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Johdanto 

Pro Gradu -työni aiheena on tarkastella Tampereella Poliisimuseon perusnäyttelyyn 

taltioitua kokoelmaesinettä, joka on siihen liitetyn tiedon mukaan löydetty syyskuun 29. 

päivänä 1942 Rukkamäen ylikäytävän läheltä Tampere - Toijala rataosalta. Esine 

kuuluu kokoelmaan, johon on koottu: ”omatekoisia pommeja, räjähdyspanoksia, 

kranaatteja ja aikasytytykseen käytettyjä kellolaitteita sekä räjähtäneiden pommien 

siruja, jotka ovat saatu museon kokoelmiin vuosien 1939–1944 välisenä aikana ja joita 

sabotöörit ovat valmistaneet lähinnä Tampereen ympäristössä räjäytellessään 

rautatietä, sähkö muuntajia ym.”1  

Tutkimuksen kohteena olevan dynamiittipommin valmistustaidon alkuperä oli ollut 

Espanjassa vuosina 1936–1939 käydyssä sisällissodassa2. Tässä sisällissodassa 

tasavaltalaiset3 joukot käyttivät sissitoiminnassaan itsetehtyjä pommeja heidän 

vastustajanaan taistelevia kansallisia joukkoja vastaan. Jatkosodan aikana Tampereella 

toiminut nuorten vastarintaryhmä otti vastaavanlaisen pommin käyttöön noin neljä 

vuotta sen jälkeen, kun pommin esikuvaa oli käytetty Espanjan sisällissodassa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten vastarintatoimintaa Suomessa jatkosodan aikana 

harjoittaneet nuoret ryhtyivät itse rakentamaan pommeja ja käyttämään niitä 

tekemissään sabotaasi-iskuissa.  

Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tekijä tutki samaa aihetta omassa kandidaatintyössään, jossa tarkasteltiin 

suomalaisten aktivistien Sortokauden aikana (1904–1905) käyttämiä pommeja.4 Pro 

gradu -tutkielmaani käsittelee jälleen pommeja sekä räjähteitä, mutta nyt tarkastelun 

kohteena ovat lähes neljäkymmentä vuotta myöhemmin käytetyt pommit, joiden 

tekijöinä oli joukko nuoria tyttöjä ja poikia, jotka olivat enimmäkseen alle 

kaksikymmentävuotiaita.  

                                                 
1 Rikosmuseon kokoelmaesine RM 201801e_1032: Dynamiittipommi. Poliisimuseo. 
2 Espanjan sisällissota käytiin vuosina 1936–1939 vapailla vaaleilla valitun Espanjan toisen tasavallan 

hallituksen ja kenraali Francisco Francon johtamien kansallismielisten kapinallisten välillä. 
3 ”Tasavaltalaiset” ja ”kansalliset” ovat tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneita sodan osapuolten 

nimityksiä. Aikalaiset sodan osapuolet käyttivät myös nimityksiä fasistit tai kapinalliset, kansallisista 

joukoista. 
4 Tyry 2021: Aktivistien käyttämät pommit vuosina 1904–1905. Historiantieteet. Oulun Yliopisto. 
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Sortokauden vastarintaan osallistuneilla aktivisteilla oli ollut vahva kansan tuki tai 

ainakin heidän passiivinen myötämielisyytensä takanaan, mitä tukea jatkosodan aikana 

vastarintatoimintaan heittäytyneillä henkilöillä ei missään vaiheessa ollut. Räjähteitä ja 

pommeja käytettiin myös eri tarkoituksiin. Sortokaudella pommien kohteina olivat 

henkilöt; Suomessa toimineet venäläishallinnon korkeat virkamiehet, eli kyseessä oli 

terroritoiminta5. Jatkosodassa tehdyn vastarintatoiminnan kohteina olivat sähkön siirto- 

ja jakeluverkko, sotatuotantolaitokset sekä rautatiekuljetukset, mikä oli taas sabotaasia6. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Minkälaisia sabotaasi-iskuja nuoret tekivät Tampereella jatkosodan aikana? 

a. Miksi näiden nuorten toiminta radikalisoitui?  

b. Mitä näissä sabotaasi-iskuissa tapahtui?  

2. Mitä tapahtumien tutkinnassa saatiin selville iskuissa käytetyistä pommeista 

sekä nuorten harjoittamasta vastarintatoiminnasta?  

a. Mistä ideat eri pommityyppeihin syntyivät? 

b. Kuka tai ketkä rakensivat nuorisoryhmän7 käyttämät pommit? 

3. Mitä näillä pommeilla oli tarkoitus saavuttaa? 

a. Epäonnistuivatko sabotaasi-iskut?  

b. Miksi sabotaasi-iskujen merkitys jäi vähäiseksi? 

4. Ohjasiko tai johtiko Neuvostoliiton Suomeen lähettämä desantti 

nuorisoryhmäläisten toimintaa? 

a. Miksi vastarintatoimintaa ei esiintynyt Suomessa enemmän?  

Samalla pyritään selvittämään miksi nämä sabotaasi-iskut tai niiden yritykset ovat 

koettu sotahistoriantutkimuksessa lähes merkityksettömiksi.  

Tutkimuksen kategorisointi ei ole tarkka, se on osalta rikos- tai sotahistoriaa mutta se 

sivuaa myös tekniikanhistoriaa. Koska tutkimuksessa tarkastellaan välinettä - pommia 

                                                 
5 Yhdistyneiden kansakuntien määritelmä terrorismista puolestaan on seuraava: Mikä tahansa teko, jonka 

tarkoituksena on aiheuttaa kuolema tai vakava ruumiinvamma siviilihenkilölle taikka taisteluihin 

osallistumattomille siviili- tai sotilashenkilöille; silloin kun sellaisen teon tarkoituksena on pelotella tai 

uhkailla väestöä tai pakottaa hallitusta taikka kansainvälistä organisaatiota tekemään jotakin taikka 

pidättäytymään tekemästä jotakin. Lähde: Nordberg 2007, 19. 
6 Sabotaasi, sotilaallisena tai poliittisena voimakeinona käytettävä tahallinen vahingonteko. Lähde: 

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO). 
7 Tampereella toimineesta nuorista, jotka osallistuivat vastarintaan Tampereella vuosina 1941–1942, ja 

jotka syyllistyivät sabotaasi-iskuihin, käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä nuorisoryhmä. Kaikkiaan 

sabotaasi-iskuihin osallistuneita henkilöitä on lähes kaksikymmentä, joista kahdeksan oli alle 18-

vuotiaita. 
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sekä sen valmistamiseen ja käyttöön liittyviä menetelmiä, on aihe lähellä myös 

materiaali- tai esinehistoriaa. Lähestymistapa edustaa lähtökohdiltaan esinehistoriallista 

sotahistoriaa, joka huomioi toimintaan liittyneiden henkilöiden maailmankuvan, 

yhteiskuntakäsityksen, arvot ja merkitysjärjestelmät ennen kaikkea esineellisinä – ei 

vain poliittisina tai sotilaallisina – rakenteina. Näitä Espanjassa sekä myöhemmin 

Tampereella käytettyjä pommeja tutkittaessa huomataan, että näissä on selkeitä 

yhtymäkohtia tänä päivänä eri puolilla maailmaa käytettäviin omatekoisiin sekä 

improvisoituihin räjähteisiin. Huomattava osa näissä itsetehdyissä räjähteissä 

käytettävistä tekniikoista, taktiikoista sekä niiden tyypeistä, ovat huomattavasti 

vanhempia, sillä niitä on kehitetty jo 1800-luvun lopulta lähtien. 

