutta jos tanssit pidettiin saksalaisten parakissa, ei 

virkavallalla ollut toimintavaltuuksia niitä keskeyttää.164 Seuraava tapaus kuvastaa hyvin, 

kuinka virkavalta puuttui laittomiin tansseihin, joissa oli saksalaisia. 

 

Poliisi keskeytti Märkäjärven kylässä luvattomasti järjestetyt tanssit. Tansseissa toimi 

soittajana saksalainen sotilas. Konstaapeli listasi paikalla olleet naiset. Listassa oli 

neljäntoista naisen nimet. Naiset olivat enimmäkseen keittiöapulaisia ja neitejä. Joukossa 

oli jopa yksi lotta. Kaksi naisista oli tullut tansseihin niinkin kaukaa kuin Kuusamosta. 

Tansseissa kaikki miehet olivat saksalaisia.165 Tapaus kertoo juuri siitä, että viranomaiset 

eivät pitäneet siitä, että suomalaiset naiset ja saksalaiset sotilaat viettivät aikaa keskenään. 

Rikosasian pöytäkirjoissa ei ollut paljoa tapauksia, joissa tanssit olisi lopetettu 

viranomaisten toimesta, mikä kertonee siitä, että viranomaiset eivät aina puuttuneet 

tavallisiin nurkkatansseihin. Kun kyseessä olivat saksalaiset, kiinnittivät viranomaiset 

ilmeisesti tansseihin enemmän huomiota.  

 

Pohjois-Suomessa saksalaisten parakeissa järjestettiin tansseja, jotka saattoivat olla 

hyvinkin siveellisiä tapahtumia, niihin saatettiin kutsua suomalaiset naapuritkin. Saksalaisia 

saatettiin taas kutsua nuorten järjestämiin nurkkatansseihin, koska suomalaisilla oli usein 

puute kavaljeereista. Lisäksi saksalaiset olivat hyviä muusikkoja ja omistivat huolitellun 

ulkonäön lisäksi sivistyneet tavat.166 

 

Toimeton, epäsiveellinen ja alkoholin täytteinen elämä kiinnitti helposti viranomaisen 

huomion. Naiset saattoivat herkemmin saada syytteen irtolaisuudesta. 167  Sallassa 

viranomaiset kiinnittivät huomion muutamaan naiseen, jotka heidän mielestään olivat 

Sallan alueella vääristä syistä. Tapaukset koskivat rautatierakennuksilla olevia työkykyistä 

naisia, jotka olivat olleet siellä toimettomana. Toinen naisista oli oleskellut 

työvelvollisuuden perusteella Sallassa. Hän oli työskennellyt aikaisemmin Rovaniemellä 

saksalaisessa ruokalassa, josta työvoimalautakunnan toimesta poistettiin Saksan 

puolustusvoimien palveluksessa olevia naisia. Nainen joutui 24.2.1943. rautatietyöhön 

Sallan kunnan Salmivaaran kylään. 168Tutkintapöytäkirjassa selviää, että:  

 

                                                 
164 Junila 2000, 248. 
165 Tutkintapöytäkirja N:o 67/43. 
166 Junila 2000, 353. 
167 Junila 2000, 251. 
168 Tutkintapöytäkirja 27.5.1943. N:o 339/43. Työvelvollisuuslain rikkominen. 
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Kuulustelupäivään mennessä oli kertoja ollut rautatietyössä ainoastaan 100 tuntia. 

Joutuessaan näin olemaan toimettomana ryhty kertojakin, kuten moni muukin työmaan 

naisista, aika kuluttaessaan käymään saksalaisten sotilaiden luona ja kävi kertoja 

ensikerran, aikaa tarkemmin muistamatta, erään Mäki- nimisen naisen kanssa 

Märkäjärven kylässä majoitettuna olevien saksalaisten sotilaiden parakissa ja tutustui 

tällöin Häger-nimiseen sotilaaseen kun taas Nurmi oli seurustellut Fuchs-nimisen 

aliupseerin kanssa. Yövyttiään saksalaisten luona palasivat seuraavana päivänä 

takasin Salmivaaran kylään. Myöhemmin on kertoja usein käynyt mainitun 

saksalaisen luona viipyen erään kerran tämän luona kaksi vuorokautta. Saksalaisen 

kanssa myöntää kertoja harjoittaneensa sukupuoliyhteyttä useita kertoja saamatta 

kuitenkaan muuta korvausta kuin ruuan oleskeluaikanaan.169 

 

Konstaapeli toteaa, että nainen ryhtyi monen muun naisen tavoin seurustelemaan 

saksalaisten kanssa. Ilmeisesti oli yleistä, että naiset seurustelivat saksalaisten kanssa 

Sallassa. Voi tietenkin olla, että toteamus oli konstaapelin oma näkemys vallitsevasta 

tilanteesta, ja tämä arvio ei välttämättä vastannut todellisuutta. Kanssakäymistä on 

kuitenkin selvästi ollut saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten naisten välillä. 

 

Toista naista kuulusteltiin samojen asioiden tiimoilta. Nainen oli myös ollut toimettomana 

rautatierakennuksilla. Rakennusmestari oli kieltäytynyt naista poistumasta työpaikalta 

ilman tämän lupaa. Nainen ei ollut totellut rakennusmestaria ja häntä kuulusteltaessa 

selvisi että: 

  

Niinä päivinä, joina kertoja on ollut pois töistä on kertoja liikkunut mm. Huhtalan 

kanssa käyden Märkäjärvellä olevien saksalaisten luon useita kertoja tutustuen siellä 

Verner Schatz- nimiseen sotamieheen, jonka kanssa on usein hajoittanut 

sukupuoliyhteyttä. Erään kerran oli kertoja viipynyt mainitun saksalaisen luona 

yhtäjaksoisesti kolme vuorokautta saamatta muuta korvausta kuin ruuan. Kerran oli 

kertoja käynyt Märkäjärvellä saksalaisten luona Mäki nimisen naisen kanssa. Kertoo 

edelleen käyneensä sekä Kursun kylässä että Lakijängän liikennepaikassa olevien 

saksalaisten luona joitakin kertoja Heikkilä-,Sipola-,Rajala-,Kuosmanen-ja Töllinoja 

nimisten naisten kanssa ja on näillä matkoilla seurustellut saksalaisten kanssa tanssien 
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ja muuta iloa ylläpitäen kieltäen kertoja kuitenkaan hajoittaneensa näillä matkoilla 

ollessaan kenenkään kanssa sukupuoliyhteyttä.170 

 

Oliko naisia haluttu vahtia laajamittaisesti, jotta he eivät lähtisi saksalaisia tapaamaan? 

Muutenkin on ilmeistä, että naiset kävivät saksalaisten luona viihtymässä, esimerkiksi 

tanssiaisten ja seurustelun merkeissä. Olivatko kaikki naiset, jotka saksalaisten luona 

liikkuivat epäsiveellisiä elämäntavoiltaan? Kuinka yleistä oli tapausten kaltainen naisten 

toiminta Sallassa? Yleistäminen on vaikeaa, koska tapauksia oli vain muutama. Kuitenkin 

voidaan todeta, että viranomaiset pitivät tarkasti silmällä naisten puuhia, koska näin 

tarkasti heitä kuulusteltiin. Viranomaiset puuttuivat tiukasti näihin tapauksiin, joissa naiset 

olisivat vain olleet saksalaisten luona ilman, että tekivät töitä, voin varovaisesti todeta, että 

tämän tapaista toimintaa ei merkittävissä määrin ollut Sallan alueella. Täysi irtolaisuus oli 

Sallan alueella vaikeaa jo siksi, että alueelle tarvittiin matkustuslupa ja junapartiota tekivät 

tarkastuksia, jotta alueelle ei saapuisi ei-toivottua väkeä. 

 

Sallassakin saksalainen alkoholi ja tanssit kulkivat käsi kädessä, kuten seuraava tapaus 

todistaa. Työmies oli antanut ravintola-apulaiselle rahaa, jotta tämä hakisi viinaa 

saksalaisilta.  Nainen oli ollut kavereidensa kanssa kovassa humalassa, kun toimeksianto 

oli annettu. Matkalla saksalaisten luo he olivat pysähtyneet Alakurtissa, jossa suomalaiset 

sotilaat olivat pitämässä tansseja. Suomalainen sotilas ja kersantti olivat myös halunneet 

ostaa viinaa saksalaisilta, ja olivat pyytäneet naista oppaaksi. Nainen oli ottanut miehet 

mukaan saksalaisten parakeille, jossa hän usein aikaisemminkin oli käynyt seurustellessaan 

saksalaisen kanssa. Suomalaiselta sotilaalta puutui alkoholinostoa varten 300 markkaa, 

jonka nainen lainasi tälle, sotilas katosi jäljettömiin rahojen kanssa. Nainen käytti loput 

rahat matkalla Kemijärvelle. Naisen oli kuulemma tarkoitus korvata työmiehelle tämän 

menettämänsä rahat.171 Tapaus osoittaa, että suomalaiset sotilaat eivät katsoneet ilmeisesti 

kovinkaan pahalla, jos suomalainen nainen oli seurustellut saksalaisten kanssa, koska 

viitsivät tätä pyytää oppaaksi alkoholinhakureissulle. 

