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JOHDANTO 

Toisen maailmansodan aikana Suomi kävi kolme sotaa. Nämä olivat talvisota (30.11.1939 – 

13.3.1940), jatkosota (25.6.1941–19.9.1944) ja Lapin sota (15.9.1944–27.4.1945). 

Talvisodassa Suomi taisteli Neuvostoliittoa vastaan. Jatkosota käytiin jälleen Neuvostoliittoa 

vastaan, tällä kertaa Saksan rinnalla, osallisena operaatio Barbarossassa. Lapin sodassa 

vastustajana oli Saksa, joka rauhansopimuksen mukaan tuli ajaa pois Suomen alueelta.   

 

Viimeisimmästä Suomen käymästä sodasta, Lapin sodasta, on vuonna 2022 kulunut 77 vuotta, 

mutta sodat ovat edelleen vahvasti näkyvissä suomalaisessa kulttuuriperinnössä ja 

identiteetissä. Näkyvimmin tämä materialisoituu itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa 

sankarihautausmaavierailujen sekä linnanjuhlien yhteydessä. Arjessa sodan kulttuuriperintö jää 

kuitenkin mahdollisesti huomaamatta, erityisesti koko elämänsä Suomessa asuneilla ihmisillä. 

Tästä huolimatta Suomen käymät sodat ovat jatkuvasti näkyvillä esimerkiksi 

populaarikulttuurin, sotateemaisten museonäyttelyiden tai muistomerkkien kautta.  

 

Pro gradu -tutkielmassani käsittelen toisen maailmansodan kulttuuriperintöä Oulun kaupungin 

alueella. Aihetta lähestyn materiaalisen kulttuuriperinnön, kuten muistomerkkien kautta. Aihe 

valikoitui omasta kiinnostuksestani Suomen sotahistoriaan ja sen käsittelyyn. 

Kainuulaislähtöisenä lapsuuden kokemukseni sodan esittämisestä ovat keskittyneet 

Raatteentien ja Kuhmon taistelujen kertomuksiin, sekä alueen museoihin ja sodan jälkiin. Siksi 

minua onkin kiinnostanut se, kuinka kyseistä historian aikajaksoa voidaan tuoda esille 

muistomerkkien kautta ja kuinka eri alueiden sodan kulttuuriperintö eroaa toisistaan. 

Lopullinen aiheen muotoutuminen syntyi ohjaajani avustuksella. 

 

Tutkielmassani keskityn käsittelemään kohteiden asettumista maisemaan, niiden symboliikkaa 

sekä sitä, millaista kulttuuriperintöä kyseinen aineisto välittää. Erityisesti kiinnitän huomiota 

siihen, mitä aiheita korostetaan ja mikä on piilotettu taustalle. Tutkielmassani pyrin vastaamaan 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millainen kuva sodista saadaan, kun tarkastellaan asiaa materiaalisen kulttuurin kautta 

Oulun kaupungin alueella?  
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Korostetaanko jotain aihetta ja vastaavasti, pyritäänkö jokin aihe piilottamaan? 

2. Kuinka sotien kulttuuriperintöä pidetään yllä?  

Onko muistomerkeillä ja muilla tarkastelemillani kohteilla nykypäivänä toimintaa?  

 

Suomalaista sodan kulttuuriperintöä ovat aikaisemmin tutkineet esimerkiksi Oula Seitsonen ja 

Tuuli Matila väitöskirjoissaan. Seitsonen käsittelee saksalaisten sotilaiden läsnäoloa Lapin 

alueella1 ja Matila sodan aikaisten SA-valokuvien välittämää kulttuuriperintöä muun muassa 

sosiaalisessa mediassa ja museoympäristössä2. Suomalaisten sotamuistomerkkien 

symboliikkaa on tutkinut Riitta Kormano3. Oulun alueen sodan muistamista ja sodan jälkiä 

nykypäivässä ovat tutkineet esimerkiksi Timo Ylimaunu et. al.4 Viime aikoina Pro gradu -

tutkielmansa muistomerkeistä ovat tehneet muun muassa Jussi-Pekka Hiltunen5 sekä Jaakko 

Ervasti6. Hiltunen käsittelee tutkielmassaan jääkärimuistomerkkejä Oulun ja Tervolan välisellä 

alueella ja Ervasti toisen maailmansodan muistomerkkejä Kuusamon alueella. 

 

Oma tutkielmani tuo tähän tutkimuskenttään lisätietoa juuri Oulun alueen sodan 

kulttuuriperinnöstä sodan materiaalisen kulttuurin, erityisesti muistomerkkien kautta. Olen 

rajannut käsittelemäni maantieteellisen alueen Oulun kaupunkiin, tarkemmin Oulun kaupungin 

keskustaan, sekä sen läheisyydessä oleviin kaupunginosiin. En käsittele tässä yhteydessä 

kaupunkiin liitettyjen kuntien, kuten Haukiputaan, Kiimingin tai Yli-Iin muistomerkkejä, sillä 

keskittyessäni valitsemaani alueeseen, muistomerkkien sekä muiden kohteiden määrä pysyy 

hallittuna, tuoden silti mahdollisimman monipuolisen kuvan rajatun alueen sodan 

kulttuuriperinnöstä. 

 

Kuten mainittu, aineistoni koostuu pääasiassa muistomerkeistä. Muistomerkit ovat julkisia 

kohteita, joiden kautta ulkopuolinenkin katsoja voi muodostaa mielikuvan siitä, mitä sodista 

halutaan tuoda esille ja kuinka sota käsitellään niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. 

Sotamuistomerkkeihin on kivettynyt kunkin ajan poliittinen ilmapiiri, jonka varjossa 

 
1 Seitsonen 2018. 
2 Matila 2022. 
3 Kormano 2014. 
4 Ylimaunu et. al. 2013. 
5 Hiltunen 2020. 
6 Ervasti 2021. 
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muistomerkki on pystytetty. Aldermanin ja Dwyerin mukaan muistomerkit välittävät 

menneisyyden muistoja tehden historiaa tutuksi, konkretisoiden ja oikeuttaen sitä. 

Muistomerkit voivat toimia alueellisen identiteetin ja kansallisen kuuluvuuden tunteen 

rakentajina. Ne edustavat valikoitua, tarkoituksella esille tuotua historiaa ja tuovat esille sen, 

mitä ja ketä halutaan muistaa. Muistomerkit ovat myös sosiaalisesti alati muuttuvia sekä 

poliittisia kohteita.7 Kohteiden kunnossapidon ja paikalla tapahtuvan toiminnan perusteella 

voidaan myös päätellä sodan muistamisen ajankohtaisuutta sekä muistomerkkien välittämän 

sanoman arvostusta. Muun muassa näiden syiden vuoksi muistomerkit materiaalisena 

kulttuurina ovat hyvä lähde tutkittaessa sodan kulttuuriperintöä.  

 

Tutkielmani tuloksista käy ilmi, kuinka käsittelemieni kohteiden kautta saatava tieto on 

hyvinkin monitulkinnallista, joskus jopa ristiriitaista. Kohteiden näkyvin teema on 

suomalaisten sotilaiden urheus, maan puolustaminen ja kansan kokemat menetykset. Kuitenkin 

aineistossa on nähtävissä merkkejä myös sisällissodan kaiusta sekä jopa saksalaisten sotilaiden 

kokemasta koti-ikävästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Alderman & Dwyer 2009: 51–52, 55–56. 
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1. TOISEN MAAILMANSODAN TAPAHTUMIEN KÄSITTELY 

SUOMESSA 

Suomen käymät sodat vuosien 1939 ja 1945 välillä ovat olleet laajasti tutkittu ja yleisöä 

kiinnostanut aihe. Sodista kirjoittaminen alkoi sodan kokeneiden upseerien toimesta, keskittyen 

erityisesti sotilasoperaatioihin ja -organisaatioihin. Kirjoituksissa tuotiin esille Suomen 

taistelleen oikeutettua puolustussotaa, eikä poliittisia ja vaikeina pidettyjä asioita, kuten 

hyökkäämistä Karjalaan, tai yhteistyötä saksalaisten kanssa käsitelty juuri lainkaan.8 Aikaa 

varjostivat myös sodanjälkeiset rauhanehdot, käydyt sotaoikeudenkäynnit, menetetyt alueet ja 

runsaat sotakorvaukset. Sotien jälkeen Suomessa oli myös runsaasti evakoita kotiutettavana. 

Sotien jälkeistä aikaa aina 1990-luvulle saakka voidaan kuvata suomettumisen aikana. Termillä 

tarkoitetaan poliittista toimintaa, joka korosti ystävällismielistä rinnakkaiseloa Neuvostoliiton 

kanssa konfliktin jälkeen. Tämä näkyi esimerkiksi tiettyjen aiheiden, kuten suomalaisten 

sotavankien tai talvisodan syttymisen todellisten syiden keskustelun välttelynä.9 Samoihin 

aikoihin nuorisoradikalismi nosti päätään ja usein hippiliikkeisiinkin yhdistetyt nuoret alkoivat 

kyseenalaistamaan sodankäyntiä. Tämä johtui muun muassa käynnissä olleesta Vietnamin 

sodasta sekä kapinasta vanhempiensa konservatiivisia arvoja vastaan. Muun muassa nämä kaksi 

syytä, suomettuminen ja nuorisoradikalismi vaikuttivat suhtautumiseen veteraaneja kohtaan.10 

 

Martti Julkunen on kirjoittanut, kuinka Suomen käymät taistelut ovat herättäneet kiinnostusta 

myös ulkomailla.11 Hänen mukaansa erityisesti talvisodan alkuaikoina Suomen taistelua 

Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan käsiteltiin runsaasti. Sodassa materialisoitui symbolinen 

hyvän ja pahan taisto, joka liittyi käsitykseen pahasta Bolševistisesta Neuvostoliitosta ja 

hyvästä, Länsimaalaista demokratiaa edustavasta Suomesta. Pienen valtion sinnittelyä 

verrattiin jopa Raamatulliseen Daavidin ja Goljatin taistoon.12 Kiinnostusta talvisotaan lisäsi 

myös Neuvostoliiton tuntemattomaksi jääneet olot. Neuvostoliiton propaganda oli antanut 

ymmärtää, että valtiolla oli huomattavaa taloudellista sekä sotilaallista valtaa.  Sodan 

syttyminen mahdollisti medialle totuuden näkemisen.13 Ulkomaalainen media loi kuvaa 

yhtenäisestä kansakunnasta, jonka symboliksi nousi lumipukuinen, suksilla liikkuva, Suomi-

 
8 Kivimäki 2012: 9–10. 
9 Kivimäki 2012: 489–490. 
10 Kivimäki 2012: 490. 
11 Julkunen 2007: 61–81. 
12 Julkunen 2007: 79. 
13 Julkunen 2007: 63. 
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konepistoolia käyttävä sotilas. Media asettui Suomen puolelle myös esimerkiksi ilmaistessaan 

epäuskonsa Neuvostoliiton tarinaan Mainilan laukauksien todenperäisyydestä.14  

 

Suomen käymiin sotiin liittyvää tutkimusta on tehty runsaasti myös Suomen rajojen 

ulkopuolella. Ville Kivimäki kirjoittaa, kuinka 1950-luvun lopulla Charles L. Lundin herätti 

närkästystä julkaisemalla tutkimuksen, jonka mukaan Suomen toiminnalla oli ollut osasyynsä 

talvisodan syttymiseen ja Suomi olisi aktiivisesti hakeutunut natsi-Saksan kumppaniksi. 

Näkemys aiheutti luonnollisesti närkästystä ja pian suomalainen Arvi Korhonen vastasi 

tutkimukseen esittämällä kuuluisan ajopuuteoriaksi kutsutun näkemyksen, jonka mukaan 

Suomi ajautui mukaan sotaan taistellen erillissotaa, joka tapahtui erillään Saksan sotimasta 

sodasta.15 Tähän teoriaan vastasivat sekä Anthony F. Upton16 sekä Hans Peter Krosby17, joiden 

mukaan Suomi oli ollut sotien aikana kykenevä tekemään omat päätöksensä ja nämä päätökset 

olivat johtaneet Suomen osallisuuteen Saksan operaatio Barbarossassa.  

 

1970- ja 1980-luvulla tutkimus keskittyi Suomen ulkomaansuhteisiin ja Suomi nähtiin 

aktiivisena toimijana sotien aikana. 1980-luvun tutkimuksessa käsiteltiin myös Suomen omia 

sotatavoitteita ja sitä, kuinka ne erosivat Saksan tavoitteista.18 Ajalle oli myös ominaista 

sotatutkimuksen muutos, jonka myötä tutkimuksen aiheet siirtyivät laajemmalle alueelle, pois 

taistelukentältä. Uudessa tutkimuksessa näkyvä itsekriittisyys johtui osaksi ajan 

vasemmistolaisesta ajattelutavasta.19 1990-luvulla vasemmistolainen näkökulma väistyi ja 

sodan muistamiseen tuli patrioottisempi näkökulma. Tähän vaikutti muun muassa 

Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 ja Mauno Koiviston, itsekin sotaveteraani, 

valitseminen presidentiksi.20 Uuspatriotismi toi muutoksia sekä sotatutkimukseen, että sodan 

esittämiseen populaarissa yhteydessä. Yleisesti sota-ajat haluttiin näyttää positiivisessa valossa, 

sodan kunnia haluttiin palauttaa.21 Myös Suomen valtiovalta osallistui tähän näyttävästi 

esittämällä julkisen anteeksipyynnön sotasyyllisenä tuomittujen politiikkojen omaisille.22 

Kyseisenä aikana pystytettiin myös useita sotamuistomerkkejä, voidaan jopa puhua 

 
14 Julkunen 2007: 61–81. 
15 Kivimäki 2012: 13. Korhonen 1961. 
16 Upton 1964. 
17 Krosby 1967. 
18 Kivimäki 2012: 18. 
19 Kivimäki 2012: 18. 
20 Kivimäki 2012: 493. 
21 Kivimäki 2012: 494. Kinnunen & Jokisipilä 2012: 450-453. 
22 Soikkanen 2007: 119. 
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sotamuistomerkkibuumista. Huomattava osa, 30 prosenttia, hautausmaiden ulkopuolelle 

sijoitetuista sotamuistomerkeistä on pystytetty vuosien 1985–1995 välillä.23  

 

Kivimäki kertoo, kuinka uuspatriotismin syntyyn vaikuttivat niin uuden sukupolven 

kiinnostuminen sotaan isovanhempiensa tarinoiden kautta, kuin myös 1990-luvun lama. 

Muuttuvassa maailmassa haettiin tukea ja turvaa menneisyyden onnistumisista.24 Joissain 

tapauksissa uuspatriotismi on mennyt ääripäähän ja muuttunut jopa etnonationalismiksi. Sodan 

perintöä ja veteraanien kunnioitusta käytetään hyväksi monikulttuurisuuden vastustamisessa ja 

puolustamaan suomalaista kansallisidentiteettiä.25 Tämä näkyy myös nykypäivänä tiettyjen 

kansallismielisiksi itsensä mieltävien ryhmien toiminnassa.26  

 

1990-luvun uuspatriotismissa huomio kiinnitettiin erityisesti talvisotaan ja jatkosodan 1944 

loppuvaiheen puolustustaistelujen onnistumisiin.27 Myös tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota 

talvisotaan, mutta tutkimus ei ollut samalla tavalla ihannoivaa, kuin julkisessa puheessa. 

Tutkimusta tehtiin nyt myös rivisotilaista, siirtyen näin pois sodan päätapahtumista ja 

keskittyen yksilöihin. Tämä näkyi myös erilaisen henkilökultti-ilmiön lisääntymisessä. Enää ei 

keskitytty vain suurelle yleisölle näkyviin, tunnettuihin johtohahmoihin, vaan kirjoja julkaistiin 

myös maineikkaiden sotilaiden tarinoista. Kolmen maan armeijassa taistellut Lauri Törni on 

yksi näistä näkyviin nostetuista henkilöistä.28 Muita muistettuja sotilaita ovat muun muassa 

tarkka-ampuja Simo Häyhä29 ja Pervitiiniä yliannostuksen nauttinut, legendaksi noussut Aimo 

Koivunen30.  

 

1990- ja 2000-luvuilla tutkimukseen tuotiin mukaan myös marginaaliin jääneet kohteet, kuten 

naiset ja lapset. Tutkimusta tehtiin myös liittyen rintaman ulkopuolisiin tapahtumiin, sodan 

vaikutuksista kansaan. 31 2000-luvulla tutkimusta on tehty tämän lisäksi aiheista, jotka ovat 

aikaisemmin voineet olla vaiettuja ja jopa kyseenalaistettuja, kuten esimerkiksi sotien 

vaikutusta suomalaisten sukupuolikulttuuriin ja seksuaalisuuteen32 ja suomalaisten sotilaiden 

 
23 Raivo 2000: 158.  
24 Kivimäki 2012: 493–494. 
25 Kivimäki 2012: 494–497. 
26 Partisaani 9.12.2021.Terhi Kiemungin puhe Suomi Herää -tapahtumassa. 
27 Kivimäki 2012: 23.  
28 Kivimäki 2012: 495. 
29 Esim. Matila 2020. 
30 Esim. Oksanen 2008. 
31 Kivimäki 2012: 28–39. 
32 Näre 2016. 
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neuvostoliittolaisiin naissotilaisiin kohdistamasta seksuaalisesta väkivallasta33. Myös 

suomalaisten ja saksalaisten välisiin suhteisiin on kiinnitetty julkisesti huomiota esimerkiksi 

Rovaniemellä pidetyssä näyttelyssä Wir waren Freunde – Olimme ystäviä.34  

 

Sotien ja erityisesti jatkosodan kiivas käsittely juontuu kyseisen sodan kokemisesta poliittisesti 

arkaluonteiseksi.35 Talvisodassa Suomi esitettiin puhtaana uhrina, kun taas jatkosodassa jo 

sodan syttyminen oli kyseenalaistettu ja erityisesti yhteistyö Saksan kanssa kyseenalaistettiin. 

Lapin sotaa taas voitiin pitää omista toimista johtumattomana, Neuvostoliiton sanelemana. 

Kivimäki toteaa, kuinka Suomen sotien käsittelemisen vaihteleminen ja vaikeus on johtunut ja 

johtuu yhä Suomen asemasta sodissa; toisaalta Suomi jakaa kokemuksensa Länsi-Euroopan 

kanssa, kriittisesti sotaan suhtautuen ja natsismin sekä holokaustin uhreja muistaen ja toisaalta 

Itä-Euroopan kanssa, jolloin Neuvostoliiton hyökkäys jättää holokaustin ja natsi-Saksan 

tuomittavan toiminnan peittoonsa.36 

 

1.2. Toisen maailmansodan tapahtumat Oulussa 

Oulun alueella ei käyty taisteluita toisen maailmansodan aikana, mutta sekä talvisodan, 

jatkosodan että Lapin sodankin tapahtumat näkyivät selvästi Oulun kaupunkikuvassa. Kustaa 

Hautala kirjoittaa Oulun kaupungin historiasta kertovassa teoksessa, kuinka syyskuussa 1939 

Suomessa, myös Oulussa, valmistauduttiin talvisodan syttymiseen.37 Reserviläiset kutsuttiin 

palvelukseen ja Oulun toimiminen varuskuntakaupunkina mahdollisti myös ulkomaalaisten, 

kuten yhdysvaltalaisten sotilaiden kouluttamisen.38 Mahdollisiin pommituksiin varauduttiin 

valmistamalla väestönsuojia kaupungin kivitaloihin ja poistamalla palavat aineet talojen 

ullakoilta. Kaupunkiin järjestettiin ilmatorjuntamahdollisuudet ja ensiapuasemia.39  

 

Kesäkuun 25. päivä 1941 syttyi Suomessa jatkosota. Sota käytiin Neuvostoliittoa vastaan 

Saksan rinnalla ja tämän vuoksi saksalaisia sotilaita saapui Suomeen, myös Ouluun. 

 
33 Kivimäki 2007. 
34 Esim. Matila 2022: 31. Seitsonen 2018; 130–135.  
35 Soikkanen 2007: 122 
36 Kivimäki 2012: 496–498. 
37 Hautala 1982. 
38 Hautala 1982: 461–462. 
39 Hautala 1982: 463–465. 



11 

 

Ensimmäiset sotilaat saapuivatkin jo keväällä 1941.40 Aluksi saksalaisten oleskelu oli Oulussa 

väliaikaista ja Oulu toimikin kauttakulkukaupunkina rautatieaseman ja sataman vuoksi. 

Syksyllä 1942 saksalaisten sotilaiden läsnäolo Oulussa muuttui pysyvämmäksi, kun SS-joukot 

perustivat alueelle huolto- ja koulutuskeskuksensa. Elokuussa 1942 huoltokeskuksen käyttöön 

luovutettiin muun muassa Tuirassa sijainnut suojeluskunnan ampumarata ja sitä ympäröivä 

alue. Alueelle rakennettiin Pikku-Berliiniksikin kutsuttu parakkikylä, joka käsitti yli 60 

hehtaaria. Tätä tukikohtaa kutsuttiin Waffen-SS Finland Stützpunkt IV:ksi,41 Suomalaisittain 

Pikku-Berliiniksi. Saksalaisten joukkojen harjoitusalueita oli Tuiran lisäksi myös nykyisen 

Linnanmaan, Kaijonharjun ja Syyninmaan kaupunginosissa. Hietasaaressa sijaitsivat 

Neuvostosotilaiden sotavankileiri, sekä Vaakunakylän parakkialue.42 Enimmillään saksalaisia 

oli Oulussa noin 4000.43  

 

Rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa jatkosodan jälkeen pakottivat Suomen katkaisemaan 

välinsä Saksaan ja saksalaisten sotilaiden tuli sopimuksen mukaan poistua Suomesta 15.9.1944 

mennessä. Rovaniemellä suomalaisten ja saksalaisten välillä käytyjen neuvotteluiden tuloksena 

armeijoiden välinen demarkaatiolinja asetettiin kulkemaan Oulun pohjoispuolelta.44 Tämä johti 

Oulun säilymiseen Lapin sodan sytyttyä. Saksalaiset sotilaat poistuivat Oulusta 15.9.1944 klo. 