Aiempi tutkimus 

Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu esinetutkimuksen näkökulmasta. Suomalaisesta 

vastarintatoiminnasta kirjoitti toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakki vuonna 1985 

ilmestyneen tutkimuksen Maan alla. Vakoilua, vastarintaa ja urkintaa Suomessa 1941–

1944, jossa hän kertoi laajasti jatkosodan aikana Suomessa tapahtuneesta ja ilmi 

tulleesta vastarinnasta. Rislakki käytti tutkimuksensa lähteinä eri viranomaisten 

kokoamia tietoja sekä toimintaan osallistuneiden henkilöiden muistiinpanoja ja kirjeitä.  

Hieman Rislakin tutkimuksen jälkeen ja ehkä jopa osin sen saaman huomion 

saattelemana kirjailija Seppo Sudenniemi julkaisi vuonna 1987 oman tutkimuksen 

Suomen tiedustelu- ja desanttitoiminnasta talvi- ja jatkosodassa. Teos julkaistiin nimellä 

Salaisen sodan varjot, ja siinä käytiin kattavasti läpi kaikki vuosien 1939–1945 vakoilu, 

tiedustelu ja vastarintatoiminta Suomessa. Mikäli Rislakin tapa tutkia tai kirjoittaa oli 

ajan hengen mukaisesti poliittisesti värittynyttä aatetta, niin Sudenniemi tutki sekä 

kirjoitti tapahtumista huomattavasti neutraalimmin, tutkien tapahtumia laajemmin eri 

viranomaislähteistä. Nämä molemmat 1980-luvun jälkipuoliskon työt edustivat siten jo 

lähtökohdiltaan kahta hyvin erilaista ja ideologisesti vastakohtaista tutkimusta. 

Helsingin yliopistolla sekä Suomen Akatemiassa historiantutkijana toiminut professori 

Kimmo Rentola tutki talvi- ja jatkosodanaikaista kommunistien maanalaista 

vastarintatoimintaa vuonna 1994 julkaistussa väitöskirjassaan Kenen joukossa seisot? 

Suomalainen kommunismi ja sota 1939–1945.8 Tämä tutkimus avasi 

                                                 
8 Rentola 1994: Kenen joukossa seisot. 
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vastarintatoimintaan osallistuneiden johtavissa asemissa olleiden henkilöiden 

aatteellisia taustoja sekä myös vasemmiston ja Neuvostoliiton tavoitteita Suomessa. 

Viimeisin ja ehkä kattavain tutkimus aiheesta ilmestyi vuonna 2007, jolloin julkaistiin 

Marxilaisen yhteiskuntatieteiden seuran9 myötävaikuttamana teos Hirmuvallan huolena 

vankilat ja tuonela, jossa oli käytetty lähdeaineistona Suomessa vastarintatoimintaan 

osallistuneiden henkilöiden haastatteluja sekä heidän tekemiään muistiinpanoja. Teos 

edusti jälleen pääasiallisesti poliittisista ja ideologisista lähtökohdista tehtyjä 

tutkimuksia. 

Lähdeaineisto ja metodi 

Toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat ovat ehkä Suomen historian tutkituin aihe. 

Perinteisemmän historiantutkimuksen alalta juuri tätä aihetta koskevaa 

tutkimuskirjallisuutta ei ole, mutta tämä oli odotettavissa, koska jatkosodan aikana 

pommeilla tehdyistä sabotaasiteoista tiedetään yleisesti hyvin vähän. Tässä 

tutkimuksessa käytetyt tärkeimmät lähteet ovat tutkimusajankohtana tapahtumista 

tehdyt kuulustelut, iskuista laaditut tutkimukset, pöytäkirjat, eri oppaat, tiedotteet sekä 

näistä tapahtumista poliisin talteen ottamia ja eri sabotaasi-iskuista säilynyttä 

materiaalia.  

Nuorisoryhmän suurin sarja iskuja, kaikkiaan kaksitoista erillistä sabotaasitekoa 

tapahtui 29. päivänä syyskuuta 1942. Näiden tapausten tutkinnan seurauksena kirjatut 

kuulustelupöytäkirjat ovat tämän tutkimuksen keskeistä lähdemateriaalia. Vanhat 

kuulustelupöytäkirjat ovat tutkijan kannalta varsinainen aarreaitta, sillä poliisi kirjasi 

ennen näihin pöytäkirjoihin, joskus jopa hyvin merkityksettömiltäkin tuntuvia 

yksityiskohtaisia asioita tapahtumista. Tässä lähdeaineistossa oli runsaasti pommeihin ja 

niiden valmistamiseen liittyvää tietoa, mutta niissä selviteltiin myös muita 

nuorisoryhmäläisten tekemiä rikoksia. Näitä pääasiassa samaan aikaan sabotaasi-iskujen 

kanssa tehtyjä vakavia ja törkeitä omaisuusrikoksia ei tässä tutkimuksessa käsitellä. 

Tutkimuksessa käytetty lähdeaineisto on hyvin pitkälti samaa materiaalia, jota käytettiin 

todistusaineistona, kun tapauksia käsiteltiin eri oikeusasteissa. Korkeimman oikeuden 

päätöksen asiakirjoihin oli koottu tutkijan onneksi kaikkien tutkintaan osallistuneiden 

viranomaisten tapauksista laatimat asiakirjat, sekä myös muuten hankalasti löydettävät 
                                                 
9 Marxilaisen Yhteiskuntatieteen Seura ry on marxilaisen yhteiskunta-analyysin edistämiseen keskittynyt 

yhdistys. 
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Rikostutkimuskeskuksen tapahtumapaikolta kerättyihin esineisiin tekemät rikostekniset 

tutkimukset sekä tähän aineistoon kuuluvat kuvaliitteet. Näitä kuvaliitteitä on käytetty 

tässä tutkimuksessa selventämään muuten hankalasti esitettäviä asioita sekä 

havainnollistamaan sitä, kuinka mittavat ja tarkat tekniset tutkinnat eri viranomaiset 

tapauksista laativat. 