 

Pohjois-Suomessa suhtauduttiin suopeammin saksalaisten kanssa seurusteluun kuin 

Etelä-Suomessa. Seurustelusuhteet olivat pohjoisessa pidempiä, kuin etelässä, jossa 

saksalaiset olivat yleensä vain kauttakulkumatkalla. Pohjoisessa saksalaiset pysyivät 
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paikallaan pitempään ja suhteet naisiin olivat pidempiä. Suhteen pohjana saattoi hyvinkin 

olla nuorten rakkaus. Kevytkenkäistä toimintaa taas katsottiin pahalla pohjoisessakin.172 

 

Rikosasian pöytäkirjoista selviää, että naisia työskenteli saksalaisten tiilitehtaalla 

keittiöapulaisena 173 ja saksalaisten varastolla siivoojina. 174  Tapaukset selviävät 

pöytäkirjoista, joista kävi ilmi, että saksalaiset olivat lahjoittaneet tavaroita heille 

työskenteleville naisille. Tapaukset sijoittuvat vuoteen 1944, jolloin saksalaiset eivät enää 

saaneet luovuttaa lahjoina tavaroita siviiliväestölle. 

 

Sallan poliisivartiokonttorin saksalainen kenttäpoliisi ilmoitti, että henkilö yrittänyt 

lähettää Sallasta Porvooseen postitse paketin, joka sisälsi kaksi saksalaista 

lihasäilykepurkkia, kuusi levyä saksalaista suklaata ja 17 pakkausta rusinoita. Saksalainen 

kenttäpoliisi pyysi Judit Niemen kuulustelemista asian johdosta. 175  Saksalainen 

kenttäpoliisi tutki loppuvaiheessa lähetettyjen pakettien sisältöjä Sallan alueella. 

Postitarkastuksia tehtiin vain vuoden 1944 kesällä ja syksyllä. 

 

Eräässä tapauksessa, jossa postissa löytyi Saksan puolustusvoimille kuuluvia vaatteita. 

Syylliseksi epäiltiin varastolla toiminutta suomalaista siivoojaa. Siivoojan postipaketti oli 

sisältänyt: viisi patjapussia, kolme käytettyä patjapussia, punaraitaisen patjapussin, viidet 

lakanat, kahdet tyynyliinat, kuusi tomuliinaa ja viisi ikkunaverhoa.  

 

Koko paketin sisältö oli ollut saksalaiselta varastolata saatua tavaraa. Kuulusteltava 

oli paketin lähetysaikoina ollut työssä Fliegelkomppanian varawstolla ja kun hän oli 

kertonut varastolla vanhimpana toimineelle oberfeldwebel Evald Klämsteigelle, että 

häneltä on kotona Inkerissä tuhoutunut kaikki vaatteet, oli tämä antanut 

kuulusteltavalle e.m. vaatetavarat varastosta ja käskenyt kuulusteltavaa lähettämään 

ne kotiinsa. 

 

Kuulusteltavan kertomuksen vääpeli todisti, että tämä oli antanut tavarat naiselle. 

Yhteysupseeri Luutnantti.k.Backman jatkaa asiasta:  
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Viitaten puhelinkeskusteluumme 22.8.44. lähetän oheisena vääpeli Klemmsteinin 

antama todistus siitä, että Anni Nikkarisen postissa avatussa paketissa olevat tavarat 

ovat Klemmsteinilta saatuja. Hän on myös lahjoittanut Katri Maliselle lakanoita. y.m., 

joista hän samalla mainitsee todistuksessaan. Kuten aikaisemmin oli puhe, pyysi 

Klmemsteinin päälikkö Stabszaahmeister Raats, että juttua ei mikäli mahdollista 

annettaisi saksalaiselle sotapoliisille edelleen tutkittavaksi. Kunnioittaen 

yhteysupseeri.176  

 

Todennäköisesti saksalainen varastovääpeli oli antanut tavarat lahjoittanut naiselle 

ystävällisyyttään. Oliko kuitenkin mahdollista, että tavaroidensaantiin olisi liittynyt joitakin 

ylimääräisiä palveluksia? Ei voida varmuudella tietää. Hyvin todennäköistä on kuitenkin, 

että vääpeli oli hyvää hyvyyttään lahjoittanut tarpeita, koska kuulusteluissa ei selvinnyt 

mitään, joka viittaisi epäsiveelliseen suhteeseen. Kuten muutamasta edellisestä tapauksesta 

tulee ilmi, että konstaapelit olivat kiinnostuneita naisten suhteista saksalaisiin. He ottivat 

jopa siitä selvää, että harrastivatko naiset saksalaisten kanssa sukupuoliyhteyttä. Tapauksen 

taustalla voi olla hyvinkin pyyteetön avunanto tai ystävyys. Tämän tapausta hoidettiin 

yhteysupseerin välityksellä. Mielenkiintoista on se, että saksalaiset eivät halunneet juttua 

saksalaisen sotapoliisin tietoon. Tähän vaikuttanee saksalaisten joukkojen kovat 

rangaistukset177, joita langetettiin rikkomuksista. 
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3. Selkkaukset ja ongelmat 
 

3.1. Saksalaisten tekemät varkaudet ja väkivallanteot 
 

Saksalaisten kontolle ei usein pantu rikoksia. Tietenkin ei ole mahdotonta, että näinkin 

olisi tapahtunut. Voidaan kuitenkin sanoa, että jos tavara kadotettiin, niin sen katoamista 

ei yleensä pistetty saksalaisten syyksi. Saksalaisista ei tarkoituksella tehty syntipukkeja 

rikostapauksissa. Jos epäiltiin tai tiedettiin, että saksalaiset olivat joidenkin vahinkojen tai 

rikosten taustalla, asianomainen mainitsi myös asiasta poliisille. Poliisi teki asiasta 

tutkinnan ja toimitti korvausvaatimukset sekä tapaukseen liittyvät asiakirjat Lapin 

lääninhallitukselle. Tapauksen käsittely jatkui tämän jälkeen yhteysesikunta Roi:ssa, joka 

oli yhteydessä Saksan sotavoimiin. 178 

 

Väliaikaisesti paikkakunnalla oleskeleva sotilas varasti herkemmin kuin pysyvästi 

paikoilleen sijoittunut. Varustepula ja kylmyys ensimmäisenä sotatalvena saivat saksalaiset 

viemään vartioimattomat polttopuut teiden varsilta. Yhteysesikuntaan tuli paljon 

ilmoituksia kadonneista polttopuista. Varkaudet vähentyivät vuodesta 1942 alkaen. 

Varkaudet johtuivat usein saksalaisten tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä.179 

 

Pohjoisessa vieraiden sotilaiden tekemien vahinkojen osoittaminen oli usein vaikeaa. 

Varsinkin majoitusalueen läheisyydessä olleet puutavarat, niityt, kasvimaat ja pellot olivat 

vaarassa joutua saksalaisten omavaltaisuuden kohteeksi. Jos saksalaiset varastivat, olivat 

varastamisen kohteena järjestään käyttötavara, kuten lapiot, vadit ja rakennustarpeet. 

Vietyjen tavaroiden listalle eivät mahtuneet lompakot tai muut arvotavarat.180 

 

Vuonna 1941 Sallassa saksalaiset veivät mennessään juurikin puutavarat ja 

vartioimattomat rakennustarpeet. Saksalaiset veivät mukanaan muun muassa kamiinat, 

vesiämpärit, pesuastiat ja pesuvadit. 181Saksalaiset olivat eräässä tapauksessa korjanneet 

maantietä maanviljelijän talon vieressä. Maanviljelijä kertoi, että saksalaiset lainasivat 

tienkorjuussa usein hänen omistamaansa lapiota. Saksalaiset olivat lähtiessään vieneet sen 
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mennessään. 182 Myös kalastusverkot kiinnostivat saksalaisia, koska niitä oli viety 

muutamaan otteeseen. 183Eniten ärtymystä saksalaiset aiheuttivat maanviljelijöissä, joiden 

omaisuutta nämä veivät. Viranomaiset tarttuivat näihin ongelmiin ja ajan myötä 

rikkomukset vähenivät. Tehostuneet korvaustoimet johtivat myös suhteiden 

parantumiseen. 184 

 

Sallassa oli tapauksia, joissa saksalaiset sotilaat veivät omavaltaisesti tavaroita, eivätkä 

piitanneet suomalaisten kielloista, kuten seuraavista tapauksista käy ilmi. Eräässä 

tapauksessa peräkärryn jouset olivat kadonneet omistajan talon pihalta. Suomalainen 

sotilas, joka toimi autonkuljettajana oli huomannut, että kolme saksalaista oli irrottamassa 

jousia pihamaalla. Saksalaiset sotilaat olivat olleet liikkeellä kuorma-autolla. Suomalainen 

sotilas oli omien sanojensa mukaan mennyt puhumaan saksalaisille norjaa, ja yrittänyt 

selittää, ettei yksityisomaisuutta saanut viedä, johon saksalaiset olivat vastanneet, että heillä 

oli esimiehen määräys, ja että he ottavat jouset. Saksalaiset olivat ottaneet jouset 

suomalaisen sotilaan estämisyrityksestä huolimatta. Omistaja kertoi jousien hinnaksi 

15 000 markkaa.185 

 

Saksalaisten välinpitämättömyys yksityisomaisuutta kohtaan selviää myös seuraavassa 

tapauksessa, jossa maanviljelijä ilmoitti saksalaisten vieneen luvatta hänen omaisuuttaan. 