00:00 mennessä Tuirasta junilla ja Toppilan satamasta laivoilla.45 Toppilan satama toimi myös 

Tornion maihinnousun lähtösatamana ja sataman kautta kulkikin noin 12 500 miestä laivoilla 

Tornion Röytän satamaan. Lapin sodan aikana Oulussa toimi Lapista saapuvien evakoiden 

järjestämisestä vastannut Pohjois-Suomen evakuointiesikunta.46 Jatkosodan aikana 

neuvostosotilaiden sotavankileirinä toiminut alue toimi Lapin sodan aikana saksalaisten 

sotavankien sijoituspaikkana.47 Marraskuussa 1944 elämä Oulussa normalisoitui ja 

ilmapommituksiin varautuminen lopetettiin.48 

 

 

 
40 Hautala 1982: 466. 
41 Hautala 1982: 467–471. 
42 Ylimaunu et.al. 2013. 
43 Hautala 1982: 473. 
44 Kankainen 2002: 432. 
45 Kankinen 2002: 432. 
46 Kankainen 2002: 432–434. 
47 Niskala 2005: 317. 
48 Kankainen 2002: 343. 
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2. KULTTUURIPERINTÖ 

Kulttuuriperintö on käsitteenä laaja ja siten vaikea määritellä. Se voidaan esimerkiksi määritellä 

tarkoittamaan menneisyyteen linkitettävää aineellista tai aineetonta toimintaa, jotka 

toteutettuna toimivat ihmisten arvojen, perinteiden tai uskomuksien heijastuksena. Se voi olla 

sekä julkisesti tunnustettua ja suojeltua, kuin myös arkisempia asioita, joiden merkitys voi olla 

oleellisempaa pienemmille ryhmille, kuten kyläyhteisölle.49 Kulttuuriperinnön suojelemiseen 

on asetettu asetuksia, joista yksi on UNESCOn50 vuoden 1972 kulttuuri- ja luonnonperintöä 

koskeva yleissopimus.51  

 

Kulttuuriperintö voidaan jakaa aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön. Aineellisella 

kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan fyysistä materiaa, kun taas aineettomalla kulttuuriperinnöllä 

viitataan elävään perintöön, tapoihin ja toimintaan. Esimerkiksi kaustislainen 

viulunsoittoperinne on osa UNESCON aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa.52 Aineellinen 

ja aineeton kulttuuriperintö liittyvät usein vahvasti toisiinsa ja voidaankin jopa ajatella, että 

vasta toiminta tekee aineellisesta kulttuurista kulttuuriperintöä.53 Kulttuuriperintö on aikaan 

sidottua ja siten alati muuttuvaa. Se heijastaa aikansa ihmisten ajatusmaailmaa ja 

maailmantilannetta, jotka vaikuttavat säilytettäviin arvoihin. Tämä tekee kulttuuriperinnöstä 

valikoivaa54 ja siten myös poliittista. Kulttuuriperinnön määrittelyä, syntyä ja esimerkiksi valta-

asemien vaikutuksia tähän käsittelevää tutkimussuuntaa edustaa kriittinen kulttuuriperinnön 

tutkimus (critical heritage studies).55 Toisen maailmansodan kulttuuriperintöä Suomessa on 

tutkittu usean eri aineiston ja näkökulman kautta. Sodan jättämää synkkää kulttuuriperintöä on 

esimerkiksi tutkittu Lapin synkkä kulttuuriperintö -projektin sisällä, jossa keskitytään Lapin 

alueella toimineiden saksalaisjoukkojen aineelliseen kulttuuriperintöön. 56   

 

Myös muistomerkit ovat oleellinen osa aineellista kulttuuriperintöä. Muistomerkkejä voidaan 

käyttää sekä kulttuuriperinnön välittäjinä että ylläpitäjinä. Sotamuistomerkit ovat selviytyjien 

 
49 Tuomi-Nikula, Haanpää & Kivilaakso 2013: 15–16. 
50 UNESCO, eli United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Suomeksi Yhdistyneiden         

kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. 
51 Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage, 1972 
52Aineeton kulttuuriperintö kotisivut: Kaustislainen viulunsoittoperinne UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön 

luetteloon. 
53 Smith 2006: 44–45. 
54 Timothy & Boyd, 2003: 2. Tuomi-Nikula, Haanpää & Kivilaakso, 2013: 20. 
55 Tuomi-Nikula, Haanpää & Kivilaakso 2013: 19. 
56 Lapland´s dark heritage -kotisivut. 
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menehtyneille pystyttämiä muistomerkkejä, joiden kautta pyritään oikeuttamaan sodan 

mukanaan tuomia kuolemia.57 Sotamuistomerkkien avulla voidaan myös vaikuttaa yhteisön 

turvallisuudentunteeseen sekä sotilaskuvaan, kuten myös kuvaan sodan yhteishengestä.58   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Kattago 2009: 152. 
58 Kormano 2014: 2. 
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3. AINEISTO JA METODIT 

Pro gradu -tutkielmani aineisto koostuu Oulun kaupungin alueella sijaitsevista kohteista, jotka 

liittyvät oleellisesti toisen maailmansodan tapahtumiin Oulun alueella. Erityisesti keskityn 

muistomerkkeihin, joita aineistooni kuuluu 16 kappaletta (kts. liite 1). Muistomerkkien lisäksi 

käsittelen myös Alppilan kaupunginosasta löytyvää Alppimajaa sekä pommitusjälkiä 

osoitteessa Kajaaninkatu 3. Aineistoni ei käsittele kaikkia Oulun kaupungin alueelta löytyviä 

muistomerkkejä, vaan olen pyrkinyt valikoimaan aineistooni kohteet, jotka mahdollisimman 

kattavasti kuvaavat Oulun alueen toiseen maailmansotaan liitettävää materiaalista kulttuuria. 

 

Käsittelen aihetta teemoittain ja olen jakanut aineistoni neljän eri teeman alle. Tämä jako auttaa 

hahmottamaan, millaisia aiheita tuodaan esille ja kuinka näitä esitetään. Teemat ovat; (1) Saksa 

ja saksalaisten toiminta Oulussa, (2) militaristiset muistomerkit, (3) vainajien muistaminen sekä 

(4) naiset ja lapset. 

 

1. Saksa ja saksalaisten toiminta Oulussa -teeman alle asettuu Tornion maihinnousun 

lähtösataman muistomerkki Toppilassa, sekä saksalaisten sotilaiden kaiverruksilla 

koristelema kivi Kaijonharjun kaupunginosassa. Näiden muistomerkkien lisäksi 

käsittelen tässä yhteydessä myös Alppilan kaupunginosta löytyvää, jatkosodan aikana 

saksalaisten sotilaiden Upseerikehona toiminutta rakennusta. 

2. Militaristiset muistomerkit -teema pitää sisällään seitsemän kohdetta. Kohteet olen 

jakanut muistomerkkeihin, muistolaattoihin sekä muistotykkeihin. Muistomerkkeihin 

kuuluvat Maanpuolustajan patsas sekä Ruotsalaisten vapaaehtoisten hävittäjälentäjien 

1939–1940 lentorykmentti F19 muistomerkki. Muistolaattoihin Hjalmar Siilasvuon 

muistolaatta sekä Oulun ilmapommitusten 1939–1944 uhrien ja Mathias Madsenin 

muistolaatta. Tässä yhteydessä käsittelen myös Oulun Lyseon lukion ulkoseinän 

pommitusjälkiä. Muistotykkien kohdassa käsittelen Oulun ilmatorjunnan muistotykkiä 

Intiön kasarmialueella ja muistotykkiä Hiukkavaaran kasarmialueella.  

3. Vainajien muistaminen -teema käsittelee viittä Oulun Intiön hautausmaalla sijaitsevaa 

muistomerkkiä sekä alueen sankarihautausmaata. Käsittelemäni muistomerkit ovat 

Toisen maailmansodan vuosina Suomessa kaatuneet Neuvostoliiton kansalaisten 

muistomerkki, Maanpetoksesta tuomittujen ja desanttien muistokivi, ”Taistelu on 

päättynyt” -muistomerkki, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki 1939–1944 



15 

 

sekä Sotien 1939–1945 veteraanien muistomerkki. Tämän teeman yhteydessä 

havainnoin sankarihautausmaalla tapahtuvaa toimintaa pyhäinpäivänä 6.11.2021 ja 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021.  

4. Naiset ja lapset -teemaan kuuluu kolme muistomerkkiä; Lottareliefi, 

Suojeluskuntapoikien ja sotilaspoikien muistokivi sekä Oulun suojeluskunnan ja Lotta 

Svärd -piirin muistolaatta. Ensimmäiseksi mainittu sijaitsee entisen sotilassairaalan 

seinässä Lasaretinsaaressa, kaksi jälkimmäistä Oulun Raatissa, nykyisen Raatin 

nuorisotalon alueella.  

 

Lähestyn aineistoa maisema-arkeologisesta sekä kulttuuriperinnöllisestä näkökulmasta. Tutkin, 

mitä teemojen alle asettuvat muistomerkit pitävät sisällään ja mitä kyseisessä muistomerkissä 

kuvataan. Dokumentoin tutkimuksessa käsittelemäni kohteet ottamalla alueelta kuvia ja 

tekemällä muistiinpanoja itse kohteesta, kuin myös sitä ympäröivästä alueesta. Käsittelen myös 

maiseman ja muistomerkkien suhdetta, kuinka muistomerkki asettuu maisemaansa ja kuinka 

tämä vaikuttaa kohteen kokemiseen. Lisäksi käsittelen sitä, kuinka kulttuuriperinnön 

poliittisuus on vaikuttanut sodan esittämiseen materiaalisen kulttuurin kautta kyseisessä 

aineistossa.  

 

Nykypäivän toimintaa käsitellessä vierailen Intiön hautausmaan alueella sekä Pyhäinpäivänä 

6.11.2021, että Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021. Itsenäisyyspäivänä havainnoin kolmen eri 

tapahtuman kulkua sankarihautausmaan tuntumassa; Oulun kaupungin kunnianosoitus, Oulun 

yliopiston Ylioppilaiden soihtukulkue sekä Soldiers of Odin -ryhmän soihtukulkue. Näissä 

tapahtumissa kiinnitän huomion sankarihautausmaalla ja Taistelu on päättynyt -muistomerkillä 

tapahtuvaan toimintaan ja muistamiseen.  

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4. SAKSALAISET JA SAKSALAISIIN LIITETTÄVÄ TOIMINTA 

OULUSSA 

 

Oulun toimiminen saksalaisten sotilaiden läpikulku- ja koulutuskaupunkina vaikutti näkyvästi 

Oulun kaupungin olemukseen. Parhaimmillaan Oulussa oli noin 4000 saksalaista sotilasta ja 

noin 27 000 asukkaan kaupungissa59 tämä vaikutti näkyvästi katukuvaan. Näin suuresta 

hetkellisestä muutoksessa pienen kaupungin katukuvassa on yhä nähtävillä vaikutuksia 

muutamilla alueilla Oulun ympäristössä. Tässä luvussa käsittelen Alppilan kaupunginosasta 

löytyvää, nykyisin Alppimajana tunnettua entistä Upseerikerhoa, sekä kahta muistomerkkiä; 

Tornion maihinnousun lähtösataman muistomerkkiä Toppilassa ja saksalaisten sotilaiden 

kaivertamaa kiveä Kaijonharjun kaupunginosassa.  

 

4.1. Alppila ja Alppimaja 

Alppila on kaupunginosa, joka sijaitsee Oulun keskustan pohjoispuolella ja rajautuu 

Välivainion, Niittyaron ja Toppilan kaupunginosiin. Aiemmin Alppila tunnettiin osana Iskon 

kaupunginosaa. Alppilan kaupunginosan nimi juontuu Petsamoon sijoitetuista Dietlin 

vuoristodivisioonaan kuuluvista sotilaista, joita kutsuttiin alppijääkäreiksi60. Nykyisen 

Alppilan alueella sijaitsi jatkosodan aikaan Pikku-Berliiniksikin kutsuttu parakkikylä. SS:n 

ylimmän komentajan, Heinrich Himmlerin komennosta rakennettu SS- Stützpunkt IV 

(Nachschub Kommandantur der Waffen SS-Finland, SS-Stützpunkt IV61)  kattoi jopa 64 

hehtaaria. Kylässä oli noin 274 parakkia, joissa sijaitsivat muun muassa rakennusjoukkojen 

keskus, kalustovarastot, ajoneuvovarikko sekä Waffen SS Suomen päähuoltotukikohta.62  

 

Nykyisin Parakkikylästä on jäljellä vain Upseerikerhona toiminut rakennus. Tänä päivänä 

Alppimajana tunnettu rakennus sijaitsee Oulun Alppilan kaupunginosassa, osoitteessa 

Tirolintie 7. Rakennus on alun perin toiminut saksalaisten toiminnassa olleen parakkikylän 

Upseerikerhona, joka toimi eräänlaisena viihdekeskuksena. Kaksikerroksinen rakennus 

 
59 Oulun kaupungin kotisivut. Oulu 1939–1959. 
60 Hautala 1982: 471. 
61 Esim. Roudasmaa 1981: 184. 
62 Korpi 2005: 120 
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koostuu kivisestä alaosasta, ja puisesta yläkerrasta, jonne johtavat jykevät, kiviset portaat. 

Yläkerran puiset ulkoseinät käsiteltiin ruskeaksi ja ikkunoihin asennettiin luukut.63 Nämä 

rakennuksen yksityiskohdat saivat inspiraationsa Tirolin alppimajoista ja edustavat 

arkkitehtuurisesti niin kutsuttua Heimat-tyyliä. 64 Upseerikerho sijoitettiin mäen rinteeseen, 

paikkaan joka Oululle ominaisessa tasaisessa maastossa oli huomattava ja josta rakennus näkyi 

selvästi sen pohjoispuolella avautuvaan parakkikylään.65 Matalassa maastossa jo hieman 

korkeammalle sijoitettu rakennus erottui selvästi muusta ympäristöstään.  

 

Natsi-Saksan ideologiaan kuului rakennetun ympäristön muokkaaminen. Tämän mukaan osaa 

rakennuksista haluttiin ”keskiaikaistaa” tekemällä muutoksia niiden ulkonäköön ja uusia 

rakennuksia rakennettiin vähentämällä rakenteiden funktionaalista ilmettä ja korostamalla 

puurakennuksen kansanperinteistä puolta sekä käsityötä.66 Tämän perinteisen ilmeen 

tavoitteleminen on nähtävissä myös Ouluun rakennetussa Upseerikerhossa. Samankaltaisten 

rakennuksien rakentaminen voitiin myös nähdä eräänlaisena natsi-identiteetin jatkeena ja 

kuuluvuuden tunteen lisääjänä.67  

 

Upseerikerhon tiloissa toimi muun muassa elokuvateatteri, ravintolatilat ja keittiö sekä 

majoitustilat. Upseerikerhon yläkerran juhlasalin sisustukseen kuuluivat seinustoille asetetut 

loosit sekä pariovien kummallekin puolelle rakennetut, alakerrasta alkavat tulisijat, joiden 

yläkerran koristeellisten muurauksien aukoista näkyivät tunnelmallisesti liekit uunia 

käytettäessä.68  

 

Saksalaisten poistuttua Oulusta 14.9.1944 parakkikylä siirtyi välittömästi suomalaisten 

käyttöön69 ja osa alueesta vuokrattiin seuraavaksi viideksi vuodeksi kasarmialueeksi70. 1940-

luvun lopussa Upseerikerho toimi Pohjolan Karjala-seurojen piirin käytössä, ja rakennuksen 

nimi vaihdettiin Kalevan kartanoksi. Tämän uudistuksen myötä myös rakennuksen yläkerrassa 

 
63 Inkala & Niskala 1995: 66. Niskala 2005: 134 
64 Ylimaunu et. al. 2013: 532. 
65 Ylimaunu et. al. 2013: 532. 
66 MacDonald 2006: 108. 
67 MacDonald 2006: 110. 
68 Inkala & Niskala 1995: 66. 
69 Roudasmaa 1981 189. 
70 Roudasmaa 1981: 201. 
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sijaitsevat huoneet nimettiin uuden teeman mukaisesti Sortavalaksi, Käkisalmeksi sekä 

Viipuriksi.71 Kalevankartanossa juhlittiin muun muassa vappua, esitettiin elokuvia ja 

kuunneltiin Karjalaistaustaisia muusikoita, kesäisin tiloissa toimi myös kahvila.72 Rakennus on 

tämän jälkeen toiminut myös retkeilymajana sekä työtupana. Vuonna 1973 rakennus 

peruskorjattiin. Tämän yhteydessä rakennuksen ulkomuoto pyrittiin pitämään alkuperäistä 

vastaavana ja esimerkiksi ikkunaluukut kunnostettiin alkuperäistä tyyliä kunnioittaen.73 

Peruskorjauksen jälkeen Kalevankartano valjastettiin Tuiran paloaseman käyttöön, jona se 

toimi aina vuoteen 2013 asti.74 Tämän jälkeen rakennus siirtyi Tilaa kulttuurille -yhdistyksen 

käyttöön, joka nimesi rakennuksen uudestaan Pikku-Berliiniksi ja vuokrasi tiloja oululaisille 

yhdistyksille ja kulttuurintekijöille.75 Myöhemmin rakennus siirtyi yksityiskäyttöön ja toimii 

nykyään juhla- ja kokoustilana. Tämän myötä rakennuksen nimi vaihdettiin Alppimajaksi. 

Alppilan menneisyys on yhä nähtävissä alueen nimistön ja Alppimajan lisäksi kaupunginosan 

kaavoituksessa. Hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitseva saksalaisten parakkikylä toi 

mukanaan kulkuväyliä, sekä pienteollisuuden mahdollistavaa infrastruktuuria. Parakkikylän 

hiljentyessä Oulun kaupunki esitti alueella jo olemassa olevien mahdollisuuksien käyttämistä 

hyödyksi alueen kaavoituksessa. Tämän vuoksi pienteollisuusrakennukset ja matala 

rakentaminen on alueelle edelleen ominaista.76 Tämä ei kuitenkaan ole yhtä selkeä jälki 

saksalaisten oleskelusta Oulussa kuin entinen upseerikerho ja todennäköisesti jääkin alueella 

liikkujalta usein huomaamatta. 

 

4.2. Muistomerkit 

 

Käsittelemäni saksalaisten toimintaan Oulussa liittyvät muistomerkit ovat Tornion 

maihinnousun lähtösataman muistomerkki Toppilan kaupunginosassa, entisen sataman paikalla 

sekä Kaijonharjun kaupunginosasta löytyvä saksalaisten sotilaiden valmistama muistokivi. 

Käsittelemäni muistomerkit eroavat toisistaan huomattavasti. Ensimmäinen muistomerkeistä 

 
71 Inkala & Niskala 1995: 66. Niskala 2005: 134. 
72 Alppimajan kotisivut. Alppimajan historiaa.  
73 Alppimajan kotisivut. Alppimajan historiaa 
74 Inkala & Niskala & 1995: 66. Niskala 2005: 134.  
75 Yle uutiset 15.5.2014. 
76 Ylimaunu et.al. 2013: 533. 
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on Pohjan prikaatin killan ja Pohjan prikaatin vuonna 1994 pystyttämä muistomerkki, kun taas 

jälkimäinen muistokivi mahdollisesti yksittäisen saksalaisen sotilaan kaivertama teos. 

 

Tornion maihinnousun lähtösataman muistomerkki sijaitsee Oulun Toppilassa, entisen 

sataman alueella. Muistomerkki on paljastettu 30.10.1994 ja sen pystyttivät Pohjan prikaatin 

kilta ja Pohjan prikaati. Teoksen ovat suunnitelleet Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat 

Birgitta Hepokangas, Kimmo Sutinen ja Eric Tähtinen lehtori Juhani Junttilan avulla.77 

Muistomerkki on sijoitettu aivan Toppilansalmen rantaan, aktiivisessa käytössä olevan polun 

varrelle. Tornion maihinnousun lähtösataman muistomerkin viereen on vuonna 2019 lisätty 

uusi muistolaatta, jossa muistetaan Toppilan sataman merkitystä Perämeren keskeisenä 

merisotilaallisena tukikohtana. Laatassa mainitaan myös sataman rooli Tornion maihinnousun 

lähtö-, huolto- ja kotiutussatamana. Laatan on pystyttänyt Panssarilaivojen perinneyhdistys. 

 

Muistomerkin pohjana toimii korkea betoninen paasi, jonka kolmesta sivusta kaksi on 

pinnaltaan sileitä ja kolmas jätetty karkeaksi. Sileät pinnat muodostavat liittymiskohdastaan 

ikään kuin laivan pohjaa muistuttavan, V-muotoisen kulman. Paasiin on yhdistetty sitä kiertävä 

ruostuvasta teräksestä muotoiltu nauha, joka kohoaa hieman paasia korkeammalle. Tämän osan 

on sanottu kuvaavan sodan savuja78. Muistomerkin karkealle, salmen puoleiselle sivulle, on 

myös upotettu esineitä; telamiina, sotilaskypärä sekä rumpulipas. Muistomerkin alaosaan, 

betonin toiselle sileälle puolelle on kiinnitetty kyltti, jossa teksti Tornion maihinnousun 

lähtösatama syksyllä 1944. Muistomerkkiä ympäröi kettinkinen aita. 

 

Ensivaikutelmaltaan muistomerkki on rouhea karkean betonisen pohjansa ja ruostuneiden 

teräsosien vuoksi. Muistomerkin yksityiskohdat saattavat ensi alkuun jäädä huomaamatta, sillä 

ne sijaitsevat muistomerkin salmen puoleisella osalla. Käytetyt esineet liittyvät vahvasti 

sodankäyntiin ja esimerkiksi muistomerkkiin upotettu telamiina on tunnistettavissa saksan 

armeijan vuosina 1943–1944 valmistamaksi Tellermine 43:ksi79. Muistomerkissä on vahvasti 

nähtävissä symboliikkaa, jonka jokainen tietenkin tulkitsee omalla tavallaan. Muistomerkin 

voidaan esimerkiksi nähdä kuvaavan sodan keskellä olevaa laivaa, joka kantaa kyydissään 

 
77 Suomen sotamuistomerkit 1939–1945. Tornion maihinnousun lähtösataman muistomerkki. 
78 Suomen sotamuistomerkit 1939–1945. Lapin sota. 
79 Pohjois-Kymenlaakson asehistoriallinen yhdistys ry:n kotisivut. 
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sotavarusteita. Tämä on hyvin suora tulkinta muistomerkkiin liittyvästä tapahtumasta, Tornion 

maihinnousuun valmistautumisesta. Muistomerkin suunnittelijat, Hepokangas, Sutinen ja 

Tähtinen ovat suunnitelleet myös Tornioon, Röyttän satamaan samantyylisen ja -nimisen 

muistomerkin, joka on paljastettu 1.10.1994, Tornion maihinnousun 50-vuotisjuhlapäivänä.80 

Riitta Kormano kertoo väitöskirjassaan muistomerkkien kuvaavan poltetun lappilaiskodin 

savupiippua, jota kiertävä rautainen osa kuvaa palon viimeistä savua. 81 Myös Röyttän satamaan 

pystytettyyn muistomerkkiin on upotettu sotaromua, kuten kiväärin piippu ja tykin 

ohjauspyörä.82  

 

Vieraillessani Tornion maihinnousun lähtösataman muistomerkillä 6.3.2022, näkyi tämän 

ympäristössä jälkiä vierailusta. Vaikka muistomerkin vieressä kulkee paljon käytetty polku, oli 

polkuja tehty myös lähemmäs teosta ja sen vierellä sijaitsevaa Panssarilaivayhdistyksen 

muistolaattaa. Muistomerkin ympäri kiersi lumeen uponneet jalanjäljet, joiden tekijä oli selvästi 

käynyt katsomassa teosta myös puolelta, joka ei näkynyt ohi kulkevalle polulle. Nämä jäljet 

poikkesivat myös muistomerkkiä kiertävän aidan sisäpuolelle, aivan patsaan viereen, jonne oli 

asetettu kaksi hautakynttilää. Kynttilät eivätkä jalanjäljet olleet peittyneet lumeen, joten ne eivät 

olleet olleet kyseisellä paikalla kovin kauaa. Koska vierailuni lähiaikoina ei ollut ollut Lapin 

sotaan liittyviä muistopäiviä, olivat kynttilät todennäköisesti yksityishenkilön tuomia, heidän 

oman henkilökohtaisen muistamisensa merkkejä. Tämä muistaminen on mahdollisesti voinut 

liittyä myös Ukrainan ja Venäjän välillä käytävään sotaan, jonka muistamista on tapahtunut 

laajasti ympäri maailmaa, myös Oulussa83.  

 

Muistomerkki oli saanut osakseen myös pienimuotoista vandalismia. Teoksen toiselle sileälle 

sivulle oli maalattu valkoisella noin 25 senttimetrin korkuinen swastika, eli hakaristi84. 

Hakaristi oli epäselvä ja sitä oli joko yritetty poistaa tai peittää, mutta on myös mahdollista, että 

käytetty maali on levinnyt omia aikojaan. Hakaristit ovat valitettavan yleinen teema 

 
80 Kormano 2014: 420. 
81 Kormano 2014: 419–422. 
82 Kormano 2014: 419–422. 
83 Esim. Oulun kaupungin kotisivut. Oulun teatterilla sytytetään kynttilät lauantaina Ukrainan sodan jaloissa 

olevien lasten ja nuorten puolesta. 
84 Hakaristi on laajasti tunnettu symboli, jonka käytön ensimmäiset todisteet yltävät Samarra kulttuuriin, 6000 eaa. 

Merkillä on laajalla alueella symboloitu onnea vielä 1900-luvun alussa, mutta Adolf Hitlerin noustua valtaan 

Saksassa, NSDAP-puolueen tunnuksena toiminut hakaristi sai huonon maineen erityisesti sodan päättymisen 

jälkeen vuonna 1945. Rönnqvist, 2011: 9–18. 
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katukuvissa nähtävissä graffiteissa ja tageissa, mutta muissa aineistossani käytettävissä 

muistomerkeissä en niitä ole havainnut. Onkin mielenkiintoista, kuinka juuri tähän, Oulun 

ainoaan Lapin sotaan liitettyyn muistomerkkiin on kyseinen merkki piirretty.  