Sotilasviranomaisten laatimat aineistot olivat Päämajan eri alaisten laitosten tekemiä, 

joista merkittävimmät olivat Päämajan Koulutustoimisto10 sekä Valvontaosasto. Ennen 

toista maailmansotaa ja sen aikana Suomessa oli kaksi erillistä 

vastavakoiluorganisaatiota; sisäasiainministeriön alaisuudessa toiminut Valtiollinen 

poliisi (Valpo) ja Yleisesikunnan alaisuudessa toiminut Päämajan Valvontaosasto.11 

Valvontaosaston tutkintavastuulla oli kaikki ne tuhotyöt, jotka tehtiin sotatoimialueella 

sekä kotialueen sotilaallisissa kohteissa. Muissa kohteissa tuhotöiden tutkinnasta vastasi 

sisäasiainministeriön alainen Valpo, jonka alkuvuosien päätehtävänä oli suomalainen 

kommunismi ja sitä lähellä olevat ilmiöt.12  

Etsivän keskuspoliisin tehtävänä (myöhemmin Valpon) on koko 

valtakuntaa käsittävänä poliisitoimistona pitää silmällä ja mahdollisuuden 

mukaan ehkäistä kaikkia yrityksiä ja toimia, jotka ovat omiansa 

järkyttämään valtakunnan yleistä turvallisuutta tahi laillista 

yhteiskuntajärjestystä.13  

Valpo ja Päämajan Valvontaosasto kilpailivat katkerasti keskenään. Yhteistyö takkuili, 

koska raja siviili- ja sotilastiedustelun välillä hämärtyi virastojen törmätessä toistensa 

alueille. Näiden kahden samalla saralla toimineen viranomaisten välillä vallitsi 

toimivaltuusasioissa kilpailuasetelma, jossa niiden oman edun tavoittelu oli ilmeistä.14  

 

                                                 
10 Koulutustoimisto oli Päämajan yleisesikunnan alainen toimisto, jonka tehtäviin kuului koulutuksen 

suuntaviivojen laatiminen maa-, meri- ja ilmavoimissa sekä koulutuksessa tarvittavien yleisten 

koulutussuunnitelmien laatiminen. Koulutustoimistoon kuului Valistustoimisto, jonka tehtävänä oli 

erityisesti taktillisten ohjeiden ja oppaiden laatimien sotakokemusten perusteella. 
11 Päämajan valvontaosaston tehtävänä oli valtakunnan puolustukseen kohdistuneen ulkovaltojen 

vakoilun vastustaminen (vastavakoilu) sekä maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantaneiden tuhotöiden 

ynnä muiden hankkeiden torjunta (valvonta). Tässä tarkoituksessa valvontaosaston johdossa oli alueellisia 

valvontaelimiä niin sotatoimi- kuin kotialueellakin. Ennen sotia puolustusvoimien johtama vastavakoilu 

ja valvonta oli palkatun henkilöstön lukumäärällä mitattuna vaatimatonta. Näissä tehtävissä palveli 1930-

luvun lopulla ainoastaan 24 henkeä. Panschin 2019, Tiivistelmä, i, 2. 
12 Panschin 2019, 184; Lackman & Sirvio 1999, 14. 
13 Lackman & Sirvio 1999, 21. 
14 Panschin 2019, 18, 297; Lackman & Sirvio 1999, 25. 



8 
 

Päämajan Valvontaosaton tehtävänä oli: 

Johtaa ja järjestää puolustusvoimien ja maanpuolustuksen kannalta 

tärkeiden virastojen, tehtaiden ja laitosten ym. suojaaminen valtio-, maan- 

ja sotapetokselta, sabotaasilta ynnä muilta maanpuolustusta 

vahingoittavilta hankkeilta ja yrityksiltä.15 

Koska sabotaasi-iskut olivat tehty kotialueella, niiden tutkinnasta vastasi Valpo, jota 

avusti Tampereen kaupungin rikospoliisi. Tapauksista löytyneet todisteet sekä esineet 

lähetettiin Rikostutkimuskeskuksen kriminaalilaboratorioon tutkittavaksi. Tapauksista 

suoritetuissa tutkinnoissa taltioitu materiaali on tämän tutkimuksen pääaineistoa. 

Rikostutkimuskeskuksen yhteyteen kuului myös rikosmuseo. Tapauksien tutkintojen 

päätyttyä tutkittu materiaali päätettiin kaikeksi onneksi säilyttää ja ne taltioitiin 

rikosmuseon esinekokoelmiin. Mikäli tapauksen tutkintavastuu olisi ollut Päämajan 

Valvontaosastolla, olisivat esineet sekä tutkinnoissa koottu materiaali hyvin suurella 

varmuudella hävitetty syksyllä 1944, yhdessä muun vastaavan materiaalin kanssa.16  

Muita tutkimuksen päälähteitä ovat Valpon arkiston asiakirjat, jotka on taltioitu 

Kansallisarkistoon. Merkittävimmät lähteet tutkimuksen kannalta olivat Valpon 

Tampereen alaosaston laatimat kuulustelupöytäkirjat, raportit sekä viikko- ja 

kuukausikatsaukset. Tutkittavaksi valikoituivat edellä lueteltujen tahojen salaisten 

arkistojen osat, koska lähes kaikki Valpon sekä Päämajan valvontaa ja vastavakoilua 

koskevat asiakirjat olivat sodan aikana vähintään salainen- leimalla merkittyjä.  

Päämajan Koulutustoimisto julkaisi jatkosodan aikana muutaman päivän välein 

ilmestynyttä salaiseksi leimattua Taktillisia ym. tietoja vihollisesta. Näihin julkaisuihin 

oli koottu vastustajan eri toimintatapoja sekä näistä saatuja kokemuksia ja oppeja. 

Tiedonantojen avulla annettiin ohjeita eri viranomaisille vihollisen vakoilutoiminnan 

vaikeuttamiseksi. Näissä tiedonannoissa kerrottiin kaukotiedustelijoiden17 sekä 

partisaanien18 käyttämistä sabotaasivälineistä sekä heidän suorittamistaan tehtävistä. 