Kun saksalainen sotaväki oli kesällä saapunut Märkäjärven kylään, olivat he vieneet hänen 

omistamiaan lautoja, nauloja, autonrenkaita ja muuta hänen omaisuuttaan yhteensä 5713 

markan edestä. Maanviljelijä kertoo, että oli kieltänyt saksalaisia useaan otteeseen 

ottamasta hänen lautojaan, mutta kun tämän silmä oli välttänyt, olivat saksalaiset vieneet 

ne mennessään.186 

 

Joskus saksalaiset vain pakenivat paikalta ilman, että viitsivät selitellä tekosiaan, kuten 

seuraava tapaus osoittaa, jossa saksalaiset sotilaat olivat ampuneet luvattomasti poroja. 

Saksalaiset oli havaittu lastamaassa ampumiaan poroja kuorma-autoon, kun silminnäkijä 

oli yrittänyt mennä heitä puhuttelemaan, olivat Saksalaiset vain poistuneet paikalta ilman 

minkäänlaista kommunikointia.187 

                                                 
182 Tutkintapöytäkirja 16.8.1941. N:o 331/41. 
183 Tutkintapöytäkirjat N:o 314/41 ja 340/41. 
184 Junila 2000, 283–284. 
185 Tutkintapöytäkirja 26.9.1941. N:o 275/41. 
186 Tutkintapöytäkirja N:o 336/41. 
187 Tutkintapöytäkirja 22.1.1942. N:o 42/42. 
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Suomalaisiin sotilasvirkailijoihin saatettiin ottaa yhteyttä, jos saksalaiset olivat päänvaivana, 

kuten seuraava tapaus osoittaa, jossa saksalaiset olivat vieneet puutavaraa eräältä 

maanviljelijältä useaan otteeseen. Maanviljelijä oli valittanut asiasta Luutnantti Mäelle, joka 

meni asian tiimoilta puhumaan saksalaisille. Saksalaiset eivät enää vieneet puutavaraa 

kyseiseltä maanviljelijältä.188 Tapaus viittaa siihen, että saksalaiset kunnioittivat suomalaisia 

sotilasvirkailijoita. 

 

Sallassa porokanta kärsi, kun saksalaiset metsästivät poroja kiellosta huolimatta. Poronliha 

oli toivottua vaihtelua saksalaisten ruokavalioon. Yhteysesikunta käsitteli kolmekymmentä 

porojen salametsästykseen liittyvää korvaustapausta, eli vain noin 5 % porotapauksissa.189 

Saksalaisten omavaltainen tavaroiden vienti loppui melkein kokonaan vuoden 1941 

jälkeen. Poronmetsästyksistä tehtyjä ilmoituksia merkittiin rikosasian pöytäkirjoihin 

vuosina 1942 ja 1943 yhteensä 7 tapausta. Määrä ei oli tosiaan paljon isompi, mitä 

pöytäkirjat antavat ymmärtää.190 

 

Poronmetsästys oli ongelma Sallan alueella. Seuraavassa tapauksessa käsitellään erästä 

tapausta, joka kuvastaa, että miksi saksalaisten poronmetsästykseen oli viranomaisten 

vaikea puuttua. Saksalaiset sotilaat kiinnittivät huomiota Sallassa ja heidän tekemisensä 

eivät jääneet Sallalaisilta huomaamatta. Silminnäkijät kertoivat kuinka kolme saksalaista 

sotilasta olivat kuljettaneet suurikokoista säkkiä kelkassa. Ilmoittaja epäili, että epäili 

säkissä olevan poronlihaa. Silminnäkijät olivat seuraavana päivänä seuranneet saksalaisten 

jälkiä ja löytäneet kaksi teurastettua poroa. Paikalta oli löydetty myös tyhjä konjakkipullo. 

Tutkinnasta vastaava konstaapeli lähti selvittämään asiaa, ja kertoo asiasta näin: 

 

Merkitään, että allekirjoittanut pyysi tulkiksi Märkäjärven asemapäällikkö Martti 

Auteron ja menimme aseman luona olevan ilmavartionkomennuskunnan vääpelin 

kanssa puhumaan asiasta. Vääpeli kielsi kokonaan heitä vastaan tehdyn ilmoituksen 

ja lupasi toimittaa meille tarkastuksen.  

 

Vääpeli kierrätti konstaapelin ympäri parakkia keittiötä myöten. Varastosta löytyi kelkka, 

joka oli veressä ja täynnä poron karvoja. Vääpeli oli ihmetellyt, että kuinka kelkka oli 

                                                 
188 Tutkintapöytäkirja 14.6.42. N:o 260/42. 
189 Junila 2000, 210–211. 
190 Ks. esim. Tutkintapöytäkirjat: 830/43, 248/42 ja 526/42. 
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voinut vereen tahriintua. Konstaapeli luovutti kuulusteluvastuun saksalaiselle poliisille, 

koska epäiltyjä ei saatu kuulusteltavaksi, heidän muka ollessa komennettuna Saksassa.191 

Tapaus kertoo siitä, kuinka vaikeaa poliisin oli selvittää saksalaisten tekemiä poron 

salametsästyksiä. Saksalaiset saattoivat vain kieltää syyllisyytensä tapahtuneeseen 

rikokseen. Syyllisten löytäminen ei ilmeisesti ollut helppoa, koska kuten tässäkin 

tapauksessa vääpeli ilmeisesti suojeli poroja metsästäneitä saksalaisia väittämällä, että nämä 

olivat komennuksella Saksassa. Konstaapelin turhautuminen tuli selkeästi esiin 

tutkintapöytäkirjan tekstissä. Konstaapeli sai kuitenkin tehdä saksalaisten parakissa 

tarkastuksen, joka kertoo siitä, että saksalaiset kuitenkin jossain määrin kunnioittivat 

Suomen virkavaltaa. 

 

Ainoastaan kerran tuli vastaan tapaus, jossa saksalainen suorastaan varasti suomalaiselta 

ruoka-aineita. Tapauksessa saksalainen sotilas oli ottanut yöllä seinällä kuivuneista 

poronlihoista paistin ja lavan. Lihoja omistaja ei ollut saanut takaisin, mutta saksalainen 

sotilas oli myöhemmin maksanut lihoista täyden korvauksen. Ilmeisesti saksalaiset 

korvasivat vahingot, ainakin silloin, jos jäivät kiinni.192 

 

Pöytäkirjoissa ilmenee 32 tapausta, joissa saksalaiset ovat vieneet tarvikkeita. Suurin osa 

näistä tapauksista ovat rakennustarpeita. Puu -ja rakennustarpeita koskevia varkauksia oli 

16 tapausta193. Saksalaiset veivät käyttötarvikkeita kuten auton osia194, astioita ja ämpäreitä 

ja suksia.195 yhdeksässä tapauksessa. 

 

Saksalaiset eivät aina vieneet vain tarvikkeita, kuten eräässä tapauksessa, maanviljelijä 

ilmoitti, että Sallan pitäjästä saksalaiset olivat vieneet hänen lintukoiransa, joka oli 

rodultaan pystykorva. Maanviljelijä arvioi koiran arvoksi 400 markkaa. Maanviljelijä kertoi, 

että saksalaisia oli oleskellut hänen talossa, ja että koira oli viihtynyt hyvin saksalaisten 

seurassa. Kun saksalaiset olivat lähteneet, oli koira kadonnut. Viimeinen havainto koirasta 

oli kun, se oli istunut saksalaisen moottoripyörän sivuvaunussa.196 

 

                                                 
191 Tutkintapöytäkirja 17.1.43. N:o 34/43. 
192 Tutkintapöytäkirja 15.3.43. N:o 147/43. 
193 Ks. esim. Rikosasian pöytäkirjat: N:o 48/42, 345/41 ja 448/42. 
194 Rikosasiain pöytäkirja N:o 264/42. 
195 Rikosasiain pöytäkirja N:o 563/43. 
196 Rikosasiain pöytäkirja 3.8.1941. N:o, 332/41. 
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Saksalaiset uskalsivat olla jopa niin röyhkeitä, että varastivat Suomen puolustusvoimilta. 

Kenraalin ja majurin sukset oli varastettu henkilöauton katolta. Silminnäkijöiden mukaan 

kaksi saksalaista sotilasta olivat seisoskelleet auton lähettyvillä ennen varkautta. Suksien 

tiimoilta tehtiin etsintöjä saksalaisten asuinpaikkoihin. Silminnäkijät olivat havainneet 

muutamaan otteeseen kaksi saksalaista hiihtämässä.197 

 

Saksalaisella sotilaalla oli alhainen kynnys käyttää asetta. Saksalainen sotilas katsoi, että 

hänen oikeus ja velvollisuus oli puolustaa sotilaskohteita ja omaa kunniaansa rintaman 

takanakin. Aseen käyttö oli aina sallittua, jos sotilas havaitsi uhan. Syytönkin henkilö 

saattoi kuolla saksalaisen luotiin. Jos uhka vain vähänkään vaikutti todelliselta, oli sotilaalla 

oikeus ampua uhkatekijä.198 Seuraavat tapahtumat kuvaavat ampumisvälikohtauksia, joita 

Sallan alueella tapahtui. 

 

Eräässä tapauksessa saksalainen sotilas oli ampunut työyksikköön kuuluneen miehen. 

Kaksi humalaista työvelvollista oli lähestynyt saksalaista vartiotelttaa, joka sijaitsi tien 

varrella. Toinen miehistä oli mennyt istumaan vartioteltan nuotiolle tekemään tuttavuutta 

saksalaisen kanssa. Vartiomies huutanut tälle saksaksi jotain, mitä mies ei ollut ymmärtänyt. 