 

Saksalaisten muistokivi sijaitsee Kaijonharjun kaupunginosassa, osoitteessa Kalevantie 20. 

Muistokivi on saksalaisten sotilaiden työstämä kivi, johon on kaiverrettu teksti ”Feldquartier, 

der 2/Pz.Jg.Abt. SS-Geb.Div.Nord, Im Juli 1942” Teksti viittaa 2. panssarijääkäriyksikköön 

osana SS-vuoristodivisiona Nordia. Kirjoituksen mukaan muistokivi paljastettiin heinäkuussa 

1944. Tekstin lisäksi kiveen on kaiverrettu kuva panssarintorjuntatykkiä käyttävästä sotilaasta. 

(kuva 1.)  

 

Saksalaisten muistokivi sijaitsee alueella, joka jatkosodan aikana toimi saksalaisten sotilaiden 

harjoitusalueena.85 Kiven nykyinen sijainti on liikenneympyrässä, asutuksen keskellä. 

Muistokiven vieressä, sekä takana on runsaasti kasvustoa, joka vaikeuttaa kiven näkemistä 

erityisesti saavuttaessa paikalle liikenneympyrälle johtavaa tietä pitkin. Talvella puiden ja 

pensaiden lehdettömyys mahdollistaa kiven näkemisen myös ohikulkevalta Alakyläntieltä, 

mutta vieraillessani muistokivellä kevättalvella 2022, oli kivi peitetty teiltä auratun lumen alle. 

Muistokiveä ei ole erikseen valaistu, tai kulkua kiven luo edistetty. Kiven pintaan kasvanut 

sammal hankaloittaa kaiverruksien näkemistä. Teokseen ei kuitenkaan ole kajottu jälkeenpäin, 

eikä esimerkiksi Tornion maihinnousun lähtösataman muistomerkin osakseen saamaa ilkivaltaa 

ole nähtävillä. Kiven sijainnin ja sen pinnassa olevan kasvuston vuoksi onkin hankalaa erottaa 

kiveä ihmiskäden muokkaamaksi, varsinkin matkan päästä katsottuna.  

 

Aineistossa muistokivi on ainoa, jonka voi tunnistaa selvästi natsi-Saksaan liitettäväksi asiaksi. 

Kiven teksti on kirjoitettu Saksaksi ja on jo hieman kulunut ja peittynyt sammalkasvustoon, 

mutta esimerkiksi natsi-Saksalle ominaiseen tapaan esitetyt, Saksan SS-joukkojen tunnukseen 

liitettävät kaksi S-kirjainta ovat hyvin esillä. Tämä lyhenne symboloi vahvasti natsiliikettä ja 

on tästä syystä todennäköisesti hakaristin rinnalla yksi tunnetuimmista Hitlerin natsi-Saksan 

tunnusmerkeistä. Tämän vuoksi katsojalle on varmasti selvää, mitä ryhmää kivi edustaa. 

 

 
85 Ylimaunu et. al. 2013: 531, 535-537. 
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Kuva 1. Saksalaisten muistokivi Kaijonharjussa. Kiven kaiverrukset ovat osittain jääneet sammalkasvuston peittoon.         

(Kuva: Taina Sormunen). 

 

4.3. Valta ja koti-ikävä  

   

Suomen historia natsi-Saksan kanssa on yhä osa vaikeasti käsiteltävää kulttuuriperintöämme. 

Oulu on Rovaniemen ohella ollut yksi Pohjois-Suomen aktiivisimmista 

saksalaiskaupungeista,86 joissa saksalaisten sotilaiden läsnäolo on ollut tiivistä ja kestänyt 

useamman vuoden. Saksalaisten läsnäolo kaupungissa toi mukanaan uusia ja näkyviä 

rakennuskeskittymiä, kuten ”Pikku-Berliinin” nykyisen Alppilan, silloisen Iskon 

kaupunginosan alueelle. Tutkielmassa saksalaisiin sotilaisiin liitettävästä aineistosta tekee 

huomionarvoisen se, että kaksi kolmesta käsitellystä rakennelmasta eivät ole suomalaisten 

pystyttämiä. Ne ovat kuitenkin suomalaisten säilyttämiä. 

 
86 Esim. Ylimaunu et. al. 2013: 528–530. 
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Upseerikerho rakennettiin vuonna 1942 tarkoituksenaan toimia parakkikylän, sekä saksalaisten 

Oulun toiminnan viihdekeskittymänä. Sodan päätyttyä saksalaisten toiminta alueella lakkasi, 

mutta Upseerikerho jatkoi toimintaansa eri nimien ja toimijoiden alla, kuitenkin toimien 

eräänlaisena toiminnan ja vapaa-ajan alustana, mahdollistaen käyttäjiensä viihtyvyyden 

esimerkiksi musiikin ja tanssimisen parissa. Tästä poikkeuksena aika, jolloin rakennus toimi 

Tuiran paloasemana. Nykyään entinen Upseerikerho maastoutuu Alppilan mäntyiseen 

rinteeseen kerrostalojen keskelle. Korkea rakentaminen on syrjäyttänyt ennen niin näkyvän ja 

merkittävän rakennuksen valta-aseman maisemassa.  

 

Sharon MacDonald käsittelee Nürnbergissä sijaitsevan natsien kokoontumisaluetta, erityisesti 

Zeppelin rakennuksen ympäristöä ja sen käsittelyä nykypäivänä artikkelissaan Words in 

Stone.87 Hän käsittelee teemoja koskien alueen vaikean menneisyyden käsittelyä nykypäivän 

Saksassa. MacDonald pohtii, voiko alue yhä vaikuttaa tavalla, johon se tarkoitettiin, eli 

edesauttamaan natsi-identiteetin rakentumista ja vaikuttavatko tietyt materiaaliset 

yksityiskohdat tähän sekä tilan kokemiseen.88 Kuten käsittelemääni entistä Upseerikerhoa, 

nykyistä Alppimajaa, myös Nürnbergin aluetta muutettiin välittömästi sodan jälkeen. Kaikki 

hakaristit, lukuun ottamatta erään tilan katon hakaristimäistä kuviota poistettiin ja tila 

luovutettiin USA:n armeijan käyttöön. Hakaristien poistamisella pyrittiin denatsifioimaan tila 

ja tuomalla tilaan toinen osapuoli, tässä tapauksessa natsi-Saksaa vastaan taistellut ryhmä, tätä 

toimintaa edesautettiin edelleen. Symbolien poistaminen toimi myös natsien vallan 

poistamisella tilasta.89 Oulun Iskon parakkialue,  SS-Stützpunkt IV, luovutettiin myös 

suomalaisten käyttöön ja pian sotien jälkeen alueeseen kuulunut Upseerikerho siirtyi Karjala-

seurojen piirin käyttöön. Rakennus nimettiin uudelleen Kalevankartanoksi ja jopa rakennuksen 

sisätilat nimettiin uudelleen Karjalan alueiden mukaan.90 Tässä on nähtävissä hyvin 

samankaltaista toimintaa, kuin Nürnbergissä. Tämän rakennuksen sekä sen sisätilojen nimien 

muuttamisen kautta rakennukselta ikään kuin riisuttiin tämän natsi-Saksaan yhdistettävä 

menneisyys ja tämän sijaan ajatukset siirrettiin Suomalaiseen ja Karjalaiseen perinteeseen. 

Vaikea menneisyys naamioitiin uutta käyttötarkoitusta ja nimeä apuna käyttäen.91  

 
87 MacDonald, 2006. 
88 MacDonald, 2006: 106–110. 
89 MacDonald 2006: 115. 
90 Inkala & Niskala 1995: 66. Niskala 2005: 134. 
91 Ylimaunu et.al. 2013: 532–533. 
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Vuonna 1983 Nürnbergin tapahtuma-alueella suoritettiin rakennustöitä, joiden yhteydessä 

hakaristisymboleilla kuvioitu katto entisöitiin. Tämä nähtiin Saksan lähihistorian 

hyväksymisenä ja työstämisenä.92 Samankaltaista menneisyyden työstämistä voidaan nähdä 

Upseerikerhon yhteydessä 2010-luvulla, jolloin tilat siirtyivät Tilaa kulttuurille -yhdistyksen 

käyttöön nimellä Pikku-Berliini ja tämän jälkeen juhla- ja kokoustilaksi Alppimajana. 

Erityisesti rakennuksen nimeäminen hetkellisesti Pikku-Berliiniksi oli erittäin suuri ja ilmeinen 

viittaus alueen historiaan, olihan saksalaisten käytössä olevia parakkikeskittymiä kutsuttu 

kyseisellä nimellä jo sota-aikana. Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus juhla- ja kokoustilana 

taas hyödyntää vahvasti alueen ja rakennuksen menneisyyttä. Alppimajan kotisivuilla kerrotaan 

kattavasti ja avoimesti rakennuksen historiasta Upseerikerhona. Menneisyys esitetään 

neutraalisti. Alppimajaa markkinoidaan kuitenkin muun muassa sanoilla ”autenttinen” ja 

”tunnelmallinen”.93 On epäselvää, tarkoitetaanko autenttisella ja tunnelmallisena ympäristöllä 

autenttista upseerikerhon ilmapiiriä, vai viitataanko tällä alppimaiseen, vuoristomajamaiseen 

tunnelmaan. On mielenkiintoista huomata, kuinka suosittu rakennus on esimerkiksi hääjuhlien, 

sekä tanssien pitopaikkana. Onko paikan historialla oma vaikutuksensa rakennuksen 

kiinnostavuuteen, vai onko Oulun muusta rakennuskannasta hieman poikkeava rakennustyyli 

syynä paikan suosioon?  

 

MacDonald kirjoittaa artikkelissaan, kuinka Nürnbergin kokoontumisalue, toisin kuin 

Alppimaja, on nykyään tarkoituksella jätetty huonoon kuntoon. Näin toimimalla alueella on 

yhä näkyvissä lähihistorian perintö välittämättä kuitenkaan natsiaatteen pyrkimyksiä rakentaa 

natsi-identiteettiä arkkitehtuurin avulla.94 Nykyään alueella liikkuvat henkilöt ovat 

MacDonaldin mukaan alueen kunnosta huolimatta tietoisia alueen menneisyydestä, ja kävijät 

voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään; kulttuurituristeihin, eli ”pyhiinvaeltajiin” sekä 

paikalliskävijöihin.95 Myös Oulun saksalaisiin liitettävillä alueilla on havaittavissa eräänlaista 

kulttuuriturismia, jopa ”pyhiinvaellusta”. Esimerkiksi Kaijonharjun kaupunginosassa 

sijaitsevan muistokiven luona on ilmeisesti ollut ainakin vuonna 2016 Pohjoismaisen 

vastarintaliikkeen toimintaa, jossa liikkeen ruotsalaisia edustajia on tuotu katsomaan kyseistä 

 
92 MacDonald 2006: 119. 
93 Alppimajan kotisivut. Opiskelijabileet Oulussa.  
94 MacDonald 2006: 120. 
95 MacDonald 2006: 121. 
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muistomerkkiä. Muistomerkin historiallinen konteksti on tässä yhteydessä tiedostettu.96 

Uusnatsistinen liike lakkautettiin korkeimman oikeuden päätöksellä vuonna 2020, syinä muun 

muassa kansanryhmää vastaan kiihottaminen.97  Kulttuuriperintöä voidaan käyttää myös 

pienemmän ryhmän identiteetin rakentajana ja tässä tapauksessa saksalaisten pystyttämä 

muistokivi näyttää olleen yksi kyseisen ryhmän keinoista rakentaa omaa identiteettiään alueen 

historian ja siitä jääneen materiaalisen kulttuurin kautta.  

 

Jaakko Ervasti on käsitellyt Pro gradu -tutkielmassaan kuusamolaisia sotamuistomerkkejä, 

näiden yhteydessä myös Kiestingin suunnalla kaatuneiden saksalaisten sotilaiden 

muistomerkkiä.98 Ervastin käsittelemä muistomerkki eroaa Oulussa sijaitsevasta saksalaisten 

muistokivestä huomattavasti, sillä sen ovat pystyttäneet yhteistyössä Saksassa toimiva 

veteraaniyhdistys sekä saksalaisen sotilaan jälkeläinen99. Oulun saksalaisten muistokiven 

pystyttivät jatkosodan aikana Suomessa oleskelleet saksalaiset sotilaat. Kiinnitin huomiota 

muistomerkkien eriävään toimintaan. Kuusamossa sijaitseva muistomerkki oli saanut osakseen 

näkyvää ilkivaltaa useamman kerran historiansa aikana.100 Oulussa sijaitseva saksalaisten 

muistokivi oli pyritty peittämään lumella sekä sitä ympäröivällä kasvustolla, mutta suoraan 

kiveen kohdistuvaa, tuhoavaa ilkivaltaa en havainnut. Onkin kiinnostavaa huomata, kuinka 

lähempänä Suomen itärajaa sijaitseva muistomerkkiä on tuhottu, kun taas länsirajan 

läheisyydessä sijaitseva muistomerkkiä on pidetty tiettyjen ryhmien sisällä mahdollisesti jopa 

ylpeydenaiheena.  

 

1940-luvulla pystytetyt rakennelmat, Upseerikerho sekä muistokivi, ovat toimineet tuolloin 

vallan välineinä, oman alueen merkitsijöinä, mutta mahdollisesti myös sotilaiden koti-ikävän 

merkkeinä sekä yrityksenä tuoda vieraalle alueelle jotain tuttua. Saksalaisille sotilaille Suomen, 

varsinkin Lapin olot olivat vieraat ja Lapin alueelta löydettyjen saksalaisten jälkeensä jättämien 

arkipäiväisten esineiden voidaan ajatella kertovan sijoituspaikan muokkaamisesta 

kodinkaltaiseksi ympäristöksi.101 Samankaltaista ympäristön muovaamista oli näkyvissä myös 

esimerkiksi saksalaisten tekemissä puutöissä.102 Oulun rakennelmista erityisesti Upseerikerho 

 
96 Vastarintaliikkeen kotisivut. Pohjoismainen vierailu Oulussa.  
97 Korkein oikeus. 
98 Ervasti 2021. 
99 Ervasti 2021: 21. 
100 Ervasti 2021: 39. 
101 Seitsonen 2018: 70, 109. Matila 2020: 5. 
102 Matila, 2020: 5–8. 



26 

 

on ollut eräänlainen koti-ikävän huoltokeskus, joka tyyliltään ja tapahtumiltaan on toiminut 

tärkeänä osana saksalaisten kauttakulkijoiden sosiaalista hyvinvointia. Kaijonharjusta löytyvä 

muistokivi on yksilöllisempi ja viittaa tiettyyn ryhmään. Samalla se voi myös olla vain yhden 

sotilaan valmistama työ. Työn alkuperästä ja symboliikasta huolimatta kaiverrustyö antaa 

saksalaisista sotilaista inhimillisen kuvan. Tämä näkyy myös muissa saksan armeijan sotilaiden 

töissä.103 Onkin mielenkiintoista huomata, kuinka mahdollisesti tähän tarkoitukseen, koti-

ikävän hoitamiseen pystytettyjä muistokiveä voidaan käyttää nykypäivänä uusnatsistisen 

liikkeen identiteetin rakentajana.  

 

On huomattava, kuinka suuresti näiden kahden edellä mainitun kohteen ympäristö on 

muuttunut jatkosodan aikaisesta maisemasta nykypäivään. Rakennusajankohtanaan ne ovat 

olleet saksalaisen rakennusympäristön keskellä, kun nykyään niitä ympäröivät oululaiset 

asutuskeskukset.  Siihen, että nämä kaksi edellä mainittua rakennelmaa ovat vielä löydettävissä 

nykypäivän Oulusta on mahdollisesti vaikuttanut niiden sijainti, sekä oululaisten menneisyys 

saksalaisten kanssa. Rakennelmien sijainnit, vaikka ovatkin keskellä asutusta, ovat piilossa. 

Kumpaakin näistä ympäröi metsä tai pusikko, eikä ympäröivä rakennuskanta ole kovin uutta, 

kohteet ovat jääneet sotienjälkeisen rakentamisen varjoon. Kumpaakaan näistä ei myöskään 

ensisilmäyksellä tunnista natsi-Saksaan yhdistettäväksi asiaksi, vaan tunnistaminen vaatii 

tarkempaa tutkimista ja ennakkotietoja aiheesta. Oululaisilla oli myös toisen maailmansodan 

aikaan hyvät suhteet saksalaisten kanssa.  

 

Vaikka Oulussa olikin runsaasti saksalaisia sotilaita, oli Oulu kuitenkin suomalaisten 

hallinnassa. Suomalaisten siviilien ja saksalaisten sotilaiden välille syntyi ystävyys-, ja jopa 

parisuhteita. Näistä aiheutunut mustasukkaisuus saattoi välillä aiheuttaa kinaa, mutta muuten 

yhteiselo oli toimivaa.104 Saksalaisten läsnäolo kaupungissa lisäsi varallisuutta, sillä heidän 

maksamansa palkka oli hyvää. Samalla kaupunki sai muun muassa vuokratuloja saksalaisilta. 

Myös vaihtokauppa oli aktiivista, sillä saksalaiset sotilaat vaihtoivat esimerkiksi suklaata 

lämpimiin talvivarusteisiin.105 Oulu säästyi Lapin sodan aikana saksalaisten käyttämältä 

poltetun maan taktiikalta, joten kotikaupungin fyysinen menetys ei ollut yksi syy suhteiden 

 
103 Matila 2020: 7. 
104 Fält 1999: 104–105. 
105 Fält 1999: 103–105. 
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kylmenemiseen.  Jos näin olisi tapahtunut, voisi olla mahdollista, että todisteet kaupungin 

tuhonneista entisistä aseveljistä olisi hävitetty lopullisesti.  

 

Tornion maihinnousun lähtösataman muistomerkki poikkeaa kahdesta edellä käsitellystä 

rakennuksesta ja muistomerkistä huomattavasti. Kyseessä on Oulun kaupunkialueen ainoa 

suomalaisten rakentama saksalaisiin liittyvä muistomerkki. Muistomerkki liittyy kuitenkin 

Lapin sotaan ja siten saksalaisiin vihollisina. Suomalaisten suhtautuminen Lapin sotaan on ollut 

vaikea, sillä jatkosodan aikaisista aseveljistä oli kyseisen sodan päätyttyä tullut vihollisia. 

Yhteistyö natsi-Saksan kanssa on myös synnyttänyt häpeää, sillä tämä tarkoitti käytännössä 

vastakkain asettumista esimerkiksi Iso-Britanniaa ja Yhdysvaltoja vastaan.106 Suomalaisilla on 

kuitenkin ollut huomattavan neutraali suhtautuminen saksalaisia kohtaan ja tämä johtuu 

mahdollisesti eron tekemisestä hyvien, suomalaisten rinnalla pohjoisessa taistelleiden sekä 

pahojen, muualla toimineiden natsien välille.107 Tämä ajattelumalli on voinut toimia yhtenä 

tapana suomalaisten etäännyttämiselle yhteistyöstä natsi-Saksan kanssa.108 Lapin sotaan 

liitettävä muistomerkki, joka keskittyy vahvasti taisteluun saksalaisia sotilaita vastaan, on yksi 

keino etäännyttää mielikuvaa yhteistyöstä saman ryhmän kanssa. Muistomerkki on myös 

pystytetty vuonna 1994, joka nähdään uuspatrioottisena aikana, ja sotamuistomerkkien kulta-

aikana. Muistomerkin pystyttäminen tähän aikaan muistutti sekä Tornion maihinnoususta, joka 

oli tapahtunut tasan 50 vuotta aikaisemmin, mutta myös Suomalaisesta sotaonnistumisesta ja 

taistelutahdosta.  

 

Muistomerkki on asetettu näkyville, Oulun Toppilaan, entisen sataman alueelle, jatkuvasti 

laajenevan uudisrakennusalueen keskelle. Muistomerkki on sijoitettu sen muistaman toiminnan 

paikalle, mutta tulevaisuudessa se tulee olemaan keskellä asutuskeskusta. Näin se on hyvin 

näkyvällä paikalla. Muistot yhteiselämästä natsien kanssa, erityisesti natseja inhimillistävä 

muistokivi, taas on peitetty luonnollisen kasvuston keskelle ja kätketty katseilta muiden 

rakennuksien avulla, tai konkreettisesti auraamalla lumet muistomerkin päälle.  

 

 
106 Matila 2022: 71. 
107 Kivimäki 2012: 19–20. Matila 2022: 96. 
108 Matila 2022: 96. 
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Jokainen tässä luvussa käsittelemäni aineisto on yhä tänä päivänä aktiivisen toiminnan 

kohteena, osa enemmän, kuin muut. Kävijöiden tarkoitusperät kuitenkin vaihtelevat. Nykyisellä 

Alppimajalla toiminta keskittyy viihteeseen rakennuksen toimiessa juhlatilana, kun taas 

saksalaisten kaivertamalla muistomerkillä käyttämässäni esimerkissä toiminta liittyy 

äärioikeistolaiseen toimintaan ja kyseisen aatteen edustajien identiteetin tukemiseen historiaa 

apuna käyttäen. Tornion maihinnousun lähtösataman muistomerkillä toiminta taas oli 

arkipäivästä ohikulkemista sekä muistamista hautakynttilöin. Hautakynttilöiden asettamisella 

saattoi olla yhteys Ukrainan sotatilanteen huomioimiseen, tai toiminta liittyi mahdollisesti 

yksilön omaan, ehkä toiseen maailmansotaan liittyvään muistamiseen. Kuitenkin tämä toiminta 

kertoo muistomerkin toimivan jonkin asteisena tunteiden ja ajatuksien välittäjänä. Tätä kertoo 

myös muistomerkin kylkeen maalattu hakaristisymboli, josta on kuitenkin vaikeaa sanoa, mikä 

tarkoitus kyseisellä merkillä on ollut maalaajalleen. Kyseessä voi olla ideologinen kannanotto, 

tai ilman suurempaa ajatusta piirretty kuva. Joka tapauksessa kyseisen symbolin avoin käyttö 

kertoo jotain natsismin läsnäolosta nykypäivän Oulussa 
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5. MILITARISTISET MUISTOMERKIT  

Militarististen muistomerkkien alla käsittelemäni kohteet ovat Maanpuolustajan patsas, 

Ruotsalaisten vapaaehtoisten hävittäjälentäjien 1939–1940 lentorykmentti F19 muistomerkki, 

Hjalmar Siilasvuon muistolaatta, Oulun ilmapommitusten 1939–1944 uhrien ja Mathias 

Madsenin muistolaatta, Oulun ilmatorjunnan muistotykki Intiössä sekä muistotykki 

Hiukkavaarassa. Tämän teeman alle asettuvat muistomerkit jaan muistomerkkeihin, 

muistolaattoihin sekä muistotykkeihin aineiston suuren määrän vuoksi.  

 

5.1. Muistomerkit 

Sotilaisiin liitettävät muistomerkit ovat Maanpuolustajan patsas sekä Ruotsalaisten 

vapaaehtoisten hävittäjälentäjien 1939–1940 lentorykmentti F19 muistomerkki. 

Maanpuolustajan patsas sijaitsee Oulun entisen kasarmin alueella, Intiössä, Oulun keskustan 

välittömässä läheisyydessä ja Ruotsalaisten vapaaehtoisten hävittäjälentäjien muistomerkki 

Oritkarissa, entisellä ilmavalvontapaikalla.   

 

Veteraanien muistoksi pystytetyssä Maanpuolustajan patsaassa kuvataan maskuliinista, 

sotilaspukuista miestä, jonka toinen käsi asettuu vyölle ja toinen pitää maahan tuettua asetta 

(kuva 2). Patsaan vakava katse ohjautuu etelään, kohti kasarmialueen keskusta. Kuvattu sotilas 

seisoo korkean graniittisen paasin päällä. Paasin etupuolen yläosaan on kirjoitettu ”Kaikki 

isänmaan puolesta 1918, 1939–1945” ja alaosaan ”Pohjois-Pohjanmaan maanpuolustajille”. 