Tiedotteissa kerrottujen eri tapahtumien sekä julkaisujen ajallinen viive oli 

lyhimmillään vain muutamia päiviä tai viikkoja, joten aineistoon tutustumaan päässeillä 

                                                 
15 Panschin 2019, 3. 
16 Panschin 2019, 11. 
17 Kaukotiedustelijoiksi tai -vakoojiksi katsottiin puolestaan sellaiset henkilöt, joiden toiminta-alue oli 

pääasiassa Sisä-Suomessa ja joiden vakoilutoiminta tapahtui kotialueella tai selvästi rintaman Suomen-

puoleisessa selustassa. 
18 Partisaani on yleisnimitys sissitaistelijalle, joka kuuluu järjestäytymättömään taisteluryhmittymään. 
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henkilöillä oli hyvä tai lähes reaaliaikainen käsitys vastustajan käyttämistä uusista 

välineistä ja toimintatavoista.  

Asiakirjoja tutkittaessa tutkijan tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä asiakirjoissa on 

painotettu ja mitä niistä mahdollisesti puuttuu. Varsinkin kuulusteluissa valehdeltiin ja 

kerrottiin asioita kuulusteltavalle itselleen suotuisalla tavalla, mikä vaikuttaa näiden 

lähteiden uskottavuuteen. Esimerkiksi Valpo ei saanut missään vaiheessa selville, että 

osa nuorisoryhmäläisistä oli ollut tiiviissä tekemisissä samaan aikaan Tampereen 

alueelle lähetetyn desantin kanssa. On selvää, että tämän tiedon salaaminen vaikutti 

kuulusteluissa annettuihin tietoihin sekä aiheutti niissä ristiriitoja. 

Traditiolähteitä tässä tutkimuksessa edustavat muun muassa tutkimusajankohdan 

jälkeen ilmestyneet muistelmateokset, joissa kirjoittaja esittää, miten asiat olivat hänen 

mielestään olleet. Osa näistä teoksista oli kirjoitettu suhteellisen pian varsinaisten 

kokemusten jälkeen, ja nämä kokemukset on nähtävä välittömästi tapahtumia 

seuraavina kokemuksina. Toiset teokset taas tukeutuvat kirjoittajien myöhempiin 

muistiinpanoihin tai muuhun aiheesta kerättyyn materiaaliin. Omista kokemuksistaan 

kertovalla kirjoittajilla on kuitenkin ollut aikaa pohtia, joskus jopa vuosikymmeniä, mitä 

oli tapahtunut ja siksi ne ovat luonteeltaan esimerkiksi päiväkirjoja harkitumpia.  

Tutkimuksen lähteinä on käytetty tapahtumiin osallistuneiden vastarintahenkilöiden 

kertomia tai julkaisemia kertomuksia. Tässä kirjallisuuden osassa enemmistö keskittyy 

varsinaisten tapahtumien kerrontaan, joten niissä on vain jonkin verran pommeja 

koskevia tietoja, vaikka nämä pommit olivat tapahtumien keskiössä. Ehkä juuri tämän 

takia niistä voitiin kuitenkin vapaasti kertoa niin paljon kuin muistelija vain osasi tai 

kykeni. Muistelmien kirjoittajat eivät olleet riippumattomia sivustaseuraajia, vaan 

tapahtumissa mukana olleita, niihin osallistuneita keskeisiä toimijoita. Tämä tulee 

selvästi esille tässä tutkimuksessa käytetyissä muistelmissa, joissa yleensä pyritään 

legitimoimaan tehdyt pommi-iskut sekä näistä aiheutuneet vahingot. On selvää, että 

näissä muistelmissa ja kertomuksissa on ollut tarve tai mahdollisuus unohtaa, muistaa 

väärin tai jättää kokonaan huomioimatta oleellisia kipukohtia tapahtumissa. 

Muistelmien kirjoittaja on täten voinut luoda itselleen vaihtoehtoisen historian 

kirjoittamalla muistelmiin vain mieluisia asioita tapahtumista ja värittää ne sitten vielä 

itselleen suotuisiksi. Osa tapahtumiin syyllistyneistä ja tuomituista henkilöistä teki 

samaan aikaan useita muita törkeitä rötöksiä, kuten varkauksia sekä murtoja. Näistä 
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muista nuorisoryhmäläisten tekemistä rikoksista ei näissä muistelmissa juuri 

yleensäkään mainita tai niistä ei mitään kerrota, elleivät ne suoraan liittyneet heidän 

harjoittamaan vastarintatoimintaan. 

Suomessa ilmestyi heti Espanjan sisällissodan tapahtumien jälkeen toukokuussa 1939 

Jarno Pennasen toimittama teos Suomen pojat Espanjassa. Kirjan kertomukset olivat 

koottu miesten rintamilta lähettämistä alun perin vasemmistolaisissa lehdissä 

julkaistuista kirjoituksista, osa niistä oli peräisin haastatteluista, joita kerättiin heidän 

palattuaan Suomeen. Kirjoitukset julkaistiin mahdollisten viranomaisten 

jatkotoimenpiteiden pelosta anonyymeinä tai salanimillä.19 Kirjan luvun Partisaanit - 

rohkeat pojat, oli kirjoittanut Tampereella vuonna 1942 sabotaasitekojen aikaan 

Suomessa desanttina toiminut ja Moskovan Lenin -koulun20 käynyt Eino Laakso (1907–

1981) nimimerkillä ”Valter”. Tässä sisseistä kertovassa osassa kuvaillaan Espanjan 

sisällissodassa käytettyjen pommien rakennetta ja niiden toimintaperiaatteita 

yksityiskohtaisesti, sekä samalla siinä kerrotaan miten ja miksi näitä räjähteitä 

kehitettiin.21  

Vasemmisto kiinnostus historiaan 1970-luvulla poiki Espanjan sisällissodan sekä talvi- 

ja jatkosodan aikaisten vastarintatoimintaan osallistuneiden henkilöiden muistelmia 

sekä haastatteluja. Näissä saatiin talteen mielenkiintoista tietoa, mutta ne selvittävät 

heikosti pommien taustoja. Kirjailija Hannu Salama kirjoitti Tampereen nuorisoryhmän 

tekemisistä sekä vastarintatoimintaan osallistuneista henkilöistä vuonna 1972 

ilmestyneessä romaanissa Siinä näkijä missä tekijä, joka palkittiin Pohjoismaisella 

kirjallisuuspalkinnolla vuonna 1975.22 Tuolloin virallinen kansallinen näkemys 

kanonisoi tuoreeltaan Salaman romaanin mestariteokseksi, uuden aallon kirjallisuuden 

romaanitaiteen monoliitiksi, jossa eräs hyväksyttävyyden pantti oli juuri tuo 

kommunistien inhimillinen alamittaisuus sekä epäsankarillisuus.23 Kirja sai 

                                                 
19 Koivisto Hanne: Aistihavaintojen rikkaus Espanjan sisällissodan kuvauksissa (art.), Ennen ja nyt 

1/2015.  
20 Lenin-koulu oli Moskovassa sijainnut opinahjo, johon rekrytoitiin oppilaita eri puolilta maailmaa. 