Kun toinen työmiehistä oli lähestynyt saksalaisen telttanuotiota, oli vartiomies ampunut 

tämän. Saksalainen vartiomies ei tiennyt, että tulijat olivat olleet suomalaisia. Ampumisen 

jälkeen olivat saksalaiset vanginneet elossa olevan työmiehen, koska olivat epäilleet tätä 

venäläiseksi. Saksalaiset olivat kuljettaneet miehen leiripaikalle, jossa he olivat todenneet 

hänen olevan suomalainen.199 

 

Tapausta pidettiin työtapaturmana. Saksalainen vartiosotilas ei osannut suomea, eikä 

suomalainen ymmärtänyt saksalaisen pysähtymiskäskyä. Tapaturman jälkeen tuli määräys, 

että vartiosotilaan tuli osata ilmoittaa pysähtymiskäsky saksaksi ja suomeksi. 200 

Välikohtaus oli tapahtunut saksalaisten oleskelun alkuvaiheessa, joka kertoo siitä, että 

saksalaiset eivät vielä erottaneet suomen kieltä venäjän kielestä. 

 

                                                 
197 Tutkintapöytäkirja 4.1.1942. N:o 8/42. 
198 Junila 2000, 227–228. 
199 Tutkintapöytäkirja 4.9.1941. N:o 437/41. Kuolemansyyntutkiminen. 
200 Junila 2000, 228. 
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Edellinen tapaus ei jäänyt ainoaksi ampumisvälikohtaukseksi. Muutamassa tapauksessa 

rautatietyöntekijöitä kohti ammuttiin saksalaisten vartiomiesten toimesta. Ensimmäisestä 

tapauksesta kirjoitettiin näin:  

 

Ilmoitan, että kesäkuun 6.päivänä klo 4.45 ampui saksalainen vartiosotilas 

rautatierakennuksen työvelvollista työntekijää Matti Huotaria radalla lähellä 

Pekelojaa ratakilometrillä 83+300m. Huotari oli saapunut työhönsä ja oli 

pumppaamassa vettä jatkaen työtään vielä ensimmäisen laukauksen jälkeen, kun toinen 

laukaus osui aivan huotarin lähelle pakeni hän maantien takaiseen metsään saaden 

jälkeensä vielä kolme laukausta.. Mitään varoitushuutoja Huotari ei ollut kuullut. 201 

 

Toisessa tapauksessa oli: 

 

Heinäkuun 8. päivänä klo 17.30 ampui rautakilometrillä 59 Salmivaaran ja 

Märkäjärven liikennepaikkojen välillä radan saksalainen vartiomiehistö n.300-400 

m:n etäisyydelta kahta rautatierakennuksen työvelvollista. Työntekijää Kalle Honkalaa 

ja Vilho Matikaista, jotka odottelivat radalla saapuvaa sorajunaa . Molemmat miehet 

haavoittuivat jalkoihin. Molemmista ampumistapauksista olen tiedottanut 

Yhteysesikuntaan Rovaniemelle pyytäen esikunnan toimenpiteitä tapausten johdosta. 202 

 

Ensimmäisen tapauksen vartiomiehiä ei päästy kuulustelemaan, kun taas toisen 

ampumistapauksen tiimoilta vartiomiehiä päästiin kuulustelemaan. Kuulustelijana toimi 

Oberleutnant Rupperrsberg. Kaksi saksalaista vartiomiestä kertoivat, että he olivat 

ampuneet työmiehiä, koska he olivat luulleet heitä venäläisiksi. Vartiomiehet katsoivat, 

että työmiehet olivat käyttäytyneet epäilyttävästi radan vieressä. Saksalaiset kertoivat, että 

lähellä tapahtumapaikkaa oli pari päivää aikaisemmin venäläinen partio räjäyttänyt 

sorajunan. Venäläiset olivat miinoittaneet radan sillä aikaa, kun työmiehet olivat olleet 

ruokatunnilla. Saksalaiset ampuivat työmiehiä noin 200 metrin päästä konepistoolilla ja 

kiväärillä. Tutkintapöytäkirjassa tullee selvästi esille poliisin tekoja tuomitseva sävy. Poliisi 

ei pitänyt ampumisia oikeutettuina, koska saksalaiset ampuivat työmiehiä ilman 

                                                 
201 Tutkintapöytäkirja 13.7.43 N:o 554/43. Asia koskee rautatietyötekijöiden ampumista. 
202 Tutkintapöytäkirja 13.7.43 N:o 554/43. Asia koskee rautatietyötekijöiden ampumista. 
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varoitusta.203 Tapauksessa saksalainen sotaoikeus kuitenkin katsoi sotilaiden toimineen 

oikein. Asian käsittelyä moitittiin yhteisesikunnassa.204 

 

Rikosasiain pöytäkirjoissa selvisi ainoastaan yksi tapaus, jossa saksalainen teki 

tarkoituksenmukaisesti väkivaltaa suomalaiselle siviilille. Keittiöapulainen oli tehnyt 

rikosilmoituksen saksalaisesta hammaslääkäristä. Nainen oli mennyt poistattamaan 

hampaan kyseiselle hammaslääkärille, joka toimi saksalaisella leirintäalueella. 

Hammaslääkäri oli yrittänyt raiskata naisen hampaan poistattamisen yhteydessä. 

Saksalainen oli, keskeyttänyt yrityksensä, kun nainen oli vastustellut ja huutanut apua 

tarpeeksi kauan.205 Raiskausyrityksestä ei ilmeisesti tehty jatkotutkimuksia. 

 

Kaikkia vakavia väkivallantekoja ei löydy rikosilmoituspäiväkirjoista. Tapaukset joita ei 

löytynyt rikosilmoituspäiväkirjoista olivat kuitenkin yhteisesikunnan tiedossa. Naisten 

ilmoituksia saksalaisista sotilaista eivät paikalliset poliisit aina huomioineet, eivätkä 

toimittaneet tietoa tapauksista eteenpäin. 206 

 

Selkkaukset suomalaisten ja saksalaisten välillä tapahtuivat yksilötasolla. Konfliktit eivät 

olleet vieraan armeija ja siviiliväestön välisiä, vaan tapausten osapuolina olivat yksilöt.207 

Porojen ampumiset ja halkovarkaudet eivät saaneet liikaa negatiivista painoarvoa, koska 

suomalaiset katsoivat, että saksalaisista hyödyttiin enemmän, kuin heistä oli haittaa.208 

 

3.2. Suomalaiset saksalaisten päänvaivana 
 

Saksalaiset tekivät suomalaiselle poliisille ilmoituksia, kun he pitivät suomalaista syyllisenä 

johonkin rikokseen. Saksalaiset tekivät ilmoituksen, jos Saksan sotavoimien omaisuuteen 

kohdistui tai sen sotilaisiin jokin rikos. Ilmoituksen syynä saattoi olla uhkailu, pahoinpitely, 

ilkivalta, vahingonteko tai aseennostaminen. Ilmoituksia tehtiin Saksalaisten puolelta 

vuosien 1941–1944 kuluessa vain kolmekymmentä koko Suomessa. Tapaukset olivat 

satunnaisia ja harvinaisia. Tapausten vähäinen lukumäärä ja niiden muutokset, eivät ole 

                                                 
203 Tutkintapöytäkirja 13.7.43 N:o 554/43. Asia koskee rautatietyötekijöiden ampumista. 
204 Junila 2000, 228–229. 
205 Rikosilmoitus 18.12.42. N:o 3/43. 
206 Junila 2000, 231–232. 
207 Junila 2000, 303. 
208 Vehviläinen 1990, 71. 
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parhaimpia kuvaamaan rinnakkaiselon sujuvuutta.209 Sallassa tällaisia tapauksia ei ollut 

kuin muutama. 

 

Saksalaisten rautatiekuljetuksista varasteltiin paljon tavaraa Sallan ja Rovaniemen 

suunnalla. Saksalaiset olivat epäluuloisia etenkin rautateiden henkilökuntaa kohtaan. 

Tilaisuus teki usein varkaan. Vuoden 1942 loppuun mennessä saksalaisilta oli viety tavaraa 

noin viiden miljoonan markan edestä. Saman verran mitä saksalaisista oli tehty 

korvausvaatimuksia. Suosittuja varastelun kohteita olivat etenkin alkoholi, tupakka ja 

elintarvikkeet. Syy miksi juuri näitä tarvikkeita varastettiin, oli se että niillä oli helppo käydä 

kauppaa.210 

 

Kaikkea varastelua saksalaiset eivät raportoineet. Saksalainen sotilas saattoi päästää 

varkaudesta kiinni jääneen työmiehen pinteestä, jos tämä luovutti varastetut tavarat. 

Työvoimapula loi suopeamman suhtautumisen varasteluun. Poliisin tietoon tulleissa 

rikoksissa ei aseveljiä nimitelty pettureiksi tai varkaiksi.211 

 

Sallassa saksalaisille aiheutti eniten päänvaivaa suomalaisten varastelu junakuljetuksista. 

Usein varkaina toimivat ratatyömaalla toimineet työvelvolliset ja junien henkilökunta. 