Tekstien väliin jäävässä tilassa on kuvattu tammenlehvä, symboli, joka edustaa rintamapalvelun 

suorittaneita henkilöitä. Paasin takaosasta löytyy teksti ”Tämä patsas on paljastettu 27.7.1991 

ja sen on lahjoittanut Kiinteistöneuvos Yrjä Ensio”. Graniittisen kiven sivuille on kuvattu 

kahdeksan eri ryhmän tunnusta, neljä kummallekin puolelle. Edestäpäin katsottuna vasemmalla 

puolella Jääkäriliikkeen tunnus, vapaussoturien tunnus, suojeluskuntamerkki sekä Lotta Svärd 

-tunnus. Oikealla puolella sotainvaliditunnus, pyöreä veteraanitunnus, rintamaveteraanitunnus 

sekä rintamanaisten tunnus.  
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Muistomerkin symboliikka on vahvaa ja selkeästi esitetty. Maskuliininen sotilas luo mielikuvaa 

vahvasta suojelijasta. Korkean patsaan valpas ja ryhdikäs asento, toinen käsi vyöllä ja toinen 

aseella, korostaa tätä vaikutusta entisestään. Sotilaspuku, sekä kivääri ovat erittäin 

yksityiskohtaisia, eikä katsojalle jää lainkaan epäselväksi, mitä patsas esittää. Kaikkia 

rintamapalvelusta suorittaneita henkilöitä sukupuoleen katsomatta edustava tammenlehvä 

muistomerkin etuosassa kietoo patsasta koskettavat ryhmät yhteen, kun taas sivuille sijoitetut 

merkit nostavat esille symbolin sisälle kuuluvia joukkoja ja tuovat erityistä muistamista juuri 

näille ryhmille. Vuosien 1918 ja 1939–1945 mainitseminen muistomerkissä sisällyttävät myös 

sisällissodan muistomerkin aihepiiriin. Sisällissodan vuosiluvun mainitseminen sekä patsaan 

Kuva 2. Maanpuolustajan patsas Intiön kasarmilla. Patsaassa kuvattuna suomalainen 

sotilas asepuvussaan. (Kuva: Taina Sormunen). 
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paasiin kiinnitetyt tunnukset antavat olettaa patsaan liittyvän toisen maailmansodan taistelujen 

lisäksi vahvasti sisällissodan valkoisten puoleen ja heidän muistoonsa. 

 

Patsas on sijoitettu Oulun Intiön vanhan kasarmin piha-alueen ulkolaidalle mäntyjen keskelle. 

1880-luvun alkupuolella tarkk’ampujapataljoonien koulutuskäyttöön rakennettu kasarmialue109 

on ympäristöltään ja historialtaan luonnollinen alue maanpuolustusmuistomerkin 

sijoittamiselle. Jo lakkautettu kasarmialue on kansallisesti merkittävä ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokas alue, joka edustaa yhtenä parhaana esimerkkinä aikansa puukasarmirakennustyyliä110. 

Kasarmin alue on nykyään Ammattiopisto Luovin omistuksessa111 ja pihapiirissä sijaitsee 

muun muassa päiväkoti, ravintoloita sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Alueen aktiivisuus näkyy myös patsaan läheisyydestä. Upottavasta hangesta 

huolimatta patsaan luokse johti joulukuussa 2021 useammat jäljet. Jälkien koon perusteella 

patsasta kiinnostuneet olivat sekä aikuisia, että lapsia. Jäljet kiersivät patsasta, joten selvästi 

kävijät olivat halunneet nähdä myös teoksen takaosan. Maanpuolustajan patsaan etupuoli näkyy 

selvästi ohi kulkevalle tielle, mutta jokin patsaassa on vetänyt kävijöitä puoleensa. 

Mahdollisesti patsaan yksityiskohtainen sotilas, tai paasia kiertävät merkit ja tekstit.  

 

Ruotsalaisten vapaaehtoisten hävittäjälentäjien 1939–1940 lentorykmentti F19 

muistomerkki sijaitsee Oulun Oritkarissa. Muistomerkki koostuu huomattavan kokoisesta 

kivestä ja tähän kaiverretusta laatasta. Laattaan on kirjoitettu: ”Tällä paikalla päivysti 

ruotsalainen vapaaehtoinen Lentorykmentti F19 kevättalvella 1940 suojatessaan Oulua - På 

denna plats var den svenska frivilliga Flygflottiljen F19 stationerad då den skyddade Uleåborg 

under vårvintern 1940” sekä tämän tekstin alapuolella ”Lapin Lennoston killan Oulun osasto 

2010 – Lapplands Flygflottiljs kamratförening i Uleåborg 2010”.  

 

Muistomerkki on sijoitettu kävelytien varteen, lähelle vilkasliikenteistä Poikkimaantietä. 

Kohteen saavutettavuus oli hyvä, eikä muistomerkkiä voinut olla huomaamatta kävelytieltä 

katsoessa. Kävelytietä reunustaa mäntyvaltainen puusto, sekä tiheä pusikko. Muistomerin 

kohdalle on kuitenkin jätetty puuton tila, jonka kohdalta avautuu maisema merelle päin. Tämä 

 
109 Tervonen 2005: 51. 
110 Kasarmin kotisivut. Historia. 
111 Kasarmin kotisivut. Historia. 
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luo ajatuksen siitä, mitä maisemaa alueella toimineet sotilaat olivat mahdollisesti katsoneet 

palveluksensa aikana. Muistomerkin taakse on jätetty yksi iäkäs mänty, sekä kanto, joka päälle 

oli asetettu runsaasti siemeniä, pähkinöitä sekä leivänmurusia. Ympäröivällä alueella oli 

runsaasti jälkiä, joista suurin osa johti merkin ohi eläinten ruokintapaikaksi tarkoitetulle 

kannolle. Muistomerkin päälle satanutta lunta ei ollut poistettu, kannon päältä satanut lumi oli 

poistettu ja ruokaa oli tuotu lisää aivan lähiaikoina. Voidaan siis todeta muistomerkin ympärillä 

tapahtuneen toiminnan olleen muistomerkkiin liittymätöntä.  

 

5.2. Muistolaatat 

Oulun kaupungin alueella on runsaasti toiseen maailmansotaan liitettäviä muistomerkkejä, 

jotka käsittelevät pääasiassa sodan aikana Oulun kokemia pommituksia. Käsittelen 

aineistossani tarkemmin kahta muistolaattaa ja näiden ympäristöä. Laatat ovat Hjalmar 

Siilasvuon muistolaatta sekä Oulun ilmapommitusten 1939–1944 uhrien ja Mathias Madsenin 

muistolaatta. Keskityn tutkimuksessani kyseisiin muistolaattoihin, sillä mielestäni ne edustavat 

hyvin Oulun alueen sotamuistolaattoja ja ovat erityisen kiinnostavia niin sisällöltään, kuin 

sijainniltaankin.  

 

Hjalmar Siilasvuon muistolaatta sijaitsee Oulun vanhan kasarmin alueella Intiössä, 

Siilasvuon entisen asunnon seinässä, osoitteessa Wervinginkuja 7. Laattaan on kirjoitettu teksti: 

”Talvisodan Suomussalmen taistelujen – jatkosodan armeijakunnan – Lapin sodan maineikas 

komentaja – Kenraaliluutnantti Mannerheim-ristin ritari – Hjalmar Fridolf Siilasvuo – 

18.3.1892 – 11.1.1947 – asui tässä rakennuksessa vuosina 1934–1947 – Muistolaatan 

lahjoittivat III armeijakunnan aseveljet vuonna 1987”.  

 

Kenraalimajuri Hjalmar Siilasvuo oli merkittävä henkilö Suomen käymissä sodissa sekä 

sisällissodan aikana että toisen maailmansodan sodissa. Siilasvuo sai jääkärikoulutuksen 

osallistuttuaan vuonna 1915 Pfadfinder-kurssille Saksassa. Tämän jälkeen hän toimi 

sisällissodassa pataljoonankomentajana sekä komppanianpäällikkönä. Talvisodassa Siilasvuo 

osallistui Kainuussa sekä Suomussalmen Raatteentien taisteluihin että Kuhmon taisteluihin. 
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Jatko- ja Lapinsodassa hän toimi 3. armeijakunnan komentajana.112 Ouluun Siilasvuo muutti 

vuonna 1937 ja toimi muun muassa kaupunginvaltuustossa vuosina 1937–1940.113 

Kenraalimajuri Hjalmar Siilasvuon näyttävä hauta on sijoitettu Oulun Intiön hautausmaalle, 

lähelle sankarihautoja ja vapaussoturien muistolle pystytettyä muistomerkkiä. Siilasvuon 

muistolle omistettu laatta itsessään on sijoitettu paikkaan, josta se on hankala löytää vahingossa. 

Siilasvuon entisen asuintalon kuistin seinään kiinnitetty laatta on rakennuksen puolella, josta 

on nykyään käynti alueella asuvien varastotiloihin sekä muutamaan asuintilaan. On siis 

mahdollista, ettei muistolaatan olemassaolosta tiedä muut, kuin lähialueella kulkevat paikalliset 

sekä asiasta erikseen kiinnostuneet henkilöt.   

 

Oulun ilmapommitusten 1939–1944 uhrien ja Mathias Madsenin muistolaatta sijaitsee 

osoitteessa Kajaaninkatu 3, Oulun lyseon lukion Kajaaninkadun puoleisessa ulkoseinässä. 

Samalla seinällä sijaitsevat myös talvisodan aikaisen pommituksen rakennuksen kivijalkaan 

jättämät jäljet (kuva 3). Noin kahden metrin korkeuteen asetettuja muistolaattoja on kaksi; 

toinen on kirjoitettu Suomeksi, toinen Tanskaksi. Muistolaatoissa lukee: ”Sotien 1939–1944 

Oulun pommituksien muistolle. Rakennuksen kivijalassa olevat sirpaleiden jäljet muistuttavat 

näistä vaikeista ajoista. Vapaaehtoinen tanskalainen MATHIAS MADSEN 12.4.1902-

25.1.1940 haavoittui kuolettavasti ollessaan vartiossa 21.1.1940 tällä paikalla. Oulu-seura, 

Oulun seudun VSS-yhdistys 23.1.1988” Ja ” Til minde om ofrene for bombardementerne af 

Oulu i krigene 1939–1944. Sporene af bombesplinter i bygningens sokkel minder om disse 

vanskelige tider. Den danske frivillige MATHIAS MADSEN 12.4.1902-25.1.1940 blev doedeligt 

såret under sin vagt 21.1.1940 på dette sted. Oulu-seura”. 

Seinämän pommitusjäljet kattavat noin kolmen metrin matkan kivijalasta. Seinää, sen 

muistolaattoja tai pommituksesta syntyneitä jälkiä ei ole valaistu erillisillä valoilla eikä aluetta 

ole myöskään suojattu tai rajattu. Tämän vuoksi kohde saattaa jäädä huomaamatta useammilta 

ohikulkijoilta. Pommitusjäljet ovat kuitenkin tarkoituksella esille jätetty yksityiskohta, ja 

muistolaatat ainoat pommituksien henkilövahinkoihin viittaavat muistomerkit ja -laatat Oulun 

keskustan alueella.  

 

 
112 Korpi 2002: 224. 
113 Korpi 2002: 224. 
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5.3. Muistotykit 

Kuten muistolaattoja, myös tykkejä on Oulun alueella runsaasti. Tykit on pääasiassa sijoitettu 

Oulun jo lakkautetuille kasarmialueille Intiöön ja Hiukkavaaraan. Tutkielmassani olen 

päättänyt käsitellä tarkemmin kahta tykkiä, sillä kaikkien toiseen maailmansotaan liitettävien 

tykkien käsittely tässä työssä olisi tarpeetonta. Valitsemani tykit sijaitsevat Hiukkavaaran sekä 

Intiön vanhojen kasarmien alueella ja edustavat näin kumpaakin muistotykkien sijoitusaluetta. 

 

Oulun ilmatorjunnan muistotykki (kuva 4) sijaitsee Oulun vanhan kasarmin alueella Intiön 

kaupunginosassa, lähellä Maanpuolustajan patsasta. Muistotykiksi on valittu Vickers -tehtaan 

Englannissa vuonna 1916 valmistama 76 millimetrin ilmatorjuntatykki, Vickers 76 ItK 16 V. 

Kuva 3. Oulun Lyseon lukion pommitusjäljet kokonaisuudessaan. Kuvassa myös Oulun ilmapommituksien 1939–1944 uhrien 

ja Mathias Madsenin muistolaatat. (Kuva: Taina Sormunen). 
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Muistotykki on Pohjois-Suomen tykkimieskillan pystyttämä ja se paljastettiin 27.4.1995.114 

Tykin piippu on asetettu suuntaamaan kaakkoon, suomen itärajaa kohden, joka voi olla 

muistutuksena ilmahyökkäysten tulosuunnasta. Muistotykin yhteyteen ei ole asetettu laattaa, 

josta kävisi ilmi muistotykin tarkoitus, muistamisen tarkoitus tai muistomerkin pystyttäjät. 

Tykkiin on kuitenkin kiinnitetty laatta, josta käy ilmi tykin tekniset tiedot, kuten valmistusmaa 

ja -vuosi. Kuten Maanpuolustajan patsas, myös ilmatorjunnan muistotykki sijaitsee lähellä 

toimivia tiloja, kuten päiväkotia. Alueen aktiivinen käyttö näkyy selvästi lumeen jääneistä 

jalanjäljistä ja niiden perusteella voidaankin todeta tykin kiinnostaneen niin lapsia, kuin 

aikuisiakin. Tykki on mahdollisesti toiminut myös lasten leikkipaikkana, sillä siihen on jätetty 

muun muassa istuinosat paikoilleen, eikä pääsyä muistotykin lähelle ollut estetty esimerkiksi 

aitaamalla.  

 
114 Suomen sotamuistomerkit 1939–1945. Oulu. 

Kuva 4. Oulun ilmatorjunnan muistotykki Intiön kasarmilla. Tykin piippu osoittaa 

kaakkoon. (Kuva: Taina Sormunen). 
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Hiukkavaaran lakkautetun kasarmin alueella sijaitseva muistotykki on 75K/40 

panssaritykki. Tykki on sijoitettu Pohjan prikaatin muistomerkin vasemmalle puolelle, myös 

muistomerkin oikealla puolella on tykki, jonka alkuperää ei kuitenkaan ole erikseen ilmoitettu. 

Käsittelemäni panssaritorjuntatykin viereen on asetettu infotaulu, josta käy ilmi tykin tiedot, 

sekä käyttötarkoitus. Laatassa kerrotaan myös, kuinka juuri tätä kyseistä tykkiä käyttäen 

panssarijääkäri Toivo Ilomäki tuhosi 21 Puna-armeijan panssarivaunua kesällä 1944 ja 

palkittiin tästä hyvästä Mannerheim-ristillä. Muistotykin vieressä sijaitseva Pohjan Prikaatin 

muistomerkki esittelee Pohjan Prikaatin perinnejoukkoja toimintavuosineen, mukaan lukien 

sotavuodet. Tykin sijoittaminen kyseisen muistomerkin yhteyteen sitoo sen laajemmin alueen 

historiaan. 

 

Muistotykki sijaitsi keskellä Hiukkavaaran kasarmia, puistomaisella kaistaleella parkkialuetta 

vastapäätä. Läheinen rakennus oli alueella vieraillessani reserviläisten koulutuskäytössä, joten 

kasarmilla oli runsaasti kävijöitä ja kohteen läheinen parkkialue oli täynnä autoja. Suuresta 

kävijämäärästä huolimatta muistotykin edustalle sataneessa lumessa ei näkynyt lainkaan jälkiä, 

jolloin on mahdollista sanoa, etteivät kyseisen päivän kävijät olleet käyneet tutustumassa 

muistomerkkiin tai -tykkiin tarkemmin. Myöskään ympäröivässä hangessa ei näkynyt 

kulkemisen merkkejä. Muistomerkin sekä tykkien edusta oli kuitenkin aurattu lumesta hieman 

aikaisemmin niin, että aurausjäljet oli mahdollista hahmottaa muusta ympäristöstä. Muistotykin 

edustan auraaminen kertoo alueen kunnossapidosta ja kohteen tärkeäksi kokemisesta; 

saavutettavuus on nähty helpoksi ja tämä todennäköisesti kertoo myös siitä, kuinka 

muistomerkin ja tykkien antamaa viestiä halutaan ja pyritään viemään eteenpäin.  

 

5.4. Isänmaan puolustaja 

Militarististen muistomerkkien yhteydessä olen käsitellyt yhteensä kuutta kohdetta; kahta 

muistomerkkiä, kahta muistolaattaa ja kahta muistotykkiä. Jo tämä määrä on huomattavasti 

enemmän, kuin muiden teemojen yhteydessä käsittelemäni kohteet. Todellisuudessa Oulun 

alueella on useita muita muistolaattoja ja -tykkejä, joita en tässä yhteydessä käsittele. 

Käsittelemättä jättämäni muistomerkit liittyvät sotilaisiin, nämä olivat III Armeijakunnan 

muistomerkki ja Oulun raskaspatteriston muistomerkki. Aineiston ulkopuolelle jättämäni 

muistolaatat liittyivät ilmapommituksiin ja -puolustukseen. Näitä olivat esimerkiksi 

Ilmapuolustusaluekeskuksen muistolaatta sekä Oulun NMKY:n muistolaatta. Tutkielmasta 
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pois jättämäni tykit taas olivat yksittäisiä, entisille kasarmialueille sijoitettuja tykkejä, jotka 

toimivat alueen historiasta muistuttajina, aivan kuten käsittelemäni tykitkin.   

 

Käsittelemäni teeman alle asettuvat muistomerkit osoittavat, kuinka Oulun kaupungin alueella 

on selvästi haluttu tuoda esille alueen sotilaallista voimaa. Sodan sankareita muistetaan heitä 

kuvaavan mahtipontisen, näyttävän ja maskuliinisen patsaan, tai apuna käytetyn aseen kautta. 

Maanpuolustajan patsaan varma asento, suurikokoisen käden sijainti vyöllä ja kiväärin läsnäolo 

antaa suomalaisesta sotilaasta vahvan ja erittäin maskuliinisen kuvan. Nämä muistomerkit on 

asetettu näkyville paikoille, joissa on yhä toimintaa. Sotilaallisen voiman lisäksi Oulun alueelle 

ominaista on hyökkäyksen ja uhkan torjumisen esilletuominen muistotykkien ja -laattojen 

kautta. Riitta Kormano kirjoittaa väitöskirjassaan Sotamuistomerkki Suomessa, kuinka toisen 

maailmansodan muistotykkien voidaan nähdä toimivan poliittisina merkkeinä muistuttaen 

Suomen käymästä puolustussodasta.115 Tämä on erityisesti näkyvissä Oulun entisillä 

kasarmialueilla, joissa varsinkin Intiön kasarmilla tykkejä on runsaasti esillä. Käsittelemäni 

Intiön kasarmilla sijaitsevan tykin piipun asettaminen hyökkäyksen tulosuuntaa kohden antaa 

vielä erittäin suoran viittauksen sodan vihollisesta ja hyökkäysten tulosuunnasta. 

 

Muistomerkkien, -laattojen ja -tykkien kautta kerrotaan tarinaa laajemmista ryhmistä kuin myös 

yksittäisistä henkilöistä. Osassa kohteista keskityttiin johonkin tiettyyn sodan tapahtumaan, 

kuten esimerkiksi Hiukkavaaran muistotykin kohdalla kesän 1944 onnistuneisiin taisteluihin. 

Kahdessa käsittelemässäni kohteessa, Ruotsalaisten vapaaehtoisten hävittäjälentäjien 

muistomerkissä, sekä Oulun ilmapommituksien 1939–1944 uhrien ja Mathias Madsenin 

muistolaatassa käsitellään ulkomaalaisia vapaaehtoisia, jotka saapuivat Suomeen talvisodan 

aikana. Yleinen harhaluulo on, että suomalaisten taistelivat talvisodassa ilman muiden maiden 

apua. Tuuli Matila huomauttaa kuitenkin väitöskirjassaan, kuinka vapaaehtoisiin 

ulkomaalaisiin liittyvät julkaisut sosiaalisessa mediassa ja uutisissa sekä muistomerkit 

Suomessa todistavat toisin, myös Oulussa. 116  Niin tanskalaisen Mathias Madsenin 

mainitsevassa muistolaatassa, kuin vapaaehtoisten ruotsalaisten hävittäjälentäjien 

muistomerkissä mainitaan selvästi, kuinka kyseessä on vapaaehtoisiin sotilaisiin liittyvät 

 
115 Kormano 2014:51. 
116 Matila 2022: 71–72. 
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kohteet. Tällaisten muistomerkkien ja -laattojen pystyttäminen julkisille alueille muovaa 

ajatusta talvisodan kokemisesta Suomalaisten yksinäisenä taisteluna. 

 

Muistomerkkien aiheen lisäksi niiden kokemiseen vaikuttaa oleellisesti merkin ympäristö.  

Muistomerkkien sijoittamisella ja niiden saavutettavuudella voidaan vaikuttaa kohteen 

alkuperäisen tarkoituksen mukaiseen kokemiseen, positiivisesti tai negatiivisesti.117 Suurin osa 

militarististen muistomerkkien teeman alle asettuvista kohteista sijaitsee puistomaisilla alueilla.  

Amy Davidson käsittelee artikkelissaan War memorial landscape heritage in England 

muistomerkkien maisemaa Englannissa.118 Hän kirjoittaa, kuinka muistomerkkien maisema 

kattaa erilaisia alueita. Esimerkiksi muistomerkkien sijoittaminen puistoalueille vaikuttaa 

kävijän viihtyvyyteen. Puistomaiset elementit, kuten istutukset, polut ja penkit ovat oleellinen 

osa muistomerkin ympäristöä, korostaen muistomerkkiä ja tuoden sen osaksi kansalaisten 

elämää.119 Esimerkki tällaisesta ympäristöstä aineistossani voi olla muun muassa Intiön 

kasarmin ympäristö, joka rakennusten suuresta määrästä huolimatta on maisemaltaan 

puistomainen. Erityisesti muistotykin ympäristö on sen ympäristöstä löytyvien jälkien 

perusteella ollut houkutteleva vierailukohde useammalle kävijälle. Sen sijoittaminen 

saavutettavalle ja näkyvälle paikalle on todennäköisesti vaikuttanut tähän suuresti, mutta myös 

miellyttävällä, puistomaisella ympäristöllä on voinut olla tähän vaikutuksensa. Vetoavan 

puistomaisen ympäristön ja historiallisen alueen yhdistelmän valitseminen muistomerkkien 

sijoitusalueeksi vaikuttaa mahdollisesti positiivisesti muistomerkkien kokemiseen. 

 

Davidson kirjoittaa myös, kuinka alueen valintaan voi vaikuttaa esimerkiksi paikan 

symboliikka, tai muistomerkkien pystyttäjien toimialue.120 Osa käsittelemistäni kohteista on 

sijoitettu alueille, joilla on ollut toimintaa myös toisen maailmansodan aikana. Vapaaehtoisten 

ruotsalaisten hävittäjälentäjien muistomerkki on sijoitettu Oritkariin, joka toimi kyseisen 

ryhmän sijoituspaikkana talvisodan aikana. Myös aineistoni muistotykit, Maanpuolustajan 

patsas sekä Hjalmar Siilasvuon muistolaatta sijaitsevat jo lakkautetuilla kasarmialueilla, jotka 

ovat oleellisesti liittyneet sodankäyntiin, näistä erityisesti Intiön kasarmialue myös sotien 

aikana.  