Koulun suomalaista sektoria pidettiin Suomen Kommunistien Puolueen puoluekouluna. Eino Laakso oli 

oppilaana koulussa vuosina 1935–1936. Koulun alasajo käynnistyi vuonna 1936 kun suuri osa 

miespuolisista oppilaista rekrytoitiin Espanjan sisällissotaan vapaaehtoisina tasavaltalaisten puolella 

osallistuneisiin kansainvälisiin prikaateihin. Juusela 2003, 422. 
21 Pennanen 1939, 234–236. 
22 Irmeli Jung: Hannu Salama; Siinä näkijä missä tekijä . https://www.norden.org/fi/nominee/1975-hannu-

salama-suomi-siina-nakija-missa-tekija. (haettu 21.3.2022). 
23 Uusi Suomi 12.2.2012 (art.) Veikko Huuska: Hannu Salaman "Siinä näkijä missä tekijä" – tarua vai 

totta? 
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ilmestymisen jälkeen paljon kritiikkiä kommunisteilta, jotka pitivät sen antamaa kuvaa 

vastarintatoiminnasta vääristeltynä. Salaman romaanin seurauksena vapaatoimittaja 

Kalevi Seilonen kokosi haastattelukirjan Vastarintaryhmä, joka ilmestyi vuonna 1974. 

Kirjaan saatiin kaikkiaan yhdentoista toimintaan osallistuneen henkilön haastattelut. 

Teos sisälsi vastarintaliikkeen jäsenten omia kokemuksia ja näkemyksiä sotavuosien 

vastarintatoiminnasta. Haastatteluihin osallistuneet henkilöt kertoivat täysin 

vilpittömästi tarkkoja yksityiskohtia käyttämistään pommeista sekä välineistä. Seilosen 

kirja avasi tutkijalle erittäin mielenkiintoisella ja merkittävällä tavalla käyttäjien omia 

kokemuksia näistä pommeista ja se täydensi sitä kuvaa mitä näillä sabotaasi-iskuilla oli 

tarkoitus saada aikaiseksi.24 Seilosella oli selvästi nuorisoryhmäläisiä puolusteleva sekä 

sabotaasi-iskuja myötäilevä sävy ja hänen tapansa kertoa tapahtumista oli 

haastatteluajankohdan 1970-luvun poliittisen ajan hengen mukaisesti hyvin värittynyttä, 

mikä on nykyiselle ajankohdalle sekä tutkijalle hieman erikoista ja vierasta. Seilosen 

talteen kirjoittamat tapahtumat eroavat usein hyvin paljon niistä kertomuksista, jotka eri 

asiakirjalähteiden ja kuulustelupöytäkirjojen perusteella oli tapahtumista 

hahmotettavissa. 

Espanjan sisällissotaan ja siellä käytettyjen pommien ja eri välineiden kehittelyyn 

osallistunut neuvostoliittolainen Ilja Starinov (1900–2000) kirjoitti kokemuksistaan 

vuonna 1995 ilmestyneen muistelmateoksen Over the Abyss. Starinov oli ollut 

kouluttamassa Espanjassa partisaaneja. Hän oli ollut siellä innoittamassa räjähdeiskujen 

toimeenpanoa sekä kehittämässä tasavaltalaisten sissi- ja partisaanitoimintaa. Starinov 

kertoi kehittäneensä suurimman osan sissien käyttämistä pommityypeistä. Hänen 

teoksensa kertoo näistä räjähteistä, paljastamatta kuitenkaan niiden tarkkaa rakennetta. 

Starinov oli ollut kouluttamassa myös Eino Laaksoa sekä muita sisseiksi päätyneitä 

suomalaisia vapaaehtoisia.25 

Myöhemmin Kansan Uutisten26 urheilutoimittajana toiminut ja sabotaasi-iskuihin itse 

osallistunut Sakari Selin (1924–2014) kokosi vuonna 2011 nuorisoryhmäläisistä ja heitä 

sivuavista tapahtumista kertovan teoksen, Kun valtiopetos oli isänmaallinen teko, 

nuoret sodassa Hitleriä vastaan. Kirja kertoo Pellervo Takatalon (1914–1976) kesällä 

                                                 
24 Seilonen 1974, 8. 
25 Pennanen 1939, 232. 
26 Kansan Uutiset -sanomalehti aloitti ilmestymisensä 1957, kun Suomen kansan demokraattisen liiton 

Vapaa Sana ja Suomen kommunistisen puolueen Työkansan Sanomat lehdet yhdistettiin. Lehti oli näiden 

puolueiden yhteinen äänenkannattaja. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pellervo_Takatalo
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1941 Tampereella perustaman vastarintaryhmän toiminnasta sekä tähän toimintaan 

osallistuneista henkilöistä. Tämän muistelmateoksen lähteinä oli käytetty eri 

viranomaisten tapauksista laatimia asiakirjoja sekä vastarintaan osallistuneiden 

henkilöiden omia muistiinpanoja. Selinin kokoamassa muistelmateoksessa näkyi selkeä 

taipumus tehdä mukavia tulkintoja suoritetuista sabotaasi-iskuista sekä niiden 

aiheuttamista vahingoista. 

Näiden useita vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen koottujen teoksien riskinä on se, että 

niiden kirjoittaja tai haastateltava on voinut yhdistää sota-aikana kokemaansa asiat ja 

tapahtumat jälkipolvien myöhemmin tekemiin tulkintoihin, mikä on tahtomattaan 

vääristämässä näiden teosten todenmukaisuutta. Tampereen sabotaasi-iskuista tehdyt 

muistelmateokset edustavat juuri tätä omakohtaisista kokemuksista kerrottua heikon 

tiedon käsitettä.27 Desanttina toimineella Eino Laaksolla olisi varmaankin ollut paljon 

lisättävää ja kerrottavaa, mutta hän vaikeni kaikesta jatkosodan aikaisesta toiminnastaan 

elämänsä loppuun saakka, eikä hän kirjoittanut tai kertonut niistä mitään.28 

Metodit 

Ilmiöiden taustojen ja muotoutumiseen vaikuttaneiden tekijöiden ymmärtäminen ja 

selittäminen kuuluu humanistisen tutkimuksen ydinalueisiin. Ilmiön taustatekijöitä 

tutkitaan tapaustutkimuksena rajautumalla tiettyyn tai yksittäisiin tutkimuskohteisiin. 