Seuraavat tapaukset kuvaavat näitä toimia. Junan henkilökunta oli varastellut saksalaisten 

tarvikkeita junasta vuoden 1942 kesän ja kevään aikana. Henkilökunta veturinkuljettajasta 

lähtien olivat osallistuneet varasteluun. Yhdellä kertaa he olivat vieneet kuormasta 20 

säilykepurkkia. Kaikki varastelut olivat kohdistuneet juurikin saksalaisten tarvikkeisiin. He 

olivat varastelleet saksalaista tupakkaa, leipää, alkoholia, suklaata, palvattua sikaa, 

sianlihalaatikoita, joissa ollut 50–60 purkkia lihaa.  Tutkinnassa selviää, että osallisena 

olivat olleet myös Tuntusan asemalle määrätyt työvelvolliset. Varastelun kohteena olivat 

olleet etenkin konjakki ja viini. Tutkintapöytäkirja on pitkä se käsittää yhteensä 61 Sivua, 

ja on laajamittaisin tutkinta rikosasiain pöytäkirjoissa. 212  Tapauksen tutkiminen lähti 

liikkeelle, kun eräältä varkauksiin osallistuneista miehistä oli löytynyt kätköstä 800 kiloa 

maksasäilykkeitä. Varas oli väittänyt ostaneensa ne saksalaisilta, joka ei vaikuttanut kovin 

uskottavalta väitteeltä. 

 

                                                 
209 Junila 2000, 177. 
210 Junila 2000, 215–219. 
211 Junila 2000, 221–222. 
212 Tutkintapöytäkirja N:o 409/42. 
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Eräässä tapauksessa saksalainen sotapoliisi oli vanginnut kaksi rautatieläistä. Miehet olivat 

tulleet saksalaisten sotapoliisien saattelemana suomalaisen poliisin luokse. Toinen 

miehistä oli ollut junassa toimiva konduktööri ja toinen oli ollut työmies. He olivat 

anastaneet tavaraa sotilaskuormastokärrystä. Saksalainen sotilaspoliisi oli kuulustellut 

miehiä ennen kuin he olivat luovuttaneet heidät suomalaiselle poliisille. Varkaat kertoivat, 

että he olivat ostaneet aikaisemmin saksalaisilta rommia ja viiniä. Miehet olivat olleet 

humalassa junassa, kun tarkastus oli tehty. Junatarkastuksessa konduktööriltä oli löytynyt 

kaksi säkkiä anastettua tavaraa, jotka kuuluivat saksalaisille. Saksalaiset veivät 

konduktöörin ja kyseisen miehen kuulusteltavaksi saksalaisen sotapoliisin toimistoon.213 

Saksalainen sotapoliisi ilmeisesti osasi suomea tarpeeksi hyvin, jotta se kykeni 

kuulustelemaan suomalaisia. Tapauksesta tekee myös mielenkiintoisen maininta siitä, että 

ollessaan junassa saksalainen sotilas oli tarjonnut heille voita, leipää ja kaakaota. Se kertoo 

siitä, ettei saksalainen sotilas suhtautunut juopuneisiin suomalaisiin huonosti. 

 

Vuonna 1942 ilmeni vielä muutamia tapauksia, joissa työmiehet tai junan henkilökunta 

olivat varastelleet tavarajunista saksalaiselle sotavoimille kuuluneita tarvikkeita. 214 

Varastelun kohteina olivat säilykkeet ja sikarit, mutta ei enää alkoholi. Saksalaiset ilmeisesti 

olivat alkaneet vartioida alkoholia tarkemmin, koska saksalaiset tiesivät, että sitä 

suomalaiset varastivat mielellään. Vuoden 1942 jälkeen ei tavaroiden varastelusta 

tavaravaunuista enää tehty ilmoituksia, joka kertonee siitä, että varastelu tavaravaunuista 

saatiin kuriin.  

 

Varkauksia tapahtui usein junien matkustamoissa Kemijärvi-Salla 

rautatieosuudella. 215 Saksalaisetkaan eivät välttyneet tämän tapaisilta varkauksilta. 

Rataosuudella sattui muutama tapaus, joissa saksalaisilta sotilailta oli varastettu 

palveluspistooli. Eräässä tapauksessa suomalainen työmies oli syyllistynyt 

pistoolivarkauteen junassa Kursun kylän kohdalla. Hän oli mennyt matkustajavaunuun, 

jossa oli ollut saksalaisia sotilaita matkalla Sallaan. Mies oli varastanut vieressä nukkuvalta 

luutnantilta pistoolin, jonka tämä oli pistänyt ylähyllylle ennen levolle laittamista. Pistoolin 

työmies oli myynyt myöhemmin 2500 markalla. Saksalainen luutnantti oli lähettänyt 

suomalaisille viranomaisille tutkintapyynnön pistoolista saksaksi.216Toisessa tapauksessa 

                                                 
213 Tutkintapöytäkirja 9.9.1942. N:o 460/42, 9.9.1942, Asia Törkeä varkaus ja juopumus. 
214 Tutkintapöytäkirjat: N:o 71/42, 441/42, 468/42. 
215 Ks. esim. Tutkintapöytäkirjat: N:o 380/41, 414/41 ja 294/42. 
216 Tutkintapöytäkirja 15.10.1942. N:o 487/42. 
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oli yöllä junasta varastettu saksalaiselta vääpeliltä palveluspistooli. Varasta ei saatu tässä 

tapauksessa selville.217Ilmeisesti aseetkin olivat myyntikelpoista kauppatavaraa. 

 

Saksalaisten kuorma-autoista suomalaiset eivät ilmeisesti paljoa varastaneet. Kuitenkin oli 

yksi tapaus, jossa mies oli varastanut turkin saksalaisen kuorma-auton lavalta, jonka 

kyydissä hän oli matkustanut Kuusamosta Karhujärvelle.218 

 

Vuonna 1944 saksalaiset suhtautuivat kielteisesti saksalaisten tavaroiden lahjoittamiseen, 

joten rikosasian pöytäkirjoissa ilmeni muutamia tapauksia, joissa suomalainen oli yrittänyt 

lähettää saksalaisten tavaroita kotiväelle postissa. Tavarat eivät ilmeisesti olleet 

varastettuja.219 Eräässä tapauksessa miehellä oli hallussaan polkupyörä ja ompelukone, 

jotka kuuluivat saksalaiselle sotaväelle. Kuulusteltava kertoi, että hän oli asunut samassa 

parakissa saksalaisten kanssa. Kun saksalaiset olivat lähteneet, olivat he jättäneet parakin 

kulmalle polkupyörän, jonka kertojan oma poika oli ottanut. Mies väitti, että oli ottanut 

ompelukoneen räystään alta talteen, jonka omistaja voisi häneltä sitten hakea. Saksalaiset 

olivat tehneet kadonneista tavaroista tutkintapyynnön.220 

 

Rautatieympäristön ulkopuolella saksalaisilta varastaminen oli ilmeisesti todella vähäistä. 

Mielenkiintoinen tapaus oli, kun lapset olivat olleet tekemisissä saksalaisten kanssa:  

 

Helmikuun 26. päivänä 1944 ilmoitti ylkonst. Palomäelle Sallan kirkonkylän 

kansakoulun opettaja J. Einio, että kansakoulun poikaoppilaista on useat varastaneet 

saksalaisilta autojen sisuskumeja suksien kumeiksi sekä muutamat oppilaat ovat 

käyttäneet myöskin väkijuomia. Pyytää asiasta poliisikuulustelua. Helmikuun 5 

päivänä 1944 kertoi ottaneensa kotoaan noin kaksi kiloa poronlihaa, jonka sitten 

yhdessä Kalle Sallan, Kalevi Kivelän ja Matti Haapamäen kanssa vaihtoivat 

saksalaisille, saaten lihalla puolitoista pulloa rommiviinaa, jotka yhdessä joivat 

lottakanttiinissa mehun seassa.221  

 

Tapaus oli ainoa, jossa nuoret olivat tehneet itsenäisesti saksalaisten kanssa kauppaa ja 

varastelleet heiltä. Voi olla hyvin mahdollista, että nuoret selvisivät usein rikkomuksistaan 

                                                 
217 Tutkintapöytäkirja 16.3.1943. N:o 144/43. 
218 Tutkintapöytäkirja 13.1.1944. N:o 22/44. 
219 Tutkintapöytäkirjat: N:o 65/44, 110a/44 ja 127/44. 
220 Tutkintapöytäkirjat: N:o 29,30 ja 31/43. 
221 Tutkintapöytäkirja, Noin Viidestoista asiakirja rikosasian pöytäkirjat 44 CIIIa:7. 
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ilman poliisikuulusteluita. Tapaus on osoitus myös siitä, että nuoret eivät kaihtaneet 

saksalaisia saatikka pelänneet. 