 
117 Alderman & Dwyer 2009: 52. 
118 Davidson 2014. 
119 Davidson 2014: 65. 
120 Davidson 2014: 64 
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Siinä missä nämä muistomerkit, -laatat ja -tykit edustavat jonkin tietyn alueen historiaa sotien 

jälkeen asetettuina merkkeinä, ovat Oulun pommituksien 1939–1940 ja Mathias Madsenin 

muistolaatan läheisyydessä sijaitsevat pommitusjäljet tarkoituksella korjaamatta jätettyjä 

fyysisiä todisteita sodan tapahtumista. Pommitusjälkien yhteydessä olevissa laatoissa ei ole 

tarkemmin määritelty milloin kyseiset jäljet ovat seinään syntyneet, kuitenkin seinään jätetyt 

jäljet edustavat Oulun kärsimiä pommituksia koko toisen maailmansodan ajalta.  

 

Toisen maailmansodan aikana Oulua pommitettiin sekä talvisodan että jatkosodan aikana. 

Talvisodan aikaiset pommitukset ajoittuivat vuoden 1940 tammikuuhun, jolloin kaupunkia 

pommitettiin kolmeen eri otteeseen.121 Näissä pommituksissa kuoli viisi siviiliä, joista neljä 

olivat naisia. Kyseiset naiset olivat ainoat Oulun pommituksissa välittömästä menehtyneet 

henkilöt. Tammikuun kolmannen päivän pommituksissa menehtynyt mies kuoli saamaansa 

sydänkohtaukseen ilmahyökkäyksen aikana.122 Tammikuun 21. tapahtuneet pommitukset 

olivat Oulun talvisodan aikana kokemista pommituksista pahimmat, ja tämän aikana menehtyi 

myös muistolaatassa mainittu tanskalainen vapaaehtoinen Mathias Madsen. Hän menehtyi 

konekivääritulituksesta saamiinsa vammoihin muutama päivä ilmahyökkäyksen jälkeen.123 

Myös jatkosodan aikana Oulu sai osansa pommituksista, mutta mittavien materiaalisten 

vahinkojen lisäksi ei kärsitty henkilövahingoista.124 

 

Vaikka Oulu kärsi huomattavia materiaalisia vahinkoja toisen maailmansodan aikana 

tapahtuneissa pommituksissa, on näiden pommituksia edustamaan valittu juuri Oulun lyseon 

lukion seinään jääneet jäljet. Vuonna 1831 valmistunut rakennus on koko olemassaoloaikansa 

toiminut Lyseon tiloina. Rakennuksella on myös Oulun sotahistoriassa merkittävä asema niin 

sisällissodassa suojeluskunnan, eli valkoisten tukikohtana,125 että talvi- ja jatkosodan aikana 

joukkojen kokoontumistiloina ja majoituspaikkana.126 Tunnettujen suomalaisten, kuten Ilmari 

Kiannon, K.J. Ståhlbergin ja Kyösti Kallion opinahjona127 tunnettu Lyseon lukio edustaa 

 
121 Tervonen 2002: 122–128. 
122 Tervonen 2002: 123–125. 
123 Tervonen 2002: 128. 
124 Junila 2002: 284–289. 
125 Hautala 1982: 457. 
126 Oulun Lyseon lukion kotisivut. Koulun historiaa. 
127 Oulun Lyseon lukion kotisivut. Tunnettuja Oulun lyseolaisia. 
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suomalaista ylpeydenaihetta, laadukasta koulutusta, ja tämän vuoksi pommitusjälkien 

jättäminen juuri tämän rakennuksen ulkoseinään voidaan nähdä muistutuksena hyökkäyksestä 

suomalaista sivistystä kohtaan, oli tämä symboliikka tahallista tai ei. Pommitusjälkien 

yhteyteen lisätyt muistolaatat, jotka muistuttavat pommituksien henkilövahingoista, ovat 

omiaan lisäämään katsojan myötätuntoa. Erityisesti vapaaehtoisen sotilaan kuoleman maininta 

saattaa herättää paikalla vierailevan ajatuksissa jopa sääliä ja mahdollisesti luo kuvaa 

viattomien kimppuun käyvästä, barbaarimaisesta hyökkääjästä. Samankaltaista mielikuvan 

luomista vihollisesta voidaan nähdä Suomen armeijan ottamista kuvista Karjalassa. Ylimaunu 

ja Koponen ovat kirjoittaneet, kuinka kyseisien kuvien teema keskittyi vihollisen tuhoamiin 

pyhiin paikkoihin, kuten kirkkoihin ja hautauksiin. Näin luotiin kuva pyhän häpäisevästä 

vihollisesta.128 Toisen maailmansodan aikana ilmapommitukset olivat aikamäärältään hyvin 

pieni aika, mutta kaupungissa, joka sijaitsi satojen kilometrien päästä rintamasta, olivat ne 

muistutus sodan tuhoavasta voimasta. Pommitukset toivat sodan kotirintamalle. Oulu on 

kärsinyt useita kertoja tuhoisista tulipaloista, mutta näistä tapahtumista ei löydy 

muistomerkkejä. Kaupungin kärsimien tuhojen muistamisessa ei siis todennäköisesti ole kyse 

materiaalisesta vahingosta, vaan yhteisestä traumasta, joka on syntynyt jonkun toisen toimesta, 

pommituksien tapauksessa vihollisen, eli Neuvostoliiton käsistä. 

 

Oulun Lyseon lukion seinän pommitusjälkiä sekä sen yhteyteen liitettyjä muistolaattoja 

voidaan tarkastella myös kriittisesti, käyttämällä D. H, Aldermanin ja O. J. Dwyerin 

lähestymistapaa muistomerkkien ja monumenttien käsittelyyn. He lähestyvät muistomerkkejä 

kolmen näkökulman kautta. Nämä ovat teksti (text), areena (arena) ja performanssi 

(performance). Tekstillä tarkoitetaan muistomerkin sanomaan ja sijaintiin kriittisesti 

suhtautumista, huomioiden sen, mitä muistomerkin kautta halutaan tuoda esille ja mitä unohtaa. 

Areena toimii symbolisena alustana poliittiselle väittelylle siitä, ketkä päättävät mitä ja miten 

muistetaan. Performanssi taas kuvaa toimintaa ja rituaaleja, jotka tapahtuvat muistomerkkien 

tai monumenttien yhteydessä.129 Lyseon kohdetta voidaan lähestyä tekstin kautta. Kohteessa 

voidaan nähdä halua vaikuttaa vetoamalla vierailijan tunteisiin ja luomalla tämän avulla kuvaa 

sekä sodasta että sodanaikaisesta vihollisesta. Kohteen avulla voidaan myös luoda kuvaa 

Pohjoismaisesta yhteistyöstä talvisodan aikana. Paikallisten yhdistysten pommitusjälkien 

 
128 Ylimaunu & Koponen 2017.  
129 Alderman & Dwyer 2009. 
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yhteyteen sijoittamat muistolaatat taas näyttävät paikallisten halusta tuoda esiin juuri Oulun 

alueen kokemia menetyksiä. 

 

Käsittelemistäni kuudesta muistomerkistä, -laatasta ja -tykistä kolme on tiettävästi pystytetty 

vuosien 1988 ja 1995 välillä. Ruotsalaisten vapaaehtoisten hävittäjälentäjien muistomerkki 

vuonna 2010. Muistomerkkien pystyttämisen ajoittuminen 1990-luvun vaihteeseen liittyy 

uuspatrioottiseen liikkeeseen. Uuspatriotismin myötä ajatus Suomen toisen maailmansodan 

aikana käymistä sodista, erityisesti talvi- ja jatkosodista muuttui romantisoidumpaan 

suuntaan.130 Tähän kuului myös sisällissodan valkoisen armeijan muiston 

uudelleenherääminen, jossa sisällissotaa ajateltiin vapaussotana.131 Sodan aikainen Suomi 

nähtiin yhtenäisenä ja uniikkina, suomalaisten parhaat puolet esille tuoneena ajanjaksona. 

Erityisesti muistamisessa keskityttiin ajatukseen sodista puolustusvoittoina.132 Tämän 

ajanjakson aikana Ouluun pystytetyistä muistomerkeistä voidaankin huomata tätä samaa 

ajatusmaailmaa. Vuonna 1987 paljastettu Hjalmar Siilasvuon muistolaatta toi Oulun alueen 

sodankäsittelyyn mukaan yksittäiseen henkilöön liittyvää muistamista. Olihan Siilasvuo 

oleellinen henkilö osana Oulun alueen sodankäyntiä. Tätä seuraavana vuonna Oulun Lyseon 

lukion seinän pommitusjälkien yhteyteen lisättiin laatta, joka kiinnitti huomion 

yksityishenkilöön, kuin myös muihin Oulun alueen pommituksissa menehtyneisiin henkilöihin. 

Vuonna 1991 pystytetty Maanpuolustajan patsas oli kahta edellistä muistolaattaa näkyvämpi ja 

loi kuvaa vahvasta, maskuliinisesta suomalaisesta sotilaasta. Patsaan alaosaan kiinnitetyt 

metallilaatat kokoavat yhteen sodan eri osa-alueiden sankarit, mukaan lukien vapaussoturit, eli 

sisällissodan valkoisen puolen ja Lotta-Svärd -järjestön naiset. Vuonna 1995 paikalleen Intiön 

kasarmille asetettu Oulun ilmatorjunnan muistotykki taas luo mielikuvaa käydystä 

puolustussodasta. Ruotsalaisten vapaaehtoisten hävittäjälentäjien muistomerkki jatkoi ajatusta 

talvisodasta puolustussotana. Kyseinen muistomerkki pystytettiin vasta vuonna 2010, mutta 

vuonna 2009 suoritetun kyselyn mukaan Suomalaiset, erityisesti nuoret, kokivat talvisodan 

muistamisen tärkeämmäksi, kuin 20 vuotta aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa.133 

 

 
130 Kinnunen & Jokisipilä 2012: 451. 
131 Kinnunen 2018. Matila 2022: 35–36. 
132 Kinnunen & Jokisipilä 2012: 450–452. 
133 Kivimäki 2012: 27. 
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Tämä muistomerkkien buumi 1990-luvun vaihteessa tuki kyseisenä aikana nousseita ajatuksia 

sodista.134 Uuspatrioottisen ajan on ajateltu johtuvan turvan ja tuen hakemisesta 

menneisyydestä. 1990-luku toi Suomeen laman, joka vaikutti esimerkiksi suomalaisten 

työtilanteisiin negatiivisesti. Myös Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 loi uuden tilanteen 

koko Eurooppaan, johon Suomenkin piti mukautua. Samaan aikaan Neuvostoliiton hajoaminen 

voitiin myös nähdä Suomen lopullisena voittona. Nämä muuttuneet tilanteet näkyivät niin 

politiikassa, kuin myös tavallisten ihmisten joukoissa.135 Ajanjakso vaikutti myös rakennettuun 

ympäristöön, sillä jopa puolet vuoteen 2000 mennessä hautausmaiden ulkopuolelle sijoitetuista 

sotamuistomerkeistä Suomessa on pystytetty vuoden 1975 jälkeen ja näistä 30 prosenttia 

vuosien 1985 ja 1995 välillä.136 Tämä näkyvien, julkisten tilojen muokkaaminen, toi sodan 

kulttuuriperinnön ja muistamisen fyysisesti lähemmäs suomalaisten arkielämää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
134 Kinnunen & Jokisipilä 2012. 
135 Kinnunen & Jokisipilä 2012: 453. 
136 Raivo 2000: 158.   
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6. VAINAJIEN MUISTAMINEN 

Käsittelemäni vainajien muistamiseen liittyvät kohteet sijaitsevat Vuonna 1781 perustetulla137 

Intiön hautausmaalla. Hautausmaalla sijaitsee viisi toisen maailmansodan tapahtumiin liittyvää 

muistomerkkiä. Nämä ovat Toisen maailmansodan vuosina Suomessa kaatuneet Neuvostoliiton 

kansalaisten muistomerkki, Maanpetoksesta tuomittujen ja desanttien muistokivi, Karjalaan 

jääneiden vainajien muistomerkki, Sotien 1939–1945 veteraanien muistomerkki sekä ”Taistelu 

on päättynyt” -muistomerkki. ”Taistelu on päättynyt” -muistomerkin läheisyydessä sijaitsee 

myös sankarihautausmaa, jonne on haudattu 456 sankarivainajaa.138   

  

Maanpetoksesta tuomittujen ja desanttien muistomerkki sekä Suomessa kaatuneiden 

Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkki sijaitsevat molemmat hautausmaan takaosassa, 

korttelissa numero 20, hautausmaan rajalla, huoltorakennuksen lähettyvillä. Hautausmaan 

etuosaa kohden suunnatut muistomerkit seisovat vierekkäin. Kummallekin muistomerkille 

johtaa hoidettu polku ja merkkejä ympäröivät kiviset reunat. Vieraillessani muistomerkeillä 

23.10.2021 oli Maanpetoksesta tuomittujen ja desanttien muistomerkille istutettu yksi kanerva. 

Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkillä oli hieman sivussa kuollut kasvi kukkaruukussa, 

tyhjä ja kaatunut muovinen kukkamaljakko sekä vaalea narsissitekokukka.  

 

Maanpetoksesta tuomittujen ja desanttien muistomerkki on punagraniitista valmistettu korkea 

paasi, jonka yläosaa koristaa kaiverretut auringonsäteet (kuva 5). Kaiverruksen alle on 

kirjoitettu teksti ”Teloitettu Oulussa” ja tämän alle kirjattu 15 henkilön nimet, heidän syntymä- 

sekä kuolinpäivänsä. Oulussa teloitettujen alle on kirjattu yhden Suomussalmella teloitetun 

sekä neljän Kiimingissä teloitetun henkilön tiedot. Kiimingissä teloitetuista henkilöistä kolmen 

(yhden naisen ja kahden miehen) henkilöllisyys ei ole ollut tiedossa. Kaikkien vainajien 

kuolinajat sijoittuvat vuosien 1941–1944 välille. Aivan paasin alaosaan on kaiverrettu teksti 

”vv.1939–1944 välisenä aikana teloitetut toverit”. 

 

Suomessa kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkki (kuva 6) sijaitsee 

Maanpetoksesta tuomittujen ja desanttien muistomerkin vasemmalla puolella, kauempana 

 
137 Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat. Oulun hautausmaa. 
138 Sotasampo. Oulu. 
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huoltorakennukselle kulkevan polun varresta. Kuten edellisenkin muistomerkin, myös tämän 

materiaalina on ollut punertava graniitti. Korkean muistomerkin yläosassa on suuri, kaiverrettu 

tähti ja sen alla kirjoitettu ensin Venäjäksi ja tämän jälkeen Suomeksi teksti ”Toisen 

maailmansodan vuosina Suomessa kaatuneille Neuvostoliiton kansalaisille. Tähän on haudattu 

neuvostoarmeijan 101 sotilasta.”. Muistomerkki on pystytetty Sosialististen 

Neuvostotasavaltojen liiton toimesta 9.5.1983, tätä ennen paikalla seisoi obeliskin muotoinen 

kivi139. Muistomerkin vieressä sijaitsee taulu, johon on kirjoitettu здесь захоронены (haudattu 

tänne) sekä listattu 59 henkilön nimet sekä syntymä- ja kuolinajat kyrillisillä aakkosilla. On 

epäselvää, miksi listasta puuttuu 42 vainajan nimet. Heidän henkilöllisyytensä ei ole 

mahdollisesti ollut tiedossa.   

 

Muistomerkkiin ei ole eritelty, ovatko alueelle haudatut vainajat sotavankeja. Suomessa 

kuolleiden neuvostoliittolaisten sotavankien hautapaikkoja koskivat sotien jälkeen 

liittoutuneiden valvontakomission määräämät säädökset, jotka velvoittivat selvitykseen 

neuvostosotavankien määrästä sekä heidän kohtalostaan.140 Elossa olevat vangit tuli toimittaa 

takaisin Neuvostoliittoon, tiedot kuolleiden vankien hautapaikoista vaadittiin. Näistä 

hautapaikoista tuli myös pitää huolta ja merkitä muistomerkillä, joista selvisi vainajien 

lukumäärä.141 Sotavankileirin nro. 19 alaleirejä sijaitsi Oulussa, Iissä, Raahessa ja Kajaanissa. 

Näillä leireillä kuoli jatkosodan aikana 54 sotavankia. Heidät on haudattu Oulun hautausmaalle, 

sekä Kajaaniin.142 On todennäköistä, että Suomessa kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten 

muistomerkin luokse on haudattu osa kyseisistä vainajista. 

 

Muistomerkkien sijoittaminen hautausmaan takaosaan, aivan rajan viereen lähelle 

huoltorakennusta voi kertoa suhtautumisesta näihin muistomerkkeihin. Muut käsittelemäni 

muistomerkit hautausmaan alueella on sijoitettu näkyvälle ja vilkkaalle paikoille, 

pääkulkureittien läheisyyteen. Neuvostoliittolaisten vainajien sekä maanpetoksesta tuomittujen 

ja desanttien muistaminen voi olla vaikea, jopa kipeä aihe. Muistomerkkien syrjään 

sijoittamisella on mahdollisesti haluttu jopa piilottaa tämän aiheen käsittelyä; vaikka ne ovat 

lähellä kulkureittiä, eivät ne osu useimman hautausmaavierailijan silmiin. Muistomerkkejä 

 
139 Schali 1996: 78. 
140 Syrjö & Lipponen s.a.: 2. 
141 Syrjö & Lipponen s.a.: 2–3. 
142 Westerlund 2008: 100–102. 
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pitää jopa vähän etsiä, jotta niiden luokse löytää. Perinteisesti paheellisena tai vääräuskoisina 

pidetyt henkilöt on haudattu hautausmaiden perimmäisiin osiin.143 Tämä tapa on voinut 

vaikuttaa myös kyseessä olevien muistomerkkien sijoitukseen. Mielenkiintoista oli huomata, 

kuinka erääseen hautausmaan porttiin kiinnitettyyn kylttiin ei ollut merkattu näitä kahta 

muistomerkkiä, vaikka listaan sekä karttaan oli merkitty muun muassa Maaherra Lagerborgin, 

Oulun tarkk´ampujapataljoonan sekä Vapaussoturien muistomerkit sekä muut kolme 

käsittelemääni muistomerkkiä.  Muistomerkkejä ympäröivä alue on kaikesta huolimatta pidetty 

siistinä ja kulkuväylät auki. Muistomerkeistä on selvästi pidetty muiden hautausmaalle 

sijoitettujen muistomerkkien tavoin huolta.  

 

 

Sotien 1939–1945 veteraanien muistomerkki sijaitsee Intiön hautausmaan korttelissa 55, 

lähellä sotaveteraaneille varattuja hauta-alueita, muualle haudattujen muistopaikkaa sekä 

krematorio- ja kappelirakennusta. Muistomerkki on sijoitettu yhden vilkkaimman kulkureitin 

varteen, eikä sitä voi olla huomaamatta tultaessa hautausmaalle uuden kappelin puoleiselta 

 
143 Huhtala 2015: 14. 

Kuva 5. Toisen maailmansodan vuosina Suomessa 

kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkki Oulun 

hautausmaalla. Vieressä taulu, jossa nimetty alueelle 

haudattuja vainajia. (Kuva: Taina Sormunen). 

Kuva 6. Maanpetoksesta tuomittujen ja desanttien muistokivi. 

Muistomerkkiin merkitty toisen maailmansodan aikana 

teloitettujen henkilöiden nimet ja teloituspaikkakunta.    

(Kuva: Taina Sormunen). 
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parkkipaikalta. Muistomerkki rakentuu kolmesta Salpalinjan panssariestekivestä, joihin on 

kirjoitettu tekstit ”He puolustivat isänmaatamme 1939–1945”, ”He tekivät työtä isänmaamme 

parhaaksi” ja ”Sotiemme veteraanien muistoksi”.  Kivien oikealle puolelle on sijoitettu korkea 

musta risti. Muistomerkin edusta, kuten myös merkille johtava polku. on päällystetty laatoilla. 

Tie muistomerkille on helppokulkuinen, joka mahdollistaa myös esimerkiksi rollaattorilla tai 

pyörätuolilla kulkevien pääsyn aivan muistomerkin eteen. Merkin välittömässä läheisyydessä, 

puun alla, on puistonpenkki. Muistomerkki on paljastettu kesäkuussa 1982. 

  

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki 1939–1944 sijaitsee hautausmaan vanhan 

kappelin läheisyydessä, lähellä sankarihautausmaa-aluetta. Muistomerkissä lukee 

kohokirjaminin ”Karjalaan jääneiden vainajien muistolle”. Tämän lisäksi paasiin on kuvattu 

tumma risti sekä kannel, jonka päälle asettuu palmunlehvä. Nämä koristeet symboloivat 

"Karjalan hajotetun kansan toivoa taivaan isänmaahan"144. Muistomerkin jalustassa lukee 

”Pystyttivät Oulun karjalaiset ry 1956”. Muistomerkkiä kiertää kahdelta sivulta matala 

pensasaita niin, että merkki jää näiden muodostamaan sisänurkkaan. Suoraan muistomerkin 

edessä kasvaa kanervilla ympäröity pensas. Pensaat luovat suojaisan alueen muistomerkille ja 

siellä vierailijoille.  

  

”Taistelu on päättynyt” -patsas ja sankarihautausmaa-alue sijaitsevat hautausmaan 

korttelissa 42, vanhan kappelin vieressä. Sankarihautausmaa-alueelle on haudattu 456 vainajaa, 

jotka menettivät henkensä toisen maailmansodan taisteluissa. Haudat on merkitty tummilla 

laatoilla, joihin on merkitty vainajan sotilasarvo, nimi, synnyin- sekä kuolinpäivämäärät ja 

kuolinpaikka. laatat on asetettu korotetuille alueille. Alueita erottavat niiden väleissä kulkevat 

kulkureitit. Osa sankarihauta-alueen hautapaikoista on merkkaamattomia ja korotetuilla 

hautapaikoilla on tyhjiä kohtia. Tyhjät alueet johtuvat myöhemmin muualle siirretyistä 

vainajista. Intiön hautausmaan sankarihauta-alueelle oli 1950-luvun loppuun saakka haudattu 

96 saksalaista sotilasta, jotka sittemmin siirrettiin Norvajärvelle, saksalaisten sotilaiden 

hautausmaalle.145 Intiön hautausmaan sankarihauta-alue on saanut nykyisen ulkomuotonsa 

vuonna 1952146 joten tämän vuoksi myös saksalaisille sotilaille on varattu oma tilansa 

hautausmaa-alueella.  

 
144 Schali 1996: 74. 
145 Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat. Oulun ev.-lut. seurakuntien sankarihautausmaat. 
146 Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat. Oulun ev.-lut. seurakuntien sankarihautausmaat. 
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Samaan aikaan sankarihautausmaan uuden asettelun kanssa paljastettiin myös alueen etuosassa 

sijaitseva patsas, Taistelu on päättynyt147 (kuva 7). Patsaassa on kuvattu kolme sotilasta, joista 

kaksi katsoo poispäin haudoilta ja kolmas luoteeseen, kohti vanhaa kappelia. Patsas on veistetty 

punagraniitista. Graniitti, joka on myös Suomen kansalliskivi, on nähty isänmaallisena 

materiaalina.148 Sodanjälkeisen metallipulan vuoksi kotimainen ja helposti saatava graniitti oli 

suosittu materiaali muistomerkeissä149 ja kivi itsessään symboloi kestävänä materiaalina 

ikuisuutta.150 Patsaan hahmot ovat painaneet katseensa alas ja ovat aseettomia. Sotilaat ovat 

kuvattu lumipukuisiksi. Kahdella heistä on päässään karvalakki, kolmannen pää on paljas. 

Käsissään heillä ei ole rukkasia ja yhden hahmon käsi on painettu rinnalle, sydämen lähelle. 