Historiantutkimus on useimmiten kirjoittamalla tapahtuvaa lähteisiin perustuvaa 

päättelyä. Päättely on prosessi, jossa kysymyksenä on, miten lähteiden tietoja on 

yhdisteltävä niin, että niiden perusteella saadaan aikaan paikkansa pitävä kuva 

menneisyydestä. Onnistuneen päättelyn tuloksena syntyy ehyt tulkinta menneestä ajasta. 

Tulkinnan eheyttä käytetään tutkimuksen todenmukaisuuden yhtenä mittapuuna. 

Tulkinta on eheä silloin, kun se kattaa kaikki olennaiset tosiasiat eikä jätä keskeisiä 

kysymyksiä avoimeksi, tai muodostu sisäisesti ristiriitaiseksi.29 Tutkittava asia tai asiat 

on yritettävä havaita sellaisina, kuten ne tutkimusajankohtana nähtiin tai koettiin. 

Samalla on yritettävä tehdä ymmärrettäväksi se, miksi joku tai jotkut käyttäytyivät 

tutkimusajankohtana siten kuin nämä toimivat, tai miksi joitakin asioita tehtiin 

ajankohtana kerrotulla tavalla.30  

                                                 
27 Fingerroos & Peltonen 2006, 8, 12. 
28 Selin 2011, 233. 
29 Lauerma 1977, 86; Renwall 1983, 217; Ylikangas 2015, 54. 
30 Kalela 2000, 64. 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/tapaustutkimus
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Tutkimuksen metodina on hermeneutiikka, jossa tuotetaan tulkintoja sijoittamalla 

tutkittava kohde sen syntykontekstiin. Näin eri asioiden väliset yhteydet paljastuvat 

vähitellen, kuten salapoliisiromaania lukiessa tai palapeliä koottaessa.31 Tutkija joutuu 

tällöin päättelemään, mitä lähteet kertovat, jättävät kertomatta tai milloin kerronta on 

huikeasti väritettyä. Kaikkien sabotaasi-iskuissa käytettyjen välineiden yksityiskohtien 

selvittäminen ei ole enää mahdollista. Lähteitä sekä muuta tutkimusmateriaalia 

tarkastellessa syntyy kuitenkin hyvin selkeä ja yhtenäinen kuva siitä, minkä tyyppisiä ja 

millaisia välineitä ja menetelmiä Tampereella vuonna 1942 tehdyissä sabotaasi-iskuissa 

käytettiin.  

Tämän tutkimuksen tekijän menneisyys itsetehtyjen räjähdysaineiden ja näillä tehtyjen 

tapausten tutkinnan parissa Puolustusvoimissa toimineena henkilönä aiheuttaa tälle 

tutkimukselle omat ennakkonäkemyksensä rasitteeksi, nämä seikat oli tunnistettava ja 

niiden vaikutusta oli tutkimustyötä tehdessä vältettävä. Oli uskottava sabotaasi-iskuja 

selvittäessään siihen, miten asiat oikeastaan olivat erotukseksi siitä, miten niiden 

uskottiin tai väitettiin olleen, jotta ei olisi tehty täysin vääriä tulkintoja. Eräissä 

tapauksissa lähteiden yksityiskohtia puuttui ja kertomuksiin jäi vääjäämättä aukkoja tai 

ristiriitaisuuksia, tällöin tutkijan oli uskallettava valita näistä todennäköisin sekä 

luotettavimmalta tuntuva vaihtoehto. 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat: vastarintatoiminta, sabotaasi- ja pommi-iskut, 

itsetehdyt räjähteet, Espanjan sisällissodassa käytetyt sissitoimintaan kehitetyt räjähteet 

sekä näiden myöhäisempi käyttö.  

Vastarintatoiminta sekä terrorismi on käsitteellisesti pidettävä irrallaan sodankäynnistä 

ja sissisodankäynnistä.32 Suomalaisina vastarinta tai sodanvastaisina henkilöinä ovat 

olleet sotahistoriantutkimuksessa kaikki ne henkilöt, jotka ovat joko yksin tai johonkin 

ryhmään järjestäytyneinä suorittaneet sabotaasi-iskuja tai valmistelleet aseellista 

vastarintaa talvi- tai jatkosodan aikana.33 Sabotaasilla tarkoitetaan laitteiden tai 

esineiden tahallista vahingoittamista. Terrorismista poiketen, sabotaasin ensisijaisena 

                                                 
31 Hermeneutiikka on menetelmä, joka tähtää tekstin ymmärtämiseen ja tulkintaan. 
32 Kullberg 2011, 21. 
33 Metsämäki & Nisula 2006, 178–185. 
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tavoitteena ei kuitenkaan ole ihmishenkien menetysten aiheuttaminen tai tämän 

typpisellä toiminnalla pelottelu.34 

Työn rakenne 

Ensimmäisessä luvussa tarkastelen mitä Tampereella syyskuussa 1942 tapahtui ja miten 

vastarintatoiminta sai alkunsa. Toinen luku käsittelee sitä, millaisia pommeja 

nuorisoryhmäläiset käyttivät iskuissaan ja mitä näiden iskujen tutkinnassa saatiin 

selville. Kolmas luku tarkastelee, miten tapahtumat kehittyivät tai johtivat syyskuun 

sabotaasi-iskuihin. Neljäs luku taas pohtii ja vastaa siihen, mitä näillä sabotaasi-iskuilla 

oli tarkoitus saavuttaa ja johdettiinko tätä vastarintatoimintaa Neuvostoliitosta. 

Viimeisessä luvussa tarkastelen työn tuloksia ja teen omia päätelmiä ja arvioita näiden 

perusteella. 

Historiallinen konteksti 

Ajallisesti tarkasteltavat tapahtumat rajautuvat suppealle ajanjaksolle, Espanjan 

sisällissodan vuosiin 1937–1938 sekä jatkosodan Suomeen vuoteen 1942. Aiheellisesti 

tapausta käsitellään vain Suomen näkökulmasta, sillä Neuvostoliiton toimintojen 

motiivit ovat vaikeasti selvitettävissä. 