 

Rikosasian pöytäkirjoissa tuli vastaan vain yksi tapaus, jossa suomalainen oli käyttäytynyt 

väkivaltaisesti saksalaisia kohtaan. Tapahtuneesta kirjoitetaan näin: ”Asia: Maanantaina, 

maaliskuun 6 päivänä 1944 kello 9.30 ilmoitti saksalainen komendantti, että edellisenä 

yönä on Sallan asemalla suomalainen siviilimies joutunut saksalaisten sotilaiden kanssa 

riitaan ja jossa tilaisuudessa on saksalaisia sotilaita pahoinpidelty.” Suomalainen mies oli 

ostanut tuntemattomalta saksalaiselta sotilaalta tynnyrikonjakkia, josta tämä oli maksanut 

400 markkaa. kello 2.00 yöllä hän oli mennyt juovuksissa Sallan asemalle. Konstaapelin 

kuulusteluissa selviää seuraavaa:  

 

Asemalla kertoi tavanneensa saksalaisen asemakomendantin, jolle oli tarjonnut 

pullostaan ryypyn. Asemalta oli kertoja lähtenyt palaamaan asunnolleen, mutta 

matkalla poikkesi aseman ja kolhoosin välillä olevan saksalaisten parakkiin, 

aikomuksella ostaa sieltä olutta, aikaa jolloin oli mennyt saksalaiseen parakkiin, ei 

kertoja voi tarkalleen sanoa. Parakissa oli ollut kaksi saksalaista sotilasta, joista 

kertoja tunsi toisen, koska tämä oli useasti käynyt kolhoosissa hänenkin 

asuunnossaan.222  

 

Kertomus viittaa siihen, että saksalaisten ja työvelvollisten välillä oli ystävämielistä 

kanssakäymistä. Tapaus jatkuu sillä, että kuulusteltava oli omien sanojensa mukaan 

antanut toiselle saksalaiselle rahaa, joka oli sitten luvannut hakea suomalaiselle olutta, 

mutta myöhemmin, koska tämä ei ollut vielä lähtövalmis. Lähtiessään oluenhakumatkalle 

saksalaisen pyysi suomalaiselta rahaa oluenostoa varten, johon kuulusteltava oli vastannut, 

että hän oli saksalaiselle jo antanut rahat sitä varten. Suomalainen tarkasti saksalaisen 

taskut, eikä löytänyt rahoja. Huomioitavaa on se, että kuulusteltava ei tiennyt olivatko 

saksalaiset humalassa vai eivät, koska hän itse oli niin humalassa.223 Rahojen katoaminen 

johti seuraavaan:  

  

Tästä johtui kertojan ja saksalaisetn välille riita, jonka aikana he kaikki siirtyivät 

parakista ulos, täällä kertoja oli lyönyt toista saksalaista sotilasta konjakkipullollaan 

                                                 
222 Tutkintapöytäkirja 6.3.1944. Noin Neljästoista asiakirja rikosasian pöytäkirjat 44 CIIIa:7.  
223 Tutkintapöytäkirja 6.3.1944. Noin Neljästoista asiakirja rikosasian pöytäkirjat 44 CIIIa:7.  
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päähän, jolloin tämä lähti juoksemaan paikalta pois. Toinen alkoi ampumaan 

mukanaan olleella kiväärillä, ampuen useita laukauksia, kertoja oli odottanut siksi 

kun saksalaiselta sotilaalta loppuivat patruunat ja mennyt sitten hänen luokseen lyöden 

myöskin tätä samalla konjakkipullolla päähän. Saksalainen ensin kaatui maahan ja 

lähti sitten juoksemaan pois paikalta heittäen ensin kiväärinsä pois.  

 

Kuulusteltava oli tämän jälkeen ottanut paikalle jääneen kiväärin, ja käynyt sitten parakin 

sisällä, josta oli ottanut toisenkin kiväärin ja saksalaisen lakin. Parakilta mies lähti kohti 

asuntoaan, jonne hän saapui kello 5.00. Töihin hän lähti kello 7.00. Seuraavana päivänä 

mies oli lähtenyt saksaa osaavan junamiehen kanssa hieromaan sovintoa saksalaisten 

parakeille. Hän palautti kiväärit, jotka väitti ottaneensa pantiksi menetetyistä rahoista. 

Saksalaisia sotilaita hän ei kuitenkaan tavannut reissulla.224  

 

Tapaus on eriskummallinen, koska suomalainen sai konjakkipullolla nujerrettua kaksi 

aseistautunutta saksalaista. Jos tapahtumat ovat menneet kertojan mukaan, niin tuskin 

saksalainen oli yrittänyt ampua kertojaa kuolettavasti. Saksalaisilla oli kuitenkin lupa 

ampua, jos he kokivat itsensä uhatuksi. Vaikuttaa siltä, että saksalainen ei halunnut tappaa 

miestä, koska ainakin toinen saksalaisista tunsi miehen. Ei tiedetä olivatko saksalaiset 

humalassa, joten tapaus jää vähän epäselväksi. Oliko episodi mahdollisesti humalaisten 

riehumista, vai oliko ainoana syypäänä tapahtuneeseen suomalainen? Ei voida 

varmuudella sanoa, mutta vaikuttaisi siltä, että suomalainen olisi toimillaan aiheuttanut 

konfliktin. Suomalainen oli kuitenkin osoittanut katumusta, ja lähtenyt hieromaan 

sovintoa saksalaisten parakille. Yhteenvetona voidaan sanoa, että suomalaisen suhteet 

saksalaisiin eivät olleet huonoja, koska tapauksessa säästyttiin kuolonuhreilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Tutkintapöytäkirja 6.3.1944. Noin Neljästoista asiakirja rikosasian pöytäkirjat 44 CIIIa:7.  
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3.3. Minkälaiset rikokset lisääntyivät Sallassa? 

 

Vuosi    Ilmoitettuja rikoksia 

1940 130 

1941 309 

1942 501 

1943 648 

1944 279 

225 
 

Rikostilastojen muutos kertoo siitä, että 1942 ja 1943 olivat levottomampia aikoja 

jatkosodan Sallassa. Vuosi 1941 oli paljon rauhallisempi, koska saksalaiset eivät olleet 

ehtineet olla Sallassa kovin pitkään. Sama pätee vuotta 1944, joka jäi muutenkin rikosasiain 

pöytäkirjoissa vähän vajavaisen oloiseksi. Esimerkiksi vuoden 1944 asiakirjat olivat 

huonomassa järjestyksessä, kuin muissa vuosissa. Ilmoitetut rikokset rikostilastoissa 

sisälsivät myös yleiskorttien katoamisilmoitukset, jotka lisäsivät rikosasian pöytäkirjojen 

kokoja. On ilmiselvää, että Sallassa sotavuodet toivat mukanaan levottomuuksia. 

Työvelvolliset aiheuttivat Sallassa haasteita jo ennen saksalaisten tuloa ja saksalaisten tulo 

lisäsi niitä entisestään. Seuraavassa kaaviossa kuvastuu hyvin, että minkälaisia rikoksia 

Sallassa tapahtui jatkosodan aikaan. 

 

 

 

                                                 
225 Sallan nimismiespiirin arkisto. Arkistoyksikkö BVI:1 Rikostilastot (1933–1987). 
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226 
 
 
Kavallus, juopumus ja petos olivat tavallisia rikoksia työvelvollisten parissa. Varastetun 

tavaran kätkemisessä oli usein kyse saksalaisilta viedystä tavarasta. Varastetun tavaran 

kätkeminen ja juopumus, lisääntyivät rikostilastoissa huomattavasti vuosina 1942–1943.  
 
Jo edellä mainitun vuoden Elokuussa 1941 tapahtunut suuri varkausjuttu, joka johti 30 

rautatieläisen pidättämiseen. Nämä olivat pidemmän ajan kuluessa toimittaneet anastuksia 

saksalaisista kuljetusjunista saaden haltuunsa huomattavia määriä alkoholia, suklaata, 

saippuaa, säilykelihaa, kahvia ja muita ruokatarvikkeita. 227 Nämä varkaudet lisäsivät 

varastetun tavarankätkemistapauksia. Vuosi 1943 oli varastetun tavaran kätkemisen 

huippuvuosi. 

 

Juopumustapauksia oli kirjattu vuonna 1940 vain kolme tapausta. Huippuvuotena 1943 

tapauksia oli jo 54. Vuonna 1941 juopumistapauksiin ei välttämättä puututtu vielä 

samanlaisella vakavuudella, kuin myöhempinä vuosina, jolloin tapauksia kirjattiin 

enemmän ylös. Saksalaisten alkoholilla on varmasti ollut vaikutusta tilastoihin. 

                                                 
226 Arkisto: Sallan nimismiespiirin arkisto. Arkistoyksikkö BVI:1 Rikostilastot (1933–1987). 
227 Arkisto: Armas Alhavan arkisto. Arkistoyksikkö Ba:1 Raportit ja esitelmät (1942–1944). 8. 

Sotapoliisikomppanian kertomus toiminnastaan Lapin läänissä 1942. Raportti Alakurtin joukkueen 

toiminnasta 15.5.1942. 

 juopumus Pahoin-

pitely 

Kuolemaan 

johtanut 

väkivalta 

Tavallinen 

varkaus tai 

näpistys 

Kavallus ja 

petos 

Takavari-

koituja 

väkijuoma 

Varastetun 

tavaran 

kätkeminen 

1940 3 1 - 53 18 20 - 

1941 17, joista 

kolme 

rauhan 

rikkomis-

ta 

7, joista 4 

aseennost

oa. 

2 74 18 - - 

1942 50 6 - 72 13 10 16 

1943 80 4 - 68 25 10 54 

1944 43 3 - 30 12 - 8 
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Väkijuomien takavarikoinnissa ei näyttänyt tapahtuvan muutoksia. Voisi luulla, että 

juopumustapausten lisääntyminen lisäisi alkoholin takavarikointia. 