Lumipuku toimi talvitaisteluiden aikana naamiointiasuna ja sotien jälkeen lumipuvusta tuli 

pyhää sotaa kuvaava symboli, joka edustaa myös myyttistä talvi- ja korpisotaa. Tämän vuoksi 

puku onkin yleinen näky sankarihautausmaiden muistomerkeissä.151 Puku edustaa sekä 

talvisodan kamppailuja, että Lapin sodan taisteluja, yhdistäen näin siis kaikkia toisen 

maailmansodan aikana suomalaisten käymiä sotia ja suomalaisia sotilaita.152  

 

Patsaassa kuvattujen sotilaiden asento on huomionarvoinen. Toisen maailmansodan taisteluihin 

liittyvissä suomalaisissa sankarihautojen sotamuistomerkeissä kuvattiin yleensä kahta sotilasta 

aseveljeyden symbolina.153 ”Taistelu on päättynyt” -muistomerkissä kuvataan kuitenkin 

kolmea sotilasta. Kahden etummaisen sotilaan katse ohjautuu nöyrästi ja kunnioittavasti kohti 

maata, poispäin sankarihaudoista, kun taas kolmas sotilas on kääntänyt katseensa ylös kohti 

vanhaa kappelia, samalla myös hautausmaan ohi kulkevan rautatien suuntaan. Paavo Rintala 

on kuvaillut sankarivainajien kuljetusta Ouluun romaanissaan Pojat: kuvia v. 1941–44 Oulun 

poikien suhteesta ajan suureen ihanteeseen, sotaan ja sen edustajiin, saksalaisen 

vuoristoarmeijan alppijääkäreihin.154 Rantala kirjoittaa, kuinka vainajia kuljettanut juna ajaa 

hieman ohi Oulun rautatieasemasta, jossa sodassa loppunsa kohdanneet sotilaat kannetaan ulos 

junan vaunuistaan.155 Pohdinkin, onko Rantalan kuvailema tilanne totuudenmukainen. Jos näin 

 
147 Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat. Oulun ev.-lut. seurakuntien sankarihautausmaat. 
148 Kormano 2014: 280. 297. 
149 Kormano 2014: 297. 
150 Kormano 2014: 119. 
151 Kormano 2014: 253, 296. 
152 Kormano 2014: 296. 
153 Kormano 2014: 453. 
154 Rintala 1958. 
155 Rintala 1958: 44–51. 
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on, olisiko siis mahdollista, että sankarihautausmaan patsaan kolmas sotilas katsoisikin 

suuntaan, josta vainajat ovat Oulun Intiön hautausmaalle saapuneet.  

 

 

Kuva 7. Taistelu on päättynyt -muistomerkki Oulun sankarihautausmaalla 6.12.2021. Kuva otettu Oulun kaupungin 

itsenäisyyspäivän tapahtumassa. Muistomerkin kolmas hahmo jää edestäpäin katsottuna kahden etumaisen hahmon taakse. 

(Kuva: Taina Sormunen). 

 

Oulun Intiön hautausmaan sankarihautausalue toimii oleellisena näyttämönä vuoden ympäri 

tapahtuvalle sotien muistamiseen liittyvälle toiminnalle. Tähän liittyviä toistuvia tapahtumia 

ovat muun muassa viralliset kunniakäynnit, jotka tapahtuvat Kaatuneitten muistopäivänä, 

Puolustusvoiman lippujuhlan päivänä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluaattona.156 Tutkielmaani 

liittyen seurasin kävijöiden toimintaa sekä pyhäinpäivänä että itsenäisyyspäivänä talvella 2021. 

Nämä päivät ovat yksiä aktiivisimmista päivistä hautausmailla ja tämän vuoksi valikoituivat 

tutkielmaan. Pyhäinpäivänä 6.11.2021 analysoin yleisesti toimintaa käsittelemilläni 

muistomerkeillä hautausmaan alueella. Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 keskityin 

 
156 Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat. Oulun ev.-lut. seurakuntien sankarihautausmaat. 
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sankarihautausmaalla tapahtuvaan toimintaan, seuraten kolmen eri ryhmän itsenäisyyspäivän 

viettoa. 

 

6.1. Pyhäinpäivä 6.11.2021 

Pyhäinpäivä on kristillinen kirkkopyhä, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä 

pyhäinmiestenpäivä. Kirkkopyhän juuret ylettyvät kristinuskon alkuun, jolloin marttyyrien 

muistopäivää vietettiin heidän kuolinpäivänään. 300-luvulle tultaessa yleistyi myös Kaikkien 

pyhien päivän muistaminen. Nykyään pyhäinpäivänä yhdistyvät nämä kaksi sekä kaikkien 

pyhien, että kaikkien uskovien vainajien päivät ja pyhäinpäivänä muistetaankin pyhimyksiä, 

marttyyreita ja vainajia. Suomessa haudoilla vierailu pyhäinpäivänä yleistyi toisen 

maailmansodan jälkeen. 157  Vakiintuneena tapana on muistaa vainajia viemällä haudoille 

kukkia ja hautakynttilöitä. Pyhäinpäivä onkin yksi vuoden suosituimmista päivistä vierailla 

hautausmaalla158. Tämä vuoksi havainnoin hautausmaalla vierailevien henkilöiden toimintaa 

Intiön hautausmaalla sijaitsevien muistomerkkien luona, näin saaden tietoa muistomerkeillä 

nykypäivänä tapahtuvasta toiminnasta. Pyhäinpäivää vietettiin vuonna 2021 6. marraskuuta. 

 

Havainnointini ajoittui kello 20:00-21:30 välille. Ajoitin havainnointini ilta-aikaan saadakseni 

mahdollisimman realistisen kuvan hautausmaalla tuona päivänä vierailleiden henkilöiden 

jälkeensä jättämistä toiminnan merkeistä, kuten kynttilöistä, kukista sekä jalanjäljistä 

muistomerkkien ympäristössä. Hautausmaalla vierailu osana pyhäinpäivänviettoa näkyi 

väenpaljoutena ja ruuhkautuneina parkkipaikkoina Oulun Intiön hautausmaalla. Kolea ja kostea 

keli ei näkyvästi ollut vaikuttanut väenpaljouteen negatiivisesti ja vierailijoiden tasainen virta 

liikkui parkkipaikkojen ja hautausmaa-alueen välillä, useimmilla kävijöillä käsissään haudoille 

tarkoitetut kynttilät tai matkapuhelimet, joilla monet ikuistivat hautausmaalla hämärässä 

avautuvaa kynttilämerta. Vierailijat koostuivat kaiken ikäisistä henkilöistä. Yleistä oli saapua 

paikalle pienissä ryhmissä, mahdollisesti perheittäin.   

 

 
157 Suomen evankelisluterilainen kirkko. Pyhäinpäivänä muistetaan aiempia sukupolvia. 
158 Esim. Kaleva 5.11.2022. ja Suomen evankelisluterilainen kirkko. Pyhäinpäivänä muistetaan aiempia    

sukupolvia. 
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Hautausmaan vanhan kappelin luona sijainnut sankarihautausmaa-alue ja ”Taistelu on 

päättynyt” -muistomerkin ympäristö oli materian perusteella hautausmaan suosituin ja eniten 

vierailtu alue heti muualle haudattujen muistopaikan jälkeen. Muistomerkki oli saanut 

ympärilleen runsaasti hautakynttilöitä, myös sankarihaudoille oli asetettu muutamia kynttilöitä 

yksittäisten nimilaattojen eteen. Vain sankarihautausmaalla ja Taistelu on päättynyt -

muistomerkillä näin kävijöitä asettamassa hautakynttilöitä paikoilleen. Havaitsin useamman 

henkilön ottavan kuvia hauta-alueesta ja muistomerkistä, jotkut ottivat kuvia myös toisistaan 

laskemassa kynttilöitä muistomerkin juurelle. Muistomerkille oli kynttilöiden lisäksi laskettu 

havukranssi, johon kiinnitettyyn nauhaan oli kirjoitettu teksti ”Oulunseudun rauhanturvaajat 

sankarivainajien muistoa kunnioittaen”.  

 

Myös muilla toisen maailmasodan tapahtumiin liitettävillä muistomerkeillä oli merkkejä 

pyhäinpäivän aikana tapahtuneista vierailuista. Sotien 1939–1945 veteraanien muistomerkillä 

oli neljä hautakynttilää ja yksi ulkotuli. Samanlaiset ulkotulet oli asetettu myös Maanpetoksesta 

tuomittujen ja desanttien muistomerkille sekä Toisen maailmansodan aikana Suomessa 

kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkille. Tulien lisäksi Suomessa kaatuneiden 

Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkin juurelle oli asetettu yksi, jo sammunut hautakynttilä. 

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä oli myös runsaasti hautakynttilöitä, noin 30, 

joista osa oli vieraillessani jo sammunut. 

 

Yksikään aineistooni kuuluvista Oulun Intiössä sijaitsevista muistomerkeistä tai alueista ei ollut 

jäänyt vierailijoitta pyhäinpäivänä 2021. Mielenkiintoista oli, kuinka paljon 

yksityishenkilöiden hautojen lisäksi myös muistomerkit olivat saaneet huomiota. Erityisesti 

sankarihautojen alue toimi yhtenä muistamisen keskipisteenä. Kynttilöiden tuominen tälle 

alueelle on voinut toimia yleisenä sodassa menehtyneitä kunnioittavana tekona, eikä 

muistamista välttämättä ollut tarkoitettu yksittäisille henkilöille. Yksittäisten sankarivainajien 

haudoille oli myös tuotu kynttilöitä, jolloin kyseessä on ollut juuri tälle vainajalle tarkoitettu 

huomionosoitus.  Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille tuotujen kynttilöiden avulla on 

mahdollisesti haluttu muistaa kävijän sukujuuria. Kävijällä on ollut mahdollisuus jättää 

hautakynttilät muualle haudattujen muistoalueelle, mutta he olivat valinneet osoittaa 

muistamisensa erityisesti Karjalan suuntaan.  
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Maanpetoksesta tuomittujen ja desanttien muistomerkillä sekä Toisen maailmansodan aikana 

Suomessa kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkillä oli havaittavissa vähiten 

toimintaa pyhäinpäivänä. Yksi tähän mahdollisesti vaikuttaneista syistä on voinut olla 

muistomerkkien syrjäinen sijainti sekä niistä puhumattomuus. Muistomerkkejä ei esimerkiksi 

mainita hautausmaalla sijaitsevissa opastuskylteissä muiden muistomerkkien tavoin. Toinen 

syy voi olla kävijöiden vaikea suhde kyseisiin muistomerkkeihin, yhä elävä sodan muisto ja 

ajatus vihollisesta. Tämä ajatus liittyy erityisesti desanttien tekemien hyökkäyksien muistoon. 

Kuitenkin yksi todennäköinen syy muistomerkkien vähäiselle vierailulle voi olla alueen 

ihmisten henkilökohtaisen siteen puuttuminen muistomerkkien kautta muistettaviin 

henkilöihin.  

 

6.2. Itsenäisyyspäivä 6.12.2021 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 suoritin Oulun Intiön hautausmaalla kenttätöitä, jolloin kävin 

seuraamassa alueella tapahtuvia tilaisuuksia sekä tarkastamassa alueen toiseen maailmansotaan 

liittyvät muistomerkit. Seuraamiani tilaisuuksia oli kolme; Oulun kaupungin itsenäisyyspäivän 

tilaisuus, Ylioppilaiden soihtukulkue, sekä Soldiers of Odin -ryhmän soihtukulkue.  

 

Itsenäisyyspäivänä jokaista vierailemaani muistomerkkiä yhdisti niitä ympäröivien alueiden 

siisteys; vierailijoiden kulku oli mahdollistettu auraamalla lumet pois kulkuväyliltä ja 

muistomerkkien edestä. Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin eteen oli asetettu yksi 

isompi ulkotuli jalustoineen, havukranssi sekä useita hautakynttilöitä. Kynttilöitä oli tuotu 

myös sotien 1939–1945 veteraanien muistomerkille. Vain toisen maailmansodan vuosina 

Suomessa kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten muistokivellä ja Maanpetoksesta 

tuomittujen ja desanttien muistomerkeillä ei ollut jälkiä suuremmasta toiminnasta. 

 

Sankarihautausmaa-alueen ja ”Taistelu on päättynyt” -muistomerkin luona vierailijoiden 

aktiivisuus näkyi selvimmin. Jokainen sankarihautaa merkitsevä laatta oli pyyhitty lumesta ja 

eteen asetettu hautakynttilä rautaisen ristikoristeen kanssa. Osalle sankarihaudoista oli asetettu 

myös muita, mahdollisesti omaisten, viemiä kynttilöitä. ”Taistelu on päättynyt” -muistomerkin 

juurelle oli kannettu useita kynttilöitä yksityishenkilöiden toimesta. Suuremmat ulkotulet oli 

asetettu muistomerkin nurkille ja nämä tulet paloivat paikallaan koko päivän.  
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6.2.1. Oulun kaupungin järjestämä tilaisuus 

 

Oulun kaupungin järjestämä virallinen ohjelma itsenäisyyspäivänä Intiön hautausmaalla alkoi 

klo 11:30 ja sijoittui sankarihautojen läheisyyteen. Tapahtuma alkoi Oulun sotaveteraanikuoron 

esityksellä virrestä 577 Sun kätes Herra voimakkaan. Tätä seurasi Oulun evankelisluterilaisen 

seurakunnan tuomiorovasti Satu Saarisen puheenvuoro. Puheessaan Saarinen kertoi 

käynnistään kansallisarkistossa, jossa hän oli tutkinut heti sodan jälkeen viranomaisille 

toimitettuja kirjeitä koskien muun muassa lähettäjien kadonneita perheenjäseniä. 

Tuomiorovastin puhe loppui seuraaviin sanoihin: ”Rakentakaamme rauhaa, lempeää ja 

sopuisaa. Rukoilemme siihen ylhäältä viisautta. Sen me olemme velkaa veteraanisukupolville, 

sen me olemme velkaa näissä haudoissa makaaville sankarivainajille, jotka odottavat 

ylösnousemuksen aamua. Sen me olemme velkaa tuleville sukupolville. Jumala meitä tässä 

auttakoon.” Puheenvuoron jälkeen seurasi seppeleiden lasku. Seppeleitä laskettiin muun 

muassa puolustusvoimien, Oulun kaupungin ja evankelisluterilaisen seurakunnan puolesta. 

Seppeleiden laskun jälkeen oli vuorossa yhteislaulu ja kuorolaulu Oi kallis Suomenmaa.  

 

Tapahtumassa muistomerkin jokaisella neljällä nurkalla seisoi reserviläissotilas kasvot kohti 

heidän edessään rivissä seisovia seppeleenlaskijoita. Seppeleenlaskijoiden oikealla puolella 

seisoi Oulun sotaveteraanikuoro. Lippuvartio sijaitsi seppeleenlaskijoiden takavasemmalla. 

Alueelle oli asennettu äänentoistojärjestelmä, jotta puhe ja seppeleenlaskun yhteydessä lausutut 

sanat kuuluisivat yleisölle. Kaiuttimet oli kuitenkin suunnattu kohti muistomerkin edustaa, 

jolloin muualle asettunut yleisö ei kuullut kaikkea puhetta. Tapahtumaan otti pakkasesta 

huolimatta osaa useita ihmisiä, sylilapsista iäkkäisiin henkilöihin. Yleisö oli levittäytynyt 

laajalle alueelle ympäri sankarihautausmaata. Suurin osa yleisöstä oli asettunut seisomaan 

sankarihautausalueen ulkoreunoja kiertävälle kävelytielle. Muutamat, kuvia ottavat ja 

mahdollisesti parempaa kuuluvuutta etsivät henkilöt seisoivat lähempänä tapahtuman keskusta, 

sankarihautakorokkeiden väleissä kulkevilla kävelyteillä. Vain muutamat yleisössä olleet lapset 

liikahtelivat levottomasti, jolloin heidän mukanaan olleet aikuiset pidättelivät lapsia 

paikoillaan, estäen heidän menonsa sankarihautojen kynttilöiden lähelle. Erityisesti 

sankarihautoihin ja ympäröivään lumeen koskemista näytettiin varovan. Ehkä tällä pyrittiin 

pitämään yllä kunnioittavaa käytöstä hautausmaalla ja itse tilaisuudessa. Haudat haluttiin 

mahdollisesti pitää myös edustavassa kunnossa.  

 



53 

 

Tilaisuuden jälkeen seppeleenlaskijat, edustajat ja lippuvartio siirtyivät hallitusti 

Vakaumuksensa puolesta henkensä menettäneiden -muistomerkille. Reserviläiset jäivät 

kuitenkin vielä seisomaan ”Taistelu on päättynyt” -muistomerkin luokse. Useat tilaisuutta 

seuranneet siirtyivät tämän jälkeen asettamaan hautakynttilöitä muistomerkin juureen ja 

ottamaan kuvia kynttilöin ja seppelein koristetusta ja reserviläisten vartioimasta patsaasta. 

Tilaisuuden ja reserviläisten poistumisen jälkeen muistomerkin edessä suoritettiin kaikessa 

hiljaisuudessa vuoden reserviläisupseerin kunniakirjan ja leijonapatsaan luovuttaminen 

Reserviupseeriliiton puolesta eräälle vanhemmalle miehelle. Tilaisuudessa oli mukana neljä 

miestä. Tämän pienen tilaisuuden aikana sivulliset seuraajat eivät laskeneet muistomerkille 

lisää kynttilöitä, vaan odottivat kyseisen tilaisuuden loppumista. Kaiken kaikkiaan tilaisuudessa 

oli rauhallinen, kunnioittava ja jopa harras tunnelma, jossa korostui ajatus kodista, uskonnosta 

ja isänmaasta.  

 

6.2.2. Ylioppilaiden soihtukulkue 

 

Ylioppilaiden soihtukulkue lähti liikkeelle Oulun torinrannasta klo. 17:00 ja siirtyi tämän 

jälkeen Rotuaarin kautta Intiön hautausmaalle, sankarihautojen edessä olevalle aukealle. 

Kulkueeseen osallistui noin 70 henkilöä. Ylioppilaslakkipäistä kulkuetta oli saapunut Intiön 

hautausmaalle seuraamaan useita katsojia, ei kuitenkaan yhtä paljon, kuin Oulun kaupungin 

muistotapahtumaa. Tämän tapahtuman osallistujien ja seuraajien ikäjakauma oli myös hieman 

nuorempi, kuin aikaisemman tapahtuman. 

 

Soihtujen lisäksi kulkueella oli mukanaan lehmänkelloja muistuttavia kelloja, jotka kilkattivat 

ryhmän liikkuessa. Ryhmän edellä liikkuvat lipun kantajat asettuivat muistomerkin luokse, 

jonka jälkeen muu ryhmä muodosti puolikaaren, kasvot muistomerkkiä kohden. Tämän jälkeen 

kaksi ryhmän edustajaa veivät muistomerkin juureen havuseppeleen, jossa luki seppeleen 

olevan Oulun yliopiston oppilaskunnalta. Seppeleen laskun jälkeen vuorossa oli yhteislaulu, 

Maa on niin kaunis. Laulun päätyttyä kulkueeseen osallistujia kehotettiin sammuttamaan 

soihtunsa. Tilaisuus päättyi tähän.  
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Kuten aikaisemmassakin tapahtumassa, myös tässä tunnelma oli harras, tunnelmallinen ja 

kunnioittava. Kuitenkin heti tilaisuuden jälkeen tunnelma vapautui ja kulkueeseen osallistuneet 

jäivät juttelemaan nauraen toistensa kanssa. Kaupungin järjestämän tapahtuman kaltaisesti 

myös ylioppilaskulkueessa muistomerkin luokse asettuneet, tässä tapauksessa lipunkantajat, 

jäivät seisomaan paikalleen vielä hetkeksi ja useat paikallaolijat kävivät tällä välin ottamassa 

kuvan muistomerkistä. Lipunkantajien poistumisen jälkeen hautakynttilöiden tuominen 

muistomerkin juurelle jatkui kuten aikaiseminkin.  

 

6.2.3. Soldiers of Odin –ryhmän soihtukulkue 

 

Soldiers of Odin -ryhmän soihtukulkue aloitti matkansa Rotuaarilta siirtyen sieltä 

poliisisaattueen kanssa Intiön hautausmaalle, jossa he olivat perillä noin kello 19:00. Saattue 

pysähtyi hautausmaan portin lähellä, puistopuutarhurin talon luona. Ryhmä sammutti soihtunsa 

ja siirtyi tämän jälkeen ”Taistelu on päättynyt” -muistomerkin ja sankarihautojen eteen riviin. 

Ryhmän vaatetus oli yhtenäinen. Suurimmalla osalla oli päällään Soldiers of Odinin huppari tai 

takki, sekä maastokuvioiset housut. Ryhmässä oli kaiken ikäisiä henkilöitä, myös lapsia. He 

kantoivat lippuja, joista neljässä oli ryhmän logo ja loput, noin kymmenen lipuista olivat 

Suomen lippuja.  

 

Ryhmää johtanut mies siirtyi seisomaan muistomerkin eteen, hänen kummallakin puolella 

seisoi kaksi miestä, kaikilla neljällä oli liikkeen logolla varustetut liput käsissään. Mies antoi 

sotilaallisen käskyn ”lakki, päästä”, jonka jälkeen he lauloivat yhteislauluna Finlandia-hymnin. 

Laulun jälkeen osallistujat sytyttivät hautakynttilät ottaen liekin toisiltaan. Tämän jälkeen rivi 

siirtyi jonossa laskemaan kynttilät ”Taistelu on päättynyt” -muistomerkin juureen. Jokaiseen 

patsaan juurelle asetettuun kynttilään oli kiinnitetty tarra, johon oli kuvattu Soldiers of Odin -

ryhmän logo. Kynttilän laskun jälkeen ryhmä asettuu takaisin riviin ja poistui hautausmaalta. 

 

Tunnelma sankarihaudoilla oli varautunut. Myös muut paikalla olleet henkilöt, joita ei ollut 

paljoa verrattuna päivän muihin tapahtumiin, vaikuttivat hämmentyneeltä. Vanhemmat eivät 

pidätelleet lapsiaan samalla lailla, kuin aikaisemmissa tapahtumissa. Kynttilän laskun aikaan 

muut katsojat laskivat omia kynttilöitään samaan aikaan, eivätkä antaneet ”rauhaa” ryhmän 
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toiminnalle. Aikaisemmissa tapahtumissa oli rauhallinen ja jopa harras tunnelma; tapahtuma 

annettiin suorittaa rauhassa ja esimerkiksi kuvia otettiin sekä kynttilöitä laskettiin vasta 

toiminnan jälkeen. Tällaista kunnioitusta ei ollut nähtävillä Soldiers of Odinin 

itsenäisyyspäivän kulkueen sankarihautausmaaosuudessa. Ryhmän tilaisuuteen vaikutti sen 

ajoittaminen aikaisempia tapahtumia myöhäisempään kellonaikaan. Illan pimeys korosti 

poliisisaattueen sekä soihtujen valoja. Pimeys myös sopi illalla liikkuvan katupartion 

toimintaan. Tapahtuman ajoittaminen muiden, virallisten, tapahtumien jälkeen mahdollisti 

ryhmän tarroilla koristeltujen hautakynttilöiden asettamisen edellisten kynttilöiden eteen, 

jolloin kyseisen ryhmän tunnukset jäivät näkyviin myös seuraavana päivänä paikalla 

vierailijoille.  

 

6.3. Suremisen paikka kulttuuriperinnön välittäjänä 

Käsittelin toisen maailmansodan vainajiin liitettäviä muistomerkkejä, joista kaikki viisi 

sijaitsivat Oulun Intiön hautausmaan alueella. Tässä käsittelemäni muistomerkit eroavat muista 

käsittelemistäni kohteista sekä sijainniltaan, että sisällöltään. Alueelle sijoitetut muistomerkit 

käsittelevät muista muistomerkeistä poiketen vainajia ja heidän muistoaan. Reinhart Koselleck 

on kirjoittanut, kuinka sotamuistomerkit ovat sodassa menehtyneiden, päihitettyjen ja isänmaan 

suojelijoiden muistoksi asetettuja merkkejä, jotka oikeuttavat luonnollisesta poikkeavan, 

väkivaltaisen kuoleman. Selviytyjien pystyttäminä muistomerkit edustavat heidän ajatuksiaan 

siitä, minkä vuoksi sodan sankarit menettivät henkensä.159 Tässä yhteydessä käsittelemistäni 

muistomerkeistä erityisesti Karjalaan jääneiden vainajien ja varsinkin sankarihautausmaan alue 

asettuvat Koselleckin mainitsemien sodassa menehtyneiden muistoksi pystytettyjen merkkien 

alle.  