Sotatieteiden tohtori Vladimir Panschinin mukaan talvi- ja jatkosodan aikana 

kotialueella ei toteutettu ainuttakaan sellaista terrori- tai sabotaasitekoa, jolla olisi ollut 

merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta. Panschin arvioi tämän johtuneen siitä, että 

Päämajan Valvontaosasto onnistui vähintäänkin hyvin tekemässään valvontatyössä.35  

  

                                                 
34 Vastarinta- tai vapautusliikkeen organisoimaa aseellista toimintaa, joille on tyypillistä pienten ryhmien 

sabotaasi- ja terroriteot sotilaallisiin kohteisiin. https://www.suomisanakirja.fi/sissisota. 
35 Panschin 2019, ii, 297. 
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1 Syyskuun 29. päivän sabotaasi-iskut 

1.1 Vastarintatoiminnan synty Tampereella 

Talvisodan jälkeen kommunistit surivat sitä, että Suomen valloitus oli jäänyt 

maaliskuussa 1940 kesken. Valtaosa Suomessa olevien kommunistien 

neuvostomyönteisyydestä oli periaatteellista, mutta ei toiminnallista. Suurin osa 

kommunisteista taisteli normaalisti Suomen armeijassa eikä osallistunut maan 

hallituksen vastaiseen toimintaan.36 Karkureina olevilla metsäkaartilaisilla37 oli 

varastossa enemmän aseita kuin niiden käyttäjiä.38  

Talvisodan päätyttyä Neuvostoliitossa koulutettu ja Espanjan sisällissotaan osallistunut 

Eino Laakso jäi odottamaan jatkoa ja tämä odotus motivoi hänen toimiaan. Laakso sekä 

Takatalo olivat yhdessä aktiivisesti suunnitelleet tulevan uuden sodan vastustamista ja 

hankkineet tätä tarkoitusta varten erilaista materiaalia.39 Pellervo Takatalo oli 

talvisodassa taistellut Summassa ja Viipurissa, mutta jatkosodan sytyttyä hän kieltäytyi 

poliittisista syistä asepalveluksesta. Laakso oli taas vielä talvisodan ajan kyennyt 

piileskelemään maan alla pienen tamperelaisen kommunistiryhmän kanssa, mutta 

toukokuussa 1941 hieman ennen jatkosodan syttymistä hänet pidätettiin ja vietiin 

turvasäilöön Köyliön varavankilaan yhdessä noin 1100 muun epäluotettavaksi 

luokitellun henkilön kanssa.40 Jatkosodan puhjetessa lähes kaikki kommunistijohtoon 

kuuluvat henkilöt olivat turvasäilössä Valpon kiinniottamina. Tämän takia Takatalo, 

joka itse oli jo 28-vuotias, joutui kokoamaan vastarintaryhmänsä nuorista, jotka olivat 

pääosin teini-ikäisiä tyttöjä ja poikia.41 Valpo piti täysin oikeutetusti Takataloa 

Tampereen seudun sodanvastustajien pääorganisaattorina ja johtajana.42 Yhteistä näille 

Takatalon kokoamille noin kahdellekymmenelle vastarintatoimintaan ryhtyneelle 

henkilölle oli ollut heidän aikaisempi toiminta Sosiaalidemokraattisen 

työläisnuorisoliiton Tampereen osastossa.43 Osa heistä oli ehtinyt olla jo mukana 

                                                 
36 Rislakki 1982, 79. 
37 Metsäkaartilla tarkoitetaan Suomessa sodanaikaisia rintamakarkureita. 
38 Sudenniemi 1987, 250. 
39 Seilonen 1974, 31. 
40 Juusela 2003, 309; Juusela 2017, 35–37. 
41 Valtiollisen Poliisin Tampereen alaosaston , ”Muistio. Tampereen seudun tuhotöitä koskevien juttujen 

tutkimuksesta.” 3.10.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
42 Selin 2011, 126–127, 161. 
43 Aatsinki et al. 2007, 317; Rislakki 1985, 82. 
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toimijoina Suomen Kommunistisessa Puolueessa (SKP)44 sekä talvisodan jälkeen jonkin 

aikaa toimineessa Suomen ja Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seurassa45 (SNS).46  

Jatkosodan lähtölaukauksena voidaan pitää Saksan kesäkuun 22. päivänä 1941 

aloittamaa hyökkäystä Neuvostoliittoa vastaan. Saksan hyökkäys oli yllättänyt 

Neuvostoliiton, joten oli täysin ymmärrettävää, että se myös yllätti suomalaiset 

kommunistit. Selinin mukaan joukko Tamperelaisia nuoria järjestäytyi heti samana 

päivänä, kun uutisissa kerrottiin Saksan valtakunnankanslerin Adolf Hitlerin pitämästä 

puheesta, jossa hän ilmoitti suomalaisten aseveljien olevan mukana Saksan aloittamassa 

”ristiretkessä”.47 Ensimmäisessä kokouksessa ja sopimuksessa vastarintaan 

ryhtymisestä, oli ollut mukana vain kuusi henkilöä, eikä heillä vielä tuolloin ollut 

käsitystä laajemmista yhteyksistä muualle Suomeen tai Neuvostoliittoon. Erään 

nuorisoryhmäläisen mukaan kuitenkaan mitään haihatteluja siitä, että apua tulisi rajan 

takaa, ei ollut.48 

1.2 Syyskuun 29. päivän sabotaasi-iskut 

Aamuyöllä syyskuun 29. päivänä 1942 kello 0.45 Tampereelta Poriin matkalla olleen 

tavarajunan saavuttua Santalahden pysäkille, tapahtui ratapenkereellä voimakas 

räjähdys. Tapahtuneessa räjähdyksessä junan veturi vaurioitui lievästi ja kahdeksan 

junan tavaravaunuista kulkeutuivat yhdessä veturin kanssa räjähdyspaikan yli, junan 

yhdeksännen vaunun pysähtyessä iskussa syntyneen ratarikon ja räjähdyskuopan 

kohdalle. Räjähdys oli rikkonut yksiraiteisen radan toista ratakiskoa 48 senttimetrin 

matkalta. Radan muut vauriot sekä katkennut kisko saatiin nopeasti korjattua, ja iskun 

kohteena ollut juna pystyi pian jatkamaan matkaa räjähdyspaikan yli päässeiden 

tavaravaunujen kanssa. Paikka oli ollut lähes sama, jossa oli jo muutamaa kuukautta 

                                                 
44 Suomessa maanalaisena toimineen SKP:n tavoite oli Suomen vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän 

kumoaminen. Lackman & Sirviö 199, 19. 
45 Keväällä 1940 talvisodan päätyttyä sosialidemokraattien vasemmisto -oppositio ja kommunistit 

perustivat Suomen ja Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seuran (SNS).  Seuran tarkoituksena oli 

levittää neuvostopropagandaa ja vakoilla, sekä mahdollisen sodan syttyessä pitää huolta siitä, että seuran 

jäsenet eivät tottelisi liikekannallepanomääräyksiä, vaan kätkeytyisivät eri tahoille muodostaen siellä 

metsäkaartilaisiksi kutsuttuja vapaita joukkoja. Näiden joukkojen tarkoitus oli auttaa neuvostoliittolaisia 

esimerkiksi maihinnousun tai laskuvarjohyökkäyksen tapahduttua. Lähde: Valtiollisen Poliisin 

Tampereen alaosaston, ”Muistio. Tampereen seudun tuhotöitä koskevien juttujen tutkimuksesta.” 