 

Kuolemantapauksia, jossa väkivaltaa olisi käytetty, ei ollut kuin muutama ja ne sijoittuivat 

vuoteen 1941. Muina vuosina ei kuolemaan johtaneita väkivaltatapauksia ollut, joka ei 

tosin viesti sitä, että Sallassa olisi ollut hirveän rauhallista muina vuosina. Varkauksissa ja 

petoksissa ei näy tapahtuneen muutosta. Petoksia ja varkauksia tapahtui varsinkin 

työvelvollisten keskuudessa. Pahoinpitelytilastoissa ei tapahtunut merkittävää muutosta. 

Vuonna 1941 oli merkitty seitsemän tapausta, joista neljä oli aseennostoa. Iso osa 

pahoinpitelyistä tapahtui työvelvollisten keskuudessa. Pahoinpitelytapauksissa käytettiin 

yleensä kättä pitempää. 

 

3.4. Onnettomuudet 

 
Rikosasiain pöytäkirjoissa mainitaan 13 onnettomuutta, joissa saksalaiset olivat jollakin 

tapaa osallisena. Näistä kahdeksan olivat liikenneonnettomuuksia. Saksalaisten 

saapumisen alkuvaiheessa onnettomuuksia aiheuttivat tiellä liikkuvat saksalaiset kolonnat. 

Myöhemmin Sallan teillä ongelmia aiheuttivat hurjastelevat saksalaiset henkilöautot ja 

moottoripyörät. Saksalaisten huoltokuljetukset tapahtuivat enimmäkseen rautateitä pitkin, 

jolla on varmasti ollut vaikutusta siihen, että maanteillä tapahtui vähemmän 

onnettomuuksia. 

 

Suomessa liikennesäännöt olivat kaikille samat. Esimerkiksi suomalaisten ei tarvinnut 

väistää maanteillä korkea-arvoisia kenraaleja. Väistämisvelvollisuus oli maantiellä 

ajoneuvon koon mukaan. Saksalaisia ajoneuvoja oli liikenteessä reilusti enemmän kuin 

suomalaisia. Saksalaisilla ei kuitenkaan ollut ylivaltaa suomalaiseen siviiliin maanteillä, eikä 

siviileillä ollut velvollisuuksia saksalaisia sotilaita kohtaan.228 

 

Ensimmäinen maininta rikosasian pöytäkirjoissa saksalaisista oli, kun neljä 

rautatietyömaalla työskennellyttä miestä oli pudonnut kuorma-auton lavalta. Syynä 

onnettomuuteen oli ollut saksalainen autokolona, joka oli tullut mutkassa työmiehiä 

kuljettanutta kuorma-autoa vastaan. Kolonaan oli kuulunut kolme ajoneuvoa. Kuorma-

auton kuljettaja oli sivuuttanut kolonnan ja miehet olivat tippuneet kuorma-auton lavalta. 

                                                 
228 Junila 2000, 117. 
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Yksi lavalta tippuneista miehistä oli kuollut. Nopeus oli kuljettajan mukaan ollut 

35km/h.229Tapaus oli ainoa saksalaisten aiheuttama liikenneonnettomuus Sallassa, jossa 

tuli suomalaisia kuolonuhreja. 

 

Sallassa sattui muutama onnettomuus, joissa saksalainen moottoripyörä oli hurjastellut ja 

ajanut suomalaisen siviilin päälle. Suomalainen oli ajanut polkupyörällä tien reunaa pitkin, 

kun vastaan oli tullut saksalainen moottoripyörä. pyöräilijä kertoi moottoripyörän 

alkaneen mutkitella tien laidasta laitaan noin kymmenen metrin päässä hänestä. Kertoja 

oli väistöliikettä tehdessä kaatunut ja loukannut jalkansa. Toisessa tapauksessa oli 

sivuvaunullinen moottoripyörä ajanut naisen yli, joka oli ollut nousemassa kuorma-

autoon.230   

 

Muutama tapaus oli, joissa suomalaiset ja saksalaiset törmäsivät ilman kummempia 

vahinkoja. Eräässä tapauksessa oli suomalaisen ja saksalaisen kuorma-auto törmänneet 

yhteen. Saksalainen kuorma-auto oli törmännyt suomalaisen kuorma-auton takapyörään. 

Ilmoittajien mukaan saksalainen kuljettaja puhui paljon, mutta hän ei ollut ymmärtänyt 

tämän puhetta.231 Toisessa tapauksessa korpraali ilmoitti, että hänen kuorma-autoonsa oli 

törmännyt saksalainen henkilöauto. Saksalainen henkilöauto oli ajanut kovaa vauhtia 

korpraalia vastaan, törmäten tämän ohjaamaan kuorma-autoon. Korpraali väittää, että 

törmäys oli saksalaisen vika. Vauriot jäivät kuitenkin pieniksi, koska autot pystyivät 

jatkamaan matkaa ongelmitta.232 

 

Muutamassa liikenneonnettomuudessa saksalaiset ajoivat suomalaisen hevosen päälle. 

Saksalainen kolonnan henkilöauto oli ajanut hevoskärryjä vetäneen hevosen päälle. 

Hevosen jalka oli mennyt törmäyksen johdosta poikki. Tie oli ollut jäässä ja auton jarrut 

eivät olleet pitäneet. Ilmoittaja vaatii korvauksia hevosesta 38 000 markkaa.233 Toisessakin 

tapauksessa saksalainen henkilöauto oli ajanut kärryjä vetäneen hevosen päälle. Hevonen 

oli loukkaantunut pahoin, minkä paikalle saapunut saksalainen eläinlääkäri oli määrännyt 

lopetettavaksi. 234 

                                                 
229 Tutkintapöytäkirja 11.8.41. Kuolemansyyn tutkiminen N:o 272/41. 
230 Tutkintapöytäkirjat: 20.5.44. Asia: päälleajo, johon oli syyllisynyt saksalainen sotilas N:o 80a/44 ja 

Tutkintapöytäkirja 11.8.44 N:o 189/44. 
231 Tutkintapöytäkirja 5.11.1941. N:o 368/41. 
232 Tutkintapöytäkirja 29.3.43. N:o 198/43. 
233 Tutkintapöytäkirja 28.10.42. N:o 555/42. 
234 Tutkintapöytäkirja 28.2.1944. N:o 64/44. 
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Muutamat onnettomuudet koskivat tulipaloja. Kemijärven-Sallan rautatierakennuksen 

omistaman varastorakennus oli palanut. Poliisi epäili tuhotyön tekijöiksi pikkupoikia. 

Sammutustöissä oli ollut nopeasti paikalla lähistöllä asuneet saksalaiset sotilaat. 

Konstaapeli oli merkinnyt tutkintapöytäkirjan loppuun, että: ”Merkittiin: 2. Lähistöllä 

palopaikkaa asuvat saksalaiset sotamiehet ilmoittivat vähän ennen tulipalon syttymistä 

nähneensä kahden siviilimiehen tulevan varastorakennukselta ja menevän Joutsijärvelle 

päin menevään junaan.” Poliisin pääepäiltynä olivat kuitenkin pikkupojat. 235  Tapaus 

kuvastaa sabotaasin pelkoa, mitä saksalaisilla oli.  

 

Toinen tulipalotapaus sattui, kun olkien lastauksen aikana junavaunu oli syttynyt tuleen. 

Saksalaiset olivat pikaisesti siirtäneet autonsa olkivaunun luota ja olivat alkaneet heti 

sammutustöihin. Saksalaiset purkivat kiireisesti olkipaaluja pois palavasta vaunusta 

venäläisten sotavankien kanssa.236 

 

Tulipalojen syttyessä saksalaiset olivat paikalla auttamassa. 14.6.44. oli Sallan asemalla ollut 

ilmapommitus, jonka johdosta suomalainen nainen oli kuollut. Konstaapeli kuulee 

paikalla ollutta naista:  

 

Vaihdettuaan jonkun sanan Siikin kanssa, oli kertoja yhdessä saksalaisten sotilaiden 

kanssa mennyt työntämään savunneen vaunun lähellä ollutta vaunua pois paikalta, ettei 

tämä olisi syttynyt palamaan. Kertojan ja saksalaisten ehdittyä työntää vaunua jonkun 

metrin, oli läheisyydessä ollut, kertojan arvion mukaan aikasytytyspommi- räjähtänyt, 

jolloin kertojakin oli haavoittunut näkemättä Siikkiä enään tämän jälkeen.237  

 

Ilmapommitus tapahtui Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkuaikoina.238 Tapaus on selkeä 

osoitus siitä, että suomalainen siviili ei ollut vain sivustakatsojan asemassa, kun kyse oli 

sotaponnisteluista. 

 

Aina saksalaiset eivät kuitenkaan olleet sammuttamassa tulipaloja, kuten eräässä 

tapauksessa, jossa saksalaiset aiheuttivat tiedettävästi tulipalon. Kemijärven -Sallan 

                                                 
235 Tutkintapöyätkirja 7.6.1943. N:o 253/43. 
236 Tutkintapöytäkirja 30.5.1943. N:o 466/43. 
237 Tutkintapöytäkirja 14.6.1944. Asia koski pommituksessa kuollutta Maija Siikkiä N:o 100/44. 
238 Saraste 1990, 299. 
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rautatierakennuksen omistama autio parakki oli palanut. Kuultavana oli rakennusmestari, 

joka kertoi, että keväällä 1944 työväki oli siirtynyt pois parakista. Rakennusmestari kertoi 

naulanneensa parakin ovet kiinni, jotta asiattomat eivät pääsisi sisälle. Saksalaiset sotilaat, 

jotka asustivat vartioteltassa parakin lähellä, olivat repineet laudat ovesta, jotta he 

pääsisivät käyttämään parakin keittiöitä. Konstaapeli oli kirjoittanut tutkintapöytäkirja 

loppuun, että: ”Vartiopäällikkö selitti, että he ovat pitäneet parakin keittiöuunissa tulta 

27.7.1944 ja että saksalainen kenttäpoliisi on tulipalon johdosta toimittanut kuulustelun 

samana päivänä.”239 

 

Rautatie Sallaan mahdollisti saksalaisille tehokkaamman huollon, mutta se oli myös 

muutaman vakavan onnettomuuden näyttämö. Saksalaiset sotilaat jäivät muutamaan 

otteeseen junan alle Sallassa. Rikosasian pöytäkirjoissa ei tullut vastaan, että suomalaiset 

olisivat jääneet junien alle. Vieras ympäristö ja poikkeukselliset olosuhteet mahdollistivat 

onnettomuudet. 