 

Näiden sodassa menehtyneiden muistolle pystytettyjen muistomerkkien sijainti hautausmaalla, 

siunatulla maalla, eroaa huomattavasti esimerkiksi kasarmin ympäristöstä. Hautausmaat ovat 

alueita, jotka kertovat kuoleman roolista yhteiskunnassa. Ne heijastavat yksilön ja yhteisön 

ajatuksien lisäksi myös esimerkiksi kuoleman poliittisia, ideologisia sekä uskonnollisia 

 
159 Koselleck 2002:286–287. 
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näkökulmia. 160 Hautausmaalle sijoitetut muistomerkit voivat välittää erilaista 

kulttuuriperintöä, kuin muualle sijoitetut muistamisen merkit.  

 

Esimerkiksi Siobhan Kattago on kirjoittanut Tallinnassa sijaitsevasta sotamuistomerkistä ja sen 

kaksoismerkityksestä maan kansalaisille.161 Kaupungin keskustassa muistomerkki voitiin 

nähdä edustavan ristiriitaisesti sekä maan vapautusta vihollisilta, että sen valloitusta toisen 

maan toimesta. Muistomerkin sotilashautausmaalle siirtämisen myötä patsaan välittämä viesti 

muuttui ja kansallisen tai ideologisen ihannoinnin sijaan muistomerkki korosti kansan kokemaa 

menetystä.162 Kattagon käsittelemästä muistomerkistä poiketen käsittelemäni muistomerkit 

sijaitsevat yleisellä hautausmaalla. Tästä huolimatta myös kyseiset sotamuistomerkit toimivat 

vainajien muiston välittäjinä ja suremisen mahdollistavana paikkana.  

 

Aineistoni hautausmaalla sijaitsevista muistomerkeistä näkyvin on sankarihautausmaan alue. 

Suomessa on yli 600 sankarihautausmaata, jotka toimivat niin julkisen, kuin yksityisenkin 

muistamisen ja kunnioittamisen paikkana sekä paikkana suruprosessille.163 

Sankarihautausmaalla yhdistyvät kansallinen, paikallinen ja yksityinen kokemus sodasta. Alue 

tarjoaa yksityiselle menetykselle kollektiivisen merkityksen ja kansalliselle historialle 

paikallisen fyysisen alueen.164  

 

Oulun Intiön hautausmaan sankarihauta-alue on kokenut muutoksia historiansa aikana. Aluetta 

voidaan tarkastella käyttämällä esimerkiksi Aldermanin ja Dwyerin muistomerkkien 

tutkimuksessa käyttämää areenan näkökulmaa. Areenalla tarkoitetaan muistomerkin tai 

monumentin toimimista symbolisena alustana poliittiselle keskustelulle muistamisen sisällöstä 

ja siitä, kuka tämän määrittää.165 Intiön hautausmaan toisen maailmansodan taisteluissa 

menehtyneiden vainajien sankarihautausmaa on perustettu sisällissodan valkoisen puolen 

muistomerkin välittömään läheisyyteen. Jo tämä kertoo jotain ajan poliittisesta ilmapiiristä. 

Sankarihautausmaa-alueelle haudattiin myös saksalaisia sotilaita, jotka myöhemmin siirrettiin 

Rovaniemelle. Saksalaisten sotilaiden siirtäminen heidän omalle hautausmaalleen voi kertoa 

 
160 Frihammar & Silverman 2018: 8. 
161 Kattago 2009. 
162 Kattago 2009: 159, 163. 
163 Kivimäki 2012: 485. Raivo 2000: 153. 
164 Kivimäki 2012: 485–487. 
165 Alderman & Dwyer 2009: 54–56. 
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esimerkiksi halusta etäännyttää suomalaiset natsi-Saksasta ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Jo 

hauta-alueen sijoittamisen ja sinne haudattujen vainajien määrittämisen tarkastelulla voidaan 

nähdä, kuinka alue toimii poliittisen keskustelun alustana ja kuinka alueen avulla voidaan luoda 

haluttua kuvaa historiasta. 

 

Sankarihautausmaan tehtävänä on painottaa isänmaan puolesta tehtyjä uhrauksia ja viedä tätä 

perintöä eteenpäin tuleville sukupolville.166 Koselleck kirjoittaakin, kuinka sotamuistomerkit, 

tutkielman tapauksessa sankarihautausmaa-alue, toimivat selviytyjien ja muistomerkkien 

pystyttäjien identiteetin rakentajina.167 Tätä viestiä voidaan viedä eteenpäin muun muassa 

rituaalien avulla, joihin kuuluu sotien ja niiden sankareiden muistamista. Tämä toiminta näkyy 

selkeästi esimerkiksi itsenäisyyspäivänä.  

 

Oulussa Intiön hautausmaan vuoden 2021 itsenäisyyspäivien tilaisuuksissa oli nähtävissä hyvin 

erilaista toimintaa eri ryhmien välillä. Oulun kaupungin järjestämä tilaisuus oli perinteinen ja 

vakava hetki, jossa korostui ajatus kodista, uskonnosta ja isänmaasta, kun taas Oulun yliopiston 

ylioppilaiden soihtukulkue oli rento tilaisuus, jossa näkyi yliopiston sekä itsenäisyyspäivän 

perinteiden kunnioittaminen. Soldiers of Odin -ryhmän jäsenten soihtukulkue poikkesi näistä 

kahdesta edellisestä sekä habitukseltaan että toiminnaltaan. Ryhmän toiminnassa näkyi oman, 

ristiriitaisen ideologian esilletuominen, joka näkyi ryhmän logon käyttämisellä muistamiseen 

tarkoitetuissa hautakynttilöissä. Ryhmän tilaisuus tapahtui myöhään illalla, jolloin heidän 

tuomansa merkityt hautakynttilät peittivät muiden ryhmien sekä yksityishenkilöiden tuomat 

kynttilät taakseen. Toisin sanoen he valtasivat itselleen tilaa ja näkyvyyttä. Ulospäin toiminta 

antaa vaikutelman ideologian välittämisestä itsenäisyyspäivänjuhlinnan varjolla.  

 

Sankarihautausmaan itsenäisyyspäivän tapahtumia voidaan käsitellä esimerkiksi Aldermanin ja 

Dwyerin performanssinäkökulman kautta. Performanssilla tarkoitetaan kohteella tapahtuvaa 

toimintaa tai rituaaleja.168 Seuraamaani kolme itsenäisyyspäivän tapahtumaa erosivat toisistaan 

huomattavasti. Jo ryhmien erottuminen kolmeen eri tapahtumaan kertoo heidän mahdollisesti 

toisistaan poikkeavista ajatuksista sodan kulttuuriperinnöstä, sekä poliittisista näkökannoista. 

 
166 Kivimäki 2012: 485–487. 
167 Koselleck 2002: 287. 
168 Alderman & Dwyer 2009: 56. 
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Joistain samankaltaisista piirteistä, kuten sankarivainajien kunnioittamisesta huolimatta 

kyseessä olevat tilaisuudet olivat hyvin erilaisia. Tästä voidaankin nähdä, kuinka sama alue voi 

toimia hyvin erilaisille ryhmille heidän oman identiteettinsä ja kuuluvuudentunteensa 

rakentamisen tilana.  

 

Itsenäisyyspäivän aikana alueella vieraili tapahtumiin osallistujien lisäksi myös paljon 

yksityishenkilöitä, jotka osoittivat kunnioitustaan ja muistamistaan hautakynttilöiden 

asettamisella sekä muistomerkeille, kuin myös yksittäisille haudoille. Sankarihautausmaa-

alueella korostuukin muita kohteita enemmän yksilön muistaminen. Yksittäisten sotilaiden 

merkitseminen hautakiviin mahdollistaa muistamisen kohdistamisen tiettyyn vainajaan. Sodan 

uhraukset henkilöityvät nimettyihin muistokiviin.169 Tämä tekee sodan uhrauksien laajuudesta 

katsojalle helpomman hahmottaa. Fyysiset haudat nimineen tekevät alueesta vaikuttavamman, 

kuin yksittäinen muistomerkki tekisi. 

 

Kasvojen antamista sodalle edesauttaa myös Sankarihautojen tarinat -hanke. Hankkeen sivuilla 

kerrotaan, kuinka sankarihautojen tarinat -hanke on vuonna 2021 alkunsa saanut hanke, jonka 

tavoitteena on tuoda sankarivainajien tarinat ihmisten tietoisuuteen tätä tarkoitusta luotujen 

verkkosivujen kautta. Pyrkimyksenä on tallentaa jokaisen sankarihautausmaalle haudatun 

henkilön tiedot hankkeen sivuille. Vainajan omaisten on mahdollista lisätä sivuille kyseisen 

henkilön perustietojen lisäksi häntä koskevia tarinoita ja kuvia. Hankkeen avulla halutaan tuoda 

esille tavallisten rivisotilaiden tarinat tarinallisin keinoin. Tällä tavoin sodan kulttuuriperintö 

pyritään tuomaan modernimpaan ympäristöön, parantaen näin sen saavutettavuutta.170  

 

Hanke, joka pyrkii kertomaan sankarihaudoissa lepäävien vainajien elämäntarinat, täydentää 

sankarihautausmaan vaikutelmaa. Alueeseen on tulevaisuudessa mahdollista tutustua myös 

hautausmaan ulkopuolella, omassa rauhassa. Tämä todennäköisesti madaltaa kynnystä tutustua 

tietyn alueen sotahistoriaan, erityisesti sodan uhrauksiin. Hankkeen sisällä kerätyt tarinat 

mahdollistavat henkilöhistorioiden tallentamisen myös tuleville sukupolville. Yksi 1990-luvun 

uuspatrioottisen ajatusmaailman synnyttäjistä on mahdollisesti ollut nuorten isovanhemmiltaan 

 
169 Kivimäki 2012: 485. 
170 Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat. Sankarihautojen tarinat. 
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kuulemat tarinat sodista.171 Täydentävätkö tämänkaltaiset sovellukset näitä tarinoita ja 

edesauttavatko ne isänmaallisuuden tunteen kokemista myös tulevaisuudessa? 

 

Hautausmaan muistomerkkien kokonaiskuvassa näyttäytyy sankaruus, mutta myös uhrius. 

Käsittelemäni aineiston laajin kohde on sankarihautausmaan alue, jonka pääosassa on isänmaan 

puolesta henkensä antaneet sankarivainajat, sekä alueen keskellä seisova Taistelu on päättynyt 

-patsas. Patsaan sotilailta puuttuu Maanpuolustajan patsaalle ominainen uhmakkuus. 

Aseettomien sotilaiden katse on painettu hartaasti alaspäin ja yhden hahmon käsi on asetettu 

sydämen lähelle osoittamaan uskollisuutta isänmaalle.172 Patsaan sotilaat esitetään valkoisissa 

lumipuvuissa, jotka voidaan nähdä hyvin symbolisina asuina. Tätä on käsitellyt muun muassa 

Tuuli Matila väitöskirjassaan173. Matila kirjoittaa, kuinka lumipuvun voidaan nähdä 

symboloivan suomalaisen sotilaan moraalista puhtautta ja kuinka puku toimii lumiseen 

maisemaan maastoutumisen mahdollistajana ja täten myös mielikuvana sille, kuinka 

suomalainen kuului puolustamaansa maahan.174 Muistomerkkiin, kuten useaan muuhunkin 

aineiston hautausmaalla sijaitsevaan muistomerkkiin, on liitetty risti, joka tunnetaan Jumalan 

rakkauden ja armon symbolina. Kaatuneiden haudoilla risti symboloi ikuista elämää.175 Risti 

voidaan mahdollisesti nähdä myös kuvaavan suomalaisten perinteistä ajatusta kodista, 

uskonnosta ja isänmaasta. Samalla symboliikka lisää vaikutelmaa uskonnollisista, 

pyrkimyksiltään puhtaista sotilaista.  

 

Myös Sotaveteraanien muistomerkillä näkyy sekä sotilaiden urhoollisuus, että näkemys 

Suomen puolustussodankäynnistä. Tämä kiteytyy muistomerkin tekstin osaan ”He puolustivat 

isänmaatamme 1939–1945 He tekivät työtä isänmaamme parhaaksi”. Puolustusnäkökulma 

näkyy myös muistomerkin materiaalissa, salpalinjan kivissä, jotka toimivat symbolina Suomen 

puolustamisesta. Salpalinja rakennettiin talvisodan jälkeen estämään Neuvostojoukkojen 

etenemistä. Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkissä ei suoraan viitata sankareihin, vaan 

muisto liittyy menetykseen. Muistomerkin kautta käsitellään menetettyä Karjalaa ja sinne 

jääneitä vainajia. Myös kyseisen muistomerkin symboliikka on vahvaa ja hyvin kuvaavaa. 

Nämä Suomalaisiin ja Karjalaan liitettävät muistomerkit on sijoitettu hautausmaan näkyville 

 
171 Kivimäki 2012: 494. 
172 Kormano 2014: 453. 
173 Matila 2022. 
174 Matila 2020: 8. 
175 Kormano 2014:103. 
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osille, joissa niitä on suorastaan mahdoton jättää huomiotta. Suomalainen sotasankaruus 

tuodaan vahvasti esille. Toisin kuin edellä mainitut muistomerkit, on Maanpetoksesta 

tuomittujen ja desanttien muistomerkki sekä Suomessa kaatuneiden Neuvostoliiton 

kansalaisten muistomerkki jätetty selvästi tarkoituksella piiloon.  Muistomerkkien 

sijoittaminen hautausmaan perimmäiseen osaan ilman sinne suunnan näyttäviä opasteita kätkee 

vaikeasti käsiteltävän kulttuuriperinnön pois vierailijoiden katseen alta. Siinä missä 

Suomalaiset sotilaat esitetään sankarihautausmaalla lumipukuisina, hyveellisinä hahmoina, tuo 

teloitettujen ja mahdollisesti sotavankileireillä kuolleiden henkilöiden muistomerkit katsojan 

mieleen vihollisten lisäksi suomalaisten omat suorittamat julmuudet, joista mieluummin 

vaiettaisiin. 

 

Vainajien muistaminen -teeman alla käsittelemistäni muistomerkeistä löytyy useita 

yhtäläisyyksiä Jaakko Ervastin Pro gradu -tutkielmassaan käsittelemien kohteiden kanssa. 

Näitä ovat esimerkiksi Sankarivainajien muistopatsas, Karjalaan jääneiden muistomerkki sekä 

Venäläisten joukkohaudan muistomerkki. Kaikki edellä mainitut muistomerkit on myös 

pystytetty kirkon tai hautausmaan välittömään läheisyyteen, 176  toisin sanoen siunattuun 

maahan. Kyseisten muistomerkkien käsittelemät teemat ovat hyvin samankaltaisia ”Taistelu on 

päättynyt” -muistomerkin, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin sekä Toisen 

maailmansodan vuosina Suomessa kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkin 

kanssa. Myös samankaltaista symboliikkaa on havaittavissa. Ervastin käsittelemistä 

muistomerkeistä sankarivainajien muistopatsaassa kuvataan lumipukuun puettua sotilasta177 

samoin kuin Intiön hautausmaalle sijoitetussa muistomerkissä. Kuusamossa sijaitseva 

muistomerkki eroaa kuitenkin oululaisesta asennoltaan, sillä sotilaan käsi on nostettu 

pystyyn178, ikään kuin tervehdykseen tai siunaukseen, toisen käden pidellessä asetta. ”Taistelu 

on päättynyt” -muistomerkin sotilaat taas ovat aseettomia.  

 

Venäläisten joukkohaudan muistomerkissä taas on kuvattu tähti179, kuten Toisen 

maailmansodan vuosina Suomessa kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten 

muistomerkissäkin. Kyseisiä muistomerkkejä yhdistää myös niiden vaikea löydettävyys. 

 
176 Ervasti 2021: 9–11. 
177 Ervasti 2021: 9. 
178 Ervasti 2021: 68. 
179 Ervasti 2021: 11. 
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Ervasti kirjottaa, kuinka hänen käsittelemästään muistomerkistä löytyi niukasti tietoja ja 

muistomerkkiä oli pyritty kätkemään.180 Vastaavat huomiot tein myös Oulussa sijaitsevasta 

muistomerkistä. Muistomerkkien erottava tekijä oli kuitenkin niillä tapahtuva toiminta. 

Kuusamon Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkille oli tuotu runsaasti materiaalia, kuten 

seppeleitä, kunniamerkkejä sekä ”Yrjön nauhaa”. Ervastin tulkinnan mukaan kyseiset esineet 

kertovat venäläisten perinteiden mukaisesta toiminnasta muistomerkillä.181 Oulun Intiön 

hautausmaan Suomessa kaatuneiden Neuvostoliiton kansalaisten muistomerkillä 

samankaltaista toimintaa ei ollut nähtävissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 Ervasti 2021: 22–23, 30. 
181 Ervasti 2021: 38. 



62 

 

7. NAISET JA LAPSET 

 

Naiset ja lapset teeman alla käsittelen kolme muistomerkkiä. Nämä ovat Lottareliefi, 

suojeluskuntapoikien ja sotilaspoikien muistokivi sekä Oulun suojeluskunnan ja Lotta Svärd -

piirin muistolaatta. Näistä ensiksi mainittu sijaitsee Lasaretinsaarella, kaksi muuta Raatissa.  

 

Lasaretinsaarella sijaitseva lottareliefi (kuva 8) esittää kahden puun välissä seisovaa lottaa, 

joka on kumartunut hoitamaan haavoittunutta sotilasta. Reliefissä kuvattu lotta on Mielikki 

Luosto.182 Hän toimi Kiestingin motin joukkosidontapaikan ainoana lääkintälottana ja sai 

työstään tunnustuksena I luokan vapaudenmitalin.183 Yrjä Ension tilaama ja Pentti Papinahon 

veistämä lottareliefi paljastettiin lottaseminaarin yhteydessä 1.12.1990. 184 Lottareliefi sijaitsee 

entisen sotilassairaalan seinässä ja paikan historiasta kertovat myös reliefin viereen kiinnitetyt 

neljä pienempää muistolaattaa. Vieraillessani lottareliefillä joulukuussa 2021 oli muistoreliefi 

kärsinyt. Pinnan väri oli paikoittain kulunut pois, jolloin jopa reliefin aihe oli vaikeasti 

hahmotettavissa. Pinnoitetta oli valunut aikojen saatossa myös reliefin alla olevalle seinälle. 

Samoin myös osa pienemmistä muistolaatoista oli haalistunut. Reliefi ja muistolaatat olivat 

kuitenkin valaistu erillisellä, seinään kiinnitetyllä valaisimella. Teoksen yhteyteen ei ole 

kiinnitetty laattaa, joka antaisi tietoja lottareliefistä. Vain reliefiin itsessään on lisätty teoksen 

tehneen taiteilijan nimi.  

 
182 Suomen sotamuistomerkit 1939–1945. Oulu. 
183 Suomen sotahistoriallinen seura ry:n muistomerkit. Sotahistorialliset kohteet, Kiestingin radan päätepiste 

Kiestinki Viena. 
184 Suomen sotamuistomerkit 1939–1945. Oulu. 
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Kuva 8. Lottareliefi Lasaretinsaaressa. Reliefin vieressä sotasairaalan muistolaattoja. (Kuva: Taina Sormunen) 

 

Oulun Raatissa sijaitsevat sekä Oulun suojeluskunnan ja Lotta Svärd -piirin muistolaatta, 

että suojeluskuntapoikien ja sotilaspoikien muistokivi. Muistolaatta on kiinnitetty nykyisen 

Raatin nuorisotalon seinään, pääsisäänkäynnin viereen. Laattaan on kirjoitettu teksti ”Tällä 

paikalla toimi Oulun suojeluskunta- ja Lotta Svärd -piiri 1918–1944. Oulun suojeluskunta- ja 

Lotta Svärd -piirin perinnekilta". Laatan yläkulmiin on kuvattu suojeluskunta- ja Lotta Svärd -

symbolit. Vaikka muistolaattaa ei ole erikseen valaistu, on se silti näkyvän sijaintinsa vuoksi 

helposti huomattavissa. Pienen kokonsa vuoksi se saattaa kuitenkin jäädä ohikulkijoiden 

katseen ulkopuolelle.  
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Suojeluskuntapoikien ja sotilaspoikien muistokivi on sijoitettu Raatin nuorisotalon eteen, 

pysäköintialueen viereen. Muistokiven molemmille puolelle on istutettu havupensaat, jotka 

osittain myös peittävät kiven varjoonsa. Muistokiveen kiinnitetyssä laatassa lukee teksti 

Suojeluskuntapojat ja sotilaspojat toimivat Raatissa vuosina 1928–1944. Sotilaspoikaveljet. 

Laatan lisäksi kiven oikeaan yläkulmaan on kiinnitetty sotilaspoikaplaketti, johon on kuvattu 

miekkaa kädessään pitävä leijona ja alaosaan havuja. Myöskään tätä kohdetta ei ole erikseen 

valaistu ja muistomerkkiä ympäröivän tuuhean kasvuston vuoksi muistomerkki jääkin hieman 

piiloon. Koska muistomerkki sijaitsee nuorisotalon pysäköintialueen keskellä, jää se myös 

usein alueelle pysäköityjen autojen taakse.  

 

7.1.Vähemmistöön jääneet tekijät  

 

Naisia ja lapsia käsittelevät toiseen maailmansotaan liittyvät muistomerkit ovat selvässä 

vähemmistössä Oulun alueella. Löytämiäni naisiin liittyviä muistomerkkejä ovat vain tässä 

käsittelemäni kaksi kohdetta, jossa toisessa mainitaan myös suojeluskunta. Naiset, tarkemmin 

lotat, tuodaan esille myös Maanpuolustajan patsaassa Lotta Svärd -yhdistyksen laatan kautta. 

Lapset mainitaan vain suojeluskuntapoikien ja sotilaspoikien muistokivessä. On syytä huomata, 

ettei esimerkiksi pikkulottia ole eritelty lottiin liitetyissä muistomerkeissä suojeluskuntapoikien 

ja sotilaspoikien tapaan.  

 

Kahteen käsittelemääni muistomerkkeihin ei ollut liitetty tietoa muistomerkkien 

pystyttämisestä. Lottareliefin paljastusaika oli kuitenkin mahdollista saada selville.185 Kuten 

valtaosa militarististen muistomerkkien teeman yhteydessä käsittelemistäni muistomerkeistä, 

myös lottareliefi oli paljastettu 1990-luvun vaihteessa. Tämä uuspatrioottisen aikakauden 

alkuun sijoittuva muistomerkin pystyttäminen kertoo ajan hengestä, sillä tässä käsittelemäni 

kolme muistomerkkiä liittyvät kaikki järjestöihin, jotka lakkautettiin jatkosodan jälkeen 

fasistisina järjestöinä. 19.9.1944 allekirjoitettu välirauhansopimus velvoitti lakkauttamaan 

kaikki järjestöt, jotka Neuvostoliitto koki vihollisekseen. Tähän ryhmään kuuluivat myös 

suojeluskunnat sekä Lotta Svärd -järjestö. Suojeluskunnat määrättiin lakkautettavaksi 

puolustusministeriön päätöksellä 6.11.1944, Lotta Svärd ry alayhdistyksineen hieman 

 
185 Suomen sotamuistomerkit 1939–1945. Oulu. 
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myöhemmin, 23.11.1944. 186 Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisen jälkeen sen huolto- ja 

avustustoimintaa jatkoi 1944 syksyllä perustettu Suomen naisten huoltosäätiö, jonka nimi 

vaihtui Lotta Svärd säätiöksi vuonna 2004.187 Lottatoiminnan merkittävyyden tunnustaminen 

Suomen sota-ajalla on tapahtunut vasta viimeisten vuosikymmenien aikana ja 1990-luvulta 

lähtien myös tutkimuksellinen huomio lottajärjestöön ja lottiin on lisääntynyt.188  Riitta 

Kormano kirjoittaa, kuinka tämä myöhäinen rehabilitointi juontuu todennäköisesti sekä 

järjestön lakkauttamisen luonteesta että sodan muistokulttuurin maskuliinisuudesta.189 Myös 

Matila on käsitellyt naisten näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esitettävissä SA-

kuvissa. Tutkimuksessa sosiaalisessa mediassa esitetyt naiset ovat vähemmistössä.190 

Lähivuosina naisten roolia sodassa on kuitenkin tuotu esille näkyvämmin esimerkiksi 

Helsingissä sijaitsevan talvisodan muistomerkin kautta, joka esittää sodan aikaisia kuvia myös 

lottatoiminnasta. Lottia käsittelevät kuvat antavat naisista kuitenkin passiivisen ja 

konservatiivisen kuvan esittämällä heidät muonitus- ja ilmatorjuntatehtävien lisäksi hakemassa 

lasten kanssa suojaa pommituksilta.191 Myös käsittelemässäni lottareliefissä kuvattu lotta toimii 

lääkintätehtävissä, hoitamassa haavoittunutta sotilasta. Muiden kohteiden kautta ei kuitenkaan 

esitetä mitään tiettyä kuvaa naisista tai heidän rooleistaan sota-aikana. Muistoreliefin 

sijoittaminen Oulun Lasaretinsaareen korostaa annettua kuvaa lotista haavoittuneiden 

hoitajana. Lottareliefi on sijoitettu entisen sotilassairaalan ulkoseinään ja reliefin yhteyteen on 

asetettu useita rakennuksen sotilassairaalamenneisyyteen liittyviä muistolaattoja.  