3.10.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
46 Aatsinki et al. 2007, 276. 
47 Adolf Hitler piti 22.6.1941 historiallisesti merkittävän puheen Saksan kansalle. Selin 2011, 352–353. 
48 Selin 2011, 353. 
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aikaisemmin toukokuun 11.–12. päivän välisenä yönä, tehty vastaavanlainen isku junia 

vastaan.49  

Seuraava yön räjähdyksistä tapahtui pohjoisesta saapuvan pikatavarajunan ylittäessä 

Vuohenojan ratapenkerettä kello 1.13. Jälleen juuri veturin alla oli tapahtunut räjähdys, 

joka vaurioitti veturia ja rikkoi rataa tällä kertaa 65 senttimetrin pituudelta. Syntyneet 

vauriot jäivät toistamiseen vähäisiksi eikä mitään merkittävää liikennehäiriötä 

rataosuudelle ehtinyt kehittyä.50  

Kolmas räjähdys kuultiin noin puoli tuntia edellisen jälkeen, kello 1.51 Imatran 

korkeajännitelinjan kaksihaaraisesta sähköpylväästä, joka sijaitsi Lempäälän ja 

Vuoresvuoren ammus- ja räjähdysainevarikon tien risteystä lähellä olevan muuntajan 

luona. Muuntajan läheisyyteen oli asennettu kaksi erillistä räjähdyspanosta, joista toinen 

oli räjähtänyt. Vuoreksen portinvartija havahtui räjähdyksessä syntyneeseen ääneen, ja 

kun tämän äänen syytä ryhdyttiin selvittämään, havaitsi paikalle hälytetty 

vartiopäällikkö kello 2.20 naulalaatikon muotoisen esineen muuntajan vieressä. 

Vartiopäällikkö oli ottanut laatikon käteensä, ja hänen tarkoituksenaan oli ollut heittää 

se pois muuntajan vierestä, jolloin se oli kuitenkin välittömästi räjähtänyt ja 

haavoittanut häntä hengenvaarallisesti. Ensimmäisen ja siis aikaisemmin kuullun 

sähköpylväällä tapahtuneen räjähdyksen vauriot havaittiin vasta lokakuun 3. päivänä, 

sillä pylväälle ei ollut aiheutunut tämän räjähdyksen seurauksena kuin vain hyvin pieniä 

vahinkoja.51 

Syyskuun 29. päivän aamuyöllä oli tehty tai yritetty tehdä useita sabotaasi-iskuja 

räjähdysaineilla, mutta nämä kaikki iskut epäonnistuivat ainakin niiden tavoitteiden 

osalta. Kaikista yön aikana asennetuista pommeista ainoastaan viisi oli räjähtänyt, mutta 

näistäkin vain kolmen räjähdyksen vaikutukset tai vauriot oli havaittu välittömästi. Osa 

yön sabotaasi-iskujen kohteiksi valituista paikoista oli ollut hyvin syrjäisiä sijainniltaan, 

joten oli ymmärrettävää, ettei niissä tapahtuneita lieviä vahinkoja tai toimimattomia 

pommeja ollut välittömästi havaittu tai löydetty. Viimeinen yön aikana valmistelluista 

pommeista  löytyi vasta yli kuukauden päästä sen asentamisesta. 

                                                 
49 Tampereen osaston tilannekatsaus 9/42. EK-Valpo I. XXIX. Kansallisarkisto (KA). 
50 Tampereen osaston tilannekatsaus 9/42. EK-Valpo I. XXIX. KA; VP/KD Puhelinsanoma N:o 882, 

29.9.1942. XXIX. EK-Valpo I. KA 
51 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
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Ensimmäinen näistä räjähtämättömistä pommeista löydettiin saman päivän aamuna 

kello 6.15 Pispalasta Lielahteen vievän tien risteyksen lähellä olevasta muuntajasta. 

Löydetty pommi oli tehty kranaatinheittimen kranaatista ja dynamiitista. Pommin 

nalliin oli ollut kiinnitettynä noin yhden metrin mittainen aikatulilanka, joka oli pommia 

siirrettäessä irronnut. Sytytetty aikatulilanka oli palanut suunnitellusti loppuun 

räjäyttäen siinä olleen nallin, mutta pommissa ollut panos ei ollut räjähtänyt.52 

Muuntajalle ei tässä iskussa ollut aiheutunut muuta vahinkoa kuin murtautumisen 

yhteydessä rikottu ikkuna. 

Toinen räjähtämätön pommin löytyi hieman myöhemmin Tampereen ja Toijalan 

väliseltä rataosuudelta kello 7.58. Rukkamäen ylikäytävän kohdalla tehdyssä 

tarkastuksessa havaittiin junaradan itäpuoleisen kiskon alta ratapölkkyjen välistä soralla 

peitetty räjähdelaatikko, joka siinä olleesta ansoituksesta huolimatta onnistuttiin 

turvallisesti poistamaan ratakiskon alta.53  

Yön jäljiltä nuorisoryhmäläisten seuraava räjähtämätön pommi löydettiin vasta 

iltapäivällä kello 14.00 Tampereelta Satakunnankadun länsipäässä olevasta 

sähkömuuntajasta. Tämän kaupunkialueella sijainneen muuntajan kivijalkaan oli 

asennettu räjähdyspanos, joka oli valmistettu kolmesta pötköstä dynamiittia54 sekä 

seitsemästä Suomen Forsiitti dynamiittiosakeyhtiön valmistamasta N:o 3 

kantopommista55. Pommin räjähtämisen varmistamiseksi siihen oli ollut liitettynä kaksi 

toisistaan erillistä savukeaikasytytintä, jotka molemmat olivat kuitenkin jostain syystä 

sammuneet.56  

Nuorisoryhmäläiset iskivät yhden yön aikana kaikkiaan kolmesti samantyyppisiä 

kohteita vastaan. Kolmesti heidän kohteinaan olivat olleet rautateillä kulkevat junat, 

sähkömuuntoasemat tai -linjat, vain yksi yön isketyistä kohteista oli ollut varsinainen 

teollisuuslaitos. Vuoreksessa sabotaasi-iskun kohteena oli ollut muuntoasema sekä 

                                                 
52 Tampereen osaston tilannekatsaus 9/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
53 Tampereen osaston tilanneilmoitus 10/42. EK