 

Saksalaisen sotilaspartion yliajo rataosalla Salla-Kuolajärvi, kello 16.00. Lumiauraa 

Kuolajärveltä vetävä veturi ajanut rautatiellä hiihtäen liikkuneen partion päälle 

seurauksella, että kaksi partioon kuuluvaa saksalaista sotilasta oli kuollut heti ja 

kaksi muuta sotilasta loukkaantunut pahoin, ja oli heidät viipymättä saatettu 

täkäläiseen saksalaiseen kenttäsairaalaan.  

 

Tapaturman hetkellä oli ollut sankka lumimyrsky, ja onnettomuus oli tapahtunut 

kaarteessa. Onnettomuuspaikalle saapui nopeasti saksalaisia sotilaita, jotka junan 

henkilökunta oli hälyttänyt paikalle. Saksalaiset veivät haavoittuneet hoidettavaksi 

saksalaiseen kenttäsairaalaan. Haavoittuneista vielä yksi kuoli myöhemmin sairaalassa.240 

 

Toinen tapaus on erikoinen, siinä kuvastuu hyvin se, että kuinka tuttavallisia suomalaiset 

ja saksalaiset saattoivat olla. Vuoden 1944 loppu kesästä sattui liikenneonnettomuus, jossa 

kaksi saksalaista sotilasta jäivät Sallasta Kemijärvelle matkalla olleen sotilasvirkajunan alle. 

Toinen saksalaisista kuoli ja toinen loukkaantui pahoin. He olivat olleet liikkeellä resiinalla, 

jonka heidän epäiltiin ottaneen ilman lupaa. Saksalaisten päälle ajaneessa junassa oli rahdin 

lisäksi yksi matkustajavaunu saksalaisia ja suomalaisia upseereita varten. Junan edessä 

                                                 
239 Tutkintapöytäkirja 28.7.1944. N:o 126a/44. 
240 Tutkintapöytäkirja 18.3.1943. N:o 132/43. 
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oleva ilmatorjuntavaunu oli huonontanut näkyvyyttä onnettomuushetkellä. Selviytynyt 

saksalainen väitti, että hän oli saanut toverinsa kanssa luvan suomalaiselta työnjohtajalta 

käyttää resiinaa.  

 

Konstaapeli kuulusteli työnjohtajaa asiasta:  

 

Asian johdosta kuulusteltuna Järveläinen kertoi, että Sallan Kellonselän kylässä olevat 

saksalaiset sotilaat olivat usein pyytäneet kertojan käytössä ollutta, Kemijärven- Sallan 

rautatierakennuksen omistamaa resiinaa lainaksi ja olikin kertoja usein lainannut 

saksalaisille sotilaille resiinaa. Aina, kun kertoja oli lainannut resiinaansa saksalaisille, 

oli hän ilmoittanut heille mihin kellonaikaan resiina on tuotava takasin ja olivatkin 

saksalaiset aina tuoneet resiinan takaisin täsmällisesti, sovittuna kellonaikan.  

 

Työnjohtaja oli myös ilmoittanut Kellonselän asemalle milloin saksalaiset olivat radalla, 

jotta nämä eivät jäisi junien alle. Työnjohtaja ei ollut sanojensa mukaan antanut 

saksalaisten vapaasti käyttää resiinaa, vaikka saksalainen niin väittikin. Työnjohtaja oli 

saksalaisen mukaan sanonut miehille, kun oli nämä tienvarressa kävelemässä tavannut, että 

mikseivät he käyttäisi resiinaa kävelemisen sijasta. Työnjohtaja kieltää väitöksen ja jatkaa: 

 

Sitävastoin hän oli kerran autolla ajaessaan pyytänyt tiellä jalkaisin kulkeneita 

saksalaisia sotilaita tulemanaan autoonsa. saksalaiset sotilaat, jotka resiina lainasivat, 

olivat hyvin kunnollisia –ja joka suhteessa nuhteettomia täsmällisiä miehiä.241 

 

Se kumpi osapuoli puhuu totta, ei ole oleellista. Oleellisempi on se huomio, että 

pöytäkirjan mukaan suhteet saksalaisiin vaikuttivat hyviltä. Työnjohtaja lainasi resiinaa 

yhteisymmärryksessä, ja tarjosi tiellä käveleville saksalaisille autokyytejä. Tämän tapainen 

luottamus ja saksalaisten kehuminen kertoo siitä, että suhteet olivat hyvät. Tapaus on 

tapahtunut kesän 1944 lopulla, kielii siitä, että saksalaiset olivat viimeistään tähän 

mennessä ehtineet ystävystyä suomalaisten kanssa. Mahdollisesti tämän tapaisia 

toveruuden osoittamisia tapahtui enemmänkin. 

 

 

 

                                                 
241 Tutkintapöytäkirja 28.8.44. N:o 141/44. 
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Loppulause 
 

Sallassa suomalaiset ja saksalaiset näyttävät tulleen suhteellisen hyvin toimeen keskenään. 

Sallassa kanssakäyminen saksalaisen ja suomalaisen siviilin välillä, olisi todennäköisesti 

ollut paljon vähäisempää, jos Sallassa ei olisi ollut työvelvollisia Kemijärvi-Salla 

rautatierakennustyömaalla. Usein kohtaamisetkin saksalaisen ja suomalaisen välillä 

tapahtuivat rautatien läheisyydessä. Kohtaamisten motiivina olivat usein kaupankäynti, 

ilonpito ja avunanto. Ystävystyminen saattoi olla myös yksi syy, miksi suomalaisten ja 

saksalaisen kesken oli kanssakäymistä.  

 

Alussa saksalaiset toimivat omavaltaisesti Sallassa, ja saattoivat ottaa pihamaiden 

läheisyydestä käyttötavaroita. Muuten saksalaiset eivät tuoneet alueelle minkäänlaista 

rikosaaltoa, jossa suomalaisten omaisuutta olisi viety mielenmäärin. Isoin taloudellinen 

ongelma, jota saksalaiset aiheuttivat, oli porojen metsästys, joka jatkui kielloista 

huolimatta. Saksalaisten Omavaltaisuudella ei ollut merkittävää negatiivista vaikutusta 

saksalaisten ja suomalaisten suhteisiin, koska saksalaisilta saadut hyödyt olivat haittoja 

suuremmat 

 

Suomalaiset olivat usein kiinnostuneita käymään kauppaa saksalaisten kanssa. Toivotuin 

kauppatavara oli saksalainen alkoholi. Alkoholilla oli ilmeisen negatiivisia vaikutuksia 

suomalaisten käyttäytymiseen, koska juopottelu lisääntyi Sallan alueella. Saksalainen 

alkoholi näytteli usein pääosaa tutkintapöytäkirjoissa. Suomalaiset hankkivat saksalaisia 

hyödykkeitä kaupanteon lisäksi varastamalla. He varastelivat varsinkin saksalaisten 

tavaravaunuista. Varkaina toimivat usein rautatien työntekijät. 

 

Liikenneonnettomuuksia tapahtui Sallan alueella saksalaisten toimesta muutamia. Yleensä 

syyllisinä onnettomuuksiin olivat kaahailevat saksalaiset. Saksalaiset kuitenkin auttoivat 

usein onnettomuuksia loukkaantuneita suomalaisia. Avunannossa saksalaiset olivat 

merkittävä osa Sallan arkea. Saksalaiset toivat myös terveydenhoitopalvelut syrjäseudulle. 

 

Vaikuttaa siltä, että saksalaisiin suhtauduttiin hyvinkin arkisesti, koska yhteiselämä Sallan 

alueella sujui suhteellisen hyvin. Muutamia ampumatapauksia ei voida pitää 

pahantahtoisena toimintana saksalaisten osalta, koska tapaukset olivat selvästi 

väärinkäsityksiä. Ainoa tapaus, jossa tahallista väkivaltaa yritettiin tehdä saksalaisten 
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toimesta, oli tapaus, jossa hammaslääkäri yritti raiskata suomalaisen naisen. Suomalaisten 

suhtautumisessa ei saksalaisiin ei ollut näkyvissä suurempia negatiivista asenteita tai 

väkivallantekoja, joiden taustalla olisi ollut saksalaisviha. 

 

Tutkielman tulokset eivät yleisellä tasolla poikenneet jo olemassa olevista aiemmista 

tutkimuksista. Tutkielma on kuitenkin merkittävä palanen jatkosodan ja Sallan historiaa. 

Se tarkastelee ainutkertaisia tapahtumia jatkosodan Sallassa. 
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