 

Myös muut tässä yhteydessä käsittelemäni kaksi muistomerkkiä on sijoitettu alueelle, joissa on 

ollut muistomerkkiin liittyvää toimintaa. Raatista löytyvät muistomerkit liittyvät vahvasti 

alueen menneisyyteen suojeluskuntalaisten käytössä olevana alueena. Erityisesti Raatin alueen 

muistomerkit ovat kohteena kiinnostavia, sillä alueen muistomerkeissä näkyy vahvasti myös 

sisällissodan aikainen toiminta ja tarkemmin valkoisen osapuolen toiminta. Vaikka katsoja ei 

yhdistäisikään sanaa suojeluskunta, tai Lotta Svärd sisällissodan tapahtumiin, vie 

muistolaattaan merkitty ajanjakso ajatukset näihin aikoihin. Tätä alueen mielikuvan 

 
186 Suojeluskuntajärjestön perinteet ry:n kotisivut. Lakkautus. 
187 Lotta Svärd -säätiön kotisivut. 
188 Kivimäki 2012: 494. 

189 Kormano 2014: 69. 
190 Matila 2020: 12. 
191 Matila 2020: 12. Matila 2022: 89. 
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rakentamista vahvistaa viimeistään erittäin näkyvälle paikalle asetettu muistomerkki, jossa 

muistetaan alueella sijainnutta punavankileiriä.  

 

Kuten useassa muussakin käsittelemässäni kohteessa, myös naiset ja lapset -teeman alle 

asettuvissa muistomerkeissä on nähtävissä selvää symboliikkaa. Ilmeisimmät muistettuihin 

ryhmiin viittaavat symbolit löytyvät Raattiin sijoitetuista muistomerkeistä. Oulun 

suojeluskunta- ja Lotta Svärd -piirin muistolaatassa on näkyvissä sekä suojeluskunnan että 

lottaliikkeen tunnuksiksi nousseet merkit. Suojeluskuntamerkissä kuvastuu selvä S-kirjain ja 

lottaliikkeen merkissä tunnistettava hakaristi. Suojeluskuntapoikien ja sotilaspoikien 

muistomerkissä kuvatussa sotilaspoikaplaketissa huomion kiinnittää kuvatun leijonan lisäksi 

alaosaan lisätyt havut. Havut ovat yleinen näky nykyisissäkin suomen armeijan käyttämissä 

tunnuksissa, mutta symbolin käytön alkuhetket juontuvat sisällissotaan, jossa tamperelaiset 

valkoiset kiinnittivät kuusenoksan päähineeseensä tunnistaakseen toisensa vastapuolen 

taistelijoista.192 Havu näkyy myös Suojeluskuntapoikien ja sotilaspoikien muistomerkin 

ympäristössä, sillä muistomerkin molemmin puolin kasvavat tuuheat havupensaat. 

Kuusenhavujen neulasten säännöllinen kasvutapa symboloi myös sotaväen kurinalaisuutta.193 

Symbolismia näkyy myös Lasaretinsaaressa kuvatussa lottareliefissä. Taustalla kuvatut puut 

symboloivat käytyjä korpisotia ja lotta itsessään toimii symbolina uskonnollisesta ja auttavasta, 

viattomasta ja puhtaasta sota-ajan naisihanteesta.194  

 

 

 

 

 

 

 

 
192 Kormano 2014: 252. 
193 Kormano 2014: 256. 
194 Esim. Kormano 2014: 45. Kivimäki 2012: 488. 
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8. TULKINTA 

 

Oulun kaupungin alueella on useita toisen maailmansotaan liitettäviä kohteita. Tutkielmassani 

olen käsitellyt näistä 18; 16 muistomerkkiä, sekä jatkosodan aikaista saksalaisten sotilaiden 

upseerimajaa Alppilan kaupunginosassa ja pommitusjälkiä osoitteessa Kajaaninkatu 3. Näiden 

kohteiden kautta saadaan kattava kuva siitä kulttuuriperinnöstä, mitä sotien materiaalisen 

kulttuurin kautta välittyy. Moninaisia kohteita voidaan käsitellä usean eri teeman kautta, sillä 

ne ovat hyvin monitulkinnallisia, eivätkä ilmennä vain yhtä näkökulmaa. Kohteiden 

välittämästä mielikuvasta näkyvin teema ovat sodan suomalaiset sankarit.  Kuitenkin 

muistomerkkejä sekä sodan aikaisia muita jälkiä syvemmin tarkastellessa on niistä mahdollista 

löytää myös muita teemoja, kuten merkkejä sisällissodan muistosta ja jopa saksalaisten 

kokemasta koti-ikävästä.  

 

Suomalaisten sotilaiden sankaruus näkyy tutkielmassa käsitellyissä kohteista selvimmin. Tämä 

mielikuva välittyy erityisesti sankarihautausmaa-alueella, joka jo nimensä puolesta viittaa 

sodan sankareihin. Alueella korostuu sankarivainajien tekemä suuri uhraus ja henkensä 

menettäminen isänmaansa puolesta. Yksilöidyt hautakivet tekevät vainajien huomattavasta 

määrästä visuaalisesti hahmotettavan ja näin myös koskettavamman. Sotilaita esittävät 

muistomerkit taas luovat kuvaa ihanteellisesta suomalaisesta sotilaasta. Maanpuolustajan 

patsas esittää sotilaan taisteluun valmiina olevana, maskuliinisena miehenä, kun taas Taistelu 

on päättynyt -muistomerkki näyttää lumipukuun puetusta sotilaasta puhtaan, viattoman ja 

nöyrän puolen.  Ihanteellinen kuva naisesta sota-aikana nähdään Lottareliefissä, joka kuvaa 

haavoittunutta sotilasta hoitavaa lottaliikkeen jäsentä. Muuten naisedustus sotamuistomerkeissä 

on jäänyt vähäiseksi. Kunnioitus, jota sotien sankareita kohti tunnetaan, näkyy selvästi 

hautausmaalla, erityisesti sankarihautausmaa-alueen tapahtumissa sekä pyhäinpäivänä että 

itsenäisyyspäivänä. Vierailijoiden runsas määrä näyttäytyi monissa muistomerkeille asetetuissa 

hautakynttilöissä, joista suurin osa oli asetettu juuri sankarihautausmaan edessä sijainneen 

patsaan juureen.  

 

Sotilaallisen sankaruuden lisäksi ja tähän liittyen muistomerkkien kautta on erittäin selvästi 

nähtävissä ajatus Suomen puolustamisesta viholliselta. Ilmiselviä viitteitä tästä löytyy 

esimerkkien muistomerkkien nimistä ja niihin kirjoitetuista teksteistä, kuten Maanpuolustajan 
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patsaan nimestä, sekä sotien 1939–1945 veteraanien muistomerkin testissä ”He puolustivat 

isänmaatamme…”. Puolustuksesta kertovat myös useat Oulun alueen muistotykit, joista Intiön 

kasarmialueella sijaitseva ilmatorjunnan muistotykin piippu jopa osoittaa hyökkäyksen 

tulosuuntaan. Hieman huomaamattomampaa on puolustussodasta kertova symboliikka, jota on 

havaittavissa muutamissa kohteissa. Esimerkiksi veteraanien muistomerkin materiaalina 

toimivat salpalinjan kivet ovat suora viittaus vihollisen hyökkäyksien torjuntaan. Kuitenkin 

mielenkiintoisinta symboliikkaa pitävät sisällään Oulun lyseon ulkoseinään jätetyt 

pommitusjäljet, joiden yhteydessä muistetaan Oulun pommituksien uhreja. Pommitusjäljet ovat 

harvoja, ehkä jopa ainoita alueella tarkoituksella korostettuja sodan jälkiä, jotka tuovat sodan 

materiaaliset vahingot kirjaimellisesti käsinkosketeltaviksi muistoiksi menneisyyden tuhoista. 

Jälkien jättäminen juuri yleissivistävän opinahjon ulkoseinään luo mielikuvaa hyökkäyksestä 

sekä Suomea, että suomalaista sivistystä kohtaan. Tämä taas luo mielikuvaa jopa barbaarisesta 

vihollisesta. Lyseon pommitusjälkien symboliikka ei välttämättä ole kovinkaan ilmiselvää, 

mutta voi vaikuttaa katsojaan alitajuntaisesti. 

 

Käsittelemässäni aineistossa näkyy toisen maailmansodan tapahtumien muistamisen lisäksi 

sisällissodan aikaiset tapahtumat. Sisällissodan aikana ja sen jälkeen suomalaiset olivat 

aatteellisesti jakautunut kansa, joista erottuivat punainen ja valkoinen puoli. Toisen 

maailmansodan suomalaisissa muistomerkeissä näkyy usein kansan yhdistyminen Suomen 

puolustamisen puolesta, esimerkiksi sankarihautojen patsaissa kuvataan usein yhden sotilaan 

sijasta kaksi sotilasta aseveljeyden kuvastamiseksi.195 Kuitenkin Oulun alueen muistomerkeissä 

näkyy yhä valkoisen puolen läsnäolo, joka juontuu kaupungin toimimisesta valkoisen puolen 

varuskuntakaupunkina sisällissodan aikana.196Näistä ilmeisimmät ovat Raatissa sijaitsevat 

suojeluskunnan sekä lottajärjestön muistomerkit, mutta viitteitä on myös muualla. Esimerkiksi 

Maanpuolustajan patsaassa mainitaan sisällissotaan viittaava vuosiluku 1918. Toinen alue, 

jossa sisällissodan aikainen valkoinen puoli on näkyvästi esillä, on sankarihautausmaa, jossa 

valkoisten muistomerkki on sankarihautojen yhteydessä. Punaisten muistomerkki on asetettu 

kauemmas, paikkaan, josta se ei näy sankarihautausmaalle.  

 

 
195 Kormano 2014: 250, 453. 
196 Korpi 2005: 74. 
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Muistomerkkien kautta halutaan ymmärrettävästi tuoda esille positiivinen kuva suomalaisista 

ja Suomen rooleista sodissa. Toimivathan muistomerkit historian sekä kulttuuriperinnön 

välittäjinä ja luonnollisesti näiden kautta pyritään muistamaan asiat, jotka pitävät yllä 

positiivista kuvaa valtiosta sekä sen kansasta. Muistomerkkien kautta eivät kuitenkaan välity 

asiat, joita voidaan pitää vaikeana kulttuuriperintönä. Tähän liittyvät muun muassa yhteistyö 

saksalaisten kanssa sekä Oulussa sijainnut sotavankileiri.  

 

Oulussa sijainneessa sotavankileirissä pidettiin jatkosodan aikana vangittuja neuvostosotilaita, 

tämän jälkeen Lapin sodan aikana kiinniotettuja saksalaissotilaita. Kyseisestä vankileiristä ei 

ole pystytettyjä muistomerkkejä, eikä vangeista mainintoja kuin kirjallisissa lähteissä ja 

kaupunkilaisten muistoissa.197 Kirjallisissa lähteissä mainitaan, kuinka vangit työskentelivät 

lähialueiden maatiloilla ja olivat myös rakentamassa Oulun tunnettua Merikosken 

vesivoimalaitosta198. Oulun Raatista löytyy kuitenkin sisällissodan aikainen punavankileirin 

muistomerkki. Kyseinen muistomerkki on pystytetty vuonna 1988. Merkki on siis pystytetty 

samoihin aikoihin, kuin useat toista maailmansotaa käsittelevät muistomerkit. Eikö aika ole 

vielä ollut kypsä käsittelemään julkisesti Oulun alueella tapahtuneita negatiivisia sodan ajan 

tapahtumia? Neuvostosotilaiden piilottaminen näkyy myös hautausmaalla, jonka takaosassa 

sijaitsevat Suomessa menehtyneiden neuvostosotavankien sekä teloitettujen desanttien 

muistomerkit.  

 

Toinen sodan vaikeana kulttuuriperintönä pidetty aihe on jatkosodan aikana natsi-Saksan 

kanssa tehty yhteistyö. Suhtautuminen tähän osaan historiastamme on ollut ja on yhä 

ristiriitaista. Oulussa tämän yhteistyön materiaalisina merkkeinä ovat muun muassa entinen 

upseerikerho Alppilassa ja saksalaisten muistokivi Kaijonharjussa. Toisaalta tätä osaa 

historiasta tuodaan hyvinkin vahvasti esille Alppimajan yhteydessä, mutta toisaalta piilotetaan 

varsinkin saksalaisten muistokiven kohdalla. Syyt tähän juontuvat todennäköisesti 

suomalaisten vaikeasta historiasta saksalaisten kanssa; oma yhteys saksalaisten toimintaan 

halutaan peittää. Kuitenkin aihe on luonteeltaan sellainen, joka varmasti kiehtoo sekä sota- että 

paikallishistoriasta kiinnostuneita. Vaikka Alppimaja on ulkomuodoltaan hieman poikkeava 

rakennus Oulussa, ei se asiasta tietämättömän silmissä kuitenkaan ensikatsomalta yhdisty natsi-

Saksan toimintaan. Näkyvillä ei ole esimerkiksi natseihin yhdistettäviä symboleja, kuten 

 
197 Esim. Onnela 2002: 292–293. 
198 Esim. Similä 2002: 295. 
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hakaristejä, vaikka rakennustyyli kumpuaakin ajan saksalaisesta arkkitehtuuri-ihanteesta. 

Saksalaisten muistokivi taas on selvästi yhdistettävissä natsi-Saksan toimintaan alueella, sillä 

sen pinnassa erottuvat selvästi kaksi S-kirjainta, jotka jokainen Euroopan historiaa tunteva osaa 

yhdistää kyseiseen ryhmään. Muistokivellä tapahtuva toiminta kertoo paljon suhtautumisesta 

tähän vaikeaan menneisyyteen. Toisaalta muistokivi pyritään piilottamaan vuodenajasta 

riippumatta; kesällä sitä ympäröivän kasvuston keskelle, talvella alueella auratun lumikasan 

alle. Kuitenkin kohde on paikallisten tiedossa ja löytämäni materiaalin perusteella siellä 

vieraillaan myös äärioikeistolaisen liikkeen toimesta, näin käyttäen natsi-Saksaan liitettävää 

historiaa osana heidän arvomaailmansa ja identiteettinsä rakentamista.  

 

Sekä saksalaisten muistokivi että entinen Upseerikerho ovat jälkiä jatkosodan aikaisesta 

yhteistyöstä natsi-Saksan kanssa. Näkyvänä rakennuksena etenkin Upseerikerho toimi 

maisemassaan näyttävänä vallan välineenä. Kuitenkin kummassakin edellä mainitussa 

kohteessa on mahdollisesti myös syvempi tarkoitus, joka palveli vain Ouluun sijoitettuja 

saksalaissotilaita. Sotilaiden sijoittaminen kauas kotimaastaan, täysin uuteen ympäristöön on 

ymmärrettävästi voinut aiheuttaa koti-ikävän tunteita. Näitä tunteita lieventämään ovat 

saksalaiset sotilaat tehneet käsitöitä ja pyrkineet tuomaan kodinkaltaista tunnetta myös uuteen 

kohteeseensa.199 Upseerikerho itsessään on jo rakennustyyliltään ollut aatteen lisäksi muistutus 

kodista ja siellä pidetyt tapahtumat ja näytetyt elokuvat muodostaneet yhteyttä tuttuun ja 

totuttuun ympäristöön. Saksalaisten muistokivi taas on mahdollisesti ollut yksittäisen henkilön 

tai ryhmän vapaa-ajan työ, jolla on haettu turvan tunnetta uudessa ympäristössä, uuden 

kulttuurin keskellä. Samalla kaiverrustyön kautta on kerrottu omasta olemassaolosta, ”me 

olimme täällä”. Onkin mielenkiintoista, kuinka saksalaisten sotilaiden koti-ikävän jälkiä 

käytetään nykyään äärioikeistolaisen ideologian tukemiseen.  

 

 

 

 

 
199 Seitsonen 2018: 70, 109. Matila 2020: 5–8. 
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9. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkielmassani olen käsitellyt Oulun alueen sodan materiaalista kulttuuria, pääasiassa 

muistomerkkejä. Kyseisen aineiston kautta huomataan, kuinka sodan kulttuuriperintö ei ole 

yksioikoista, vaan hyvin monitulkinnallista, joskus jopa ristiriitaista. Aineistoon tarkemmin 

perehdyttäessä voidaan päästä teemoihin, jotka eivät mahdollisesti nouse kohteella kävijän 

mieleen ensisilmäyksellä. Sotamuistomerkkien välittämä ajatusmaailma piirtää päällimmäisenä 

kuvaa sankarillisesta suomalaisesta sotilaasta ja Suomen puolustamisesta toisen 

maailmansodan taistelujen aikana, mutta syvemmin tarkastellessa aineistossa näkyy jälkiä 

myös Oulun historiasta sisällissodan valkoisen puolen varuskuntakaupunkina. Aineistossa 

näkyy myös saksalaisten sotilaiden läsnäolo niin jatkosodassa, kuin Lapin sodassakin ja 

kohteiden kautta voidaan jopa nähdä merkkejä kyseisten sotilaiden koti-ikävästä ja sen 

lieventämisestä. Kohteilla tapahtuvan toiminnan kautta saadaan kuva hyvin erilaisista 

kävijäkunnista. Muistomerkeillä ja muilla kohteilla tapahtuva vierailu on sekä arkipäiväistä, 

satunnaista vierailua, kuin myös järjestäytyneisiin tapahtumiin osallistumista. Kohteilla oli 

havaittavissa muun toiminnan lisäksi myös äärioikeistolaisiin liikkeisiin yhdistettävää 

toimintaa. Kohteiden aktiivinen käyttö osoittaa, kuinka sodan kulttuuriperintö on yhä vahvasti 

läsnä oululaisten elämässä, mutta voi saada kävijäkunnasta riippuen hyvin erilaisia muotoja.  

 

Tutkielman otsikko, Esille piilotettu, kuvaa selkeästi vaikeana pidetyn kulttuuriperinnön 

kohteita, kuten merkkejä yhteistyöstä natsi-Saksan kanssa sekä neuvostosotilaiden ja desanttien 

muistomerkkejä. Otsikko kuitenkin kuvaa tämän lisäksi myös muuta käsittelemääni aineistoa. 

Sotamuistomerkit ovat päivittäin läsnä alueella liikkuvien henkilöiden arjessa. Totuttuina 

ympäristön yksityiskohtina jopa näkyvimmät muistomerkeistä voivat viesteineen jäädä 

huomion ulkopuolelle, ellei niihin kohdisteta erityistä huomiota tapahtumissa, kuten 

esimerkiksi itsenäisyyspäivänä. Piiloon voivat jäädä myös kohteissa näkyvät, jopa hieman 

epäsuorat teemat, kuten sisällissodan valkoisen puolen muistaminen toisen maailmansodan 

muistamisen kohteissa. Kuitenkin kohteet vaikuttavat ympäristöönsä vähintäänkin epäsuorasti 

luomalla esimerkiksi kuvaa sodanaikaisista vihollisista ja suhtautumisesta heihin. Otsikon 

kautta olen halunnut kiinnittää huomion muistomerkkien läsnäoloon päivittäisessä 

elämässämme sekä niistä saatavan informaation moninaisuuteen. 

 



72 

 

Tulevaisuudessa aiheeseen liittyvää tutkimusta olisi syytä tehdä laajemmin esimerkiksi sotien 

ja niiden materiaalisen kulttuurin vaikutuksesta kohteilla vieraileviin henkilöihin sekä heidän 

identiteettinsä ja maailmankuvansa muodostumiseen. Mielenkiintoista olisi myös vertailla 

laajemmin muistomerkkien määrää sekä aihepiiriä Suomen eri osissa, verraten esimerkiksi 

entisen taistelurintamien ja kotirintamien välisiä eroja. Tulevissa tutkimuksissa on mahdollista 

keskittyä perinteisten kohteiden lisäksi myös modernimpaan ympäristöön. Tutkielmassani olen 

lyhyesti viitannut Sankarihautojen tarinat -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on viedä sodan 

kulttuuriperintöä uuden alustan kautta laajemman yleisön käyttöön modernein keinoin. Tämä 

on aihe, josta on mahdollista tehdä runsaasti tutkimusta, sillä sodan kokemuksien siirtämistä 

digitaaliseen muotoon tehdään kiihtyvällä tahdilla. Esimerkiksi Mikkelissä sijaitsevassa sodan 

ja rauhan keskus Muistissa museon näyttelyyn kuuluu jo VR-kokemus tykistökeskityksestä.  

 

Pro gradu -tutkielman tekoaikana, helmikuussa 2022, täysmittaiseksi sodaksi muuttunut tilanne 

Ukrainassa toi jälleen aseellisen sodan Eurooppaan.  Sota on järkyttänyt laajasti ja sen 

vaikutukset tulevat olemaan kauaskantoisia. Materiaalisten ja taloudellisten vahinkojen lisäksi 

sodan jättämät henkiset jäljet tulevat mahdollisesti näkymään vielä pitkään. Erityisesti tämä 

näkyy Ukrainassa ja ukrainalaisten parissa, mutta vaikutukset yltävät myös kauemmas. 

Tulevaisuudessa on mahdollista nähdä, kuinka Euroopan tämänhetkinen tilanne tulee 

vaikuttamaan sodan kulttuuriperintöön myös Suomessa. 1990-luvun vaihteen mukanaan tuoma 

uuspatrioottinen näkökulma näkyy Suomen toisen maailmansodan aikaisten taisteluiden, 

erityisesti talvisodan onnistumisien korostamisena. Myös Ukrainan sodasta uutisoinnin 

yhteydessä on tuotu esille talvisodan voittoisat taistelut Neuvostoliittoa vastaan.  

 

Näen, että Euroopan nykyisellä tilanteella voi mahdollisesti olla Suomen käymien sotien 

muiston kannalta hyvinkin erilaiset tulevaisuudennäkymät. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja 

uutisoinnit tästä ovat nostaneet Neuvostoliiton suomea vastaan käymät sodat näkyville. Tämä 

voi lisätä Suomen käymien sotien myyttisyyttä ja tuoda sodan muiston entistä enemmän 

näkyville. On myös mahdollista, että sodan syttyminen turvallisena lintukotona pidetyssä 

Euroopassa realisoi sodan kauhut, jolloin sotien muistaminen siirtyy entistä näkyvämmin myös 

valtaväestön keskuudessa käsittelemään sodan vahinkoja ja ymmärtämään siitä juontuvia, 

ylisukupolven kestäviä traumoja.  
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Ukrainassa käydyt taistelut ovat tuoneet sodan eurooppalaisten silmien eteen, muistuttaen sen 

tuhoisasta voimasta. Samalla se on todistanut, kuinka sotien ja niiden kulttuuriperinnön 

tutkimus on yhä ajankohtaista ja tärkeää.  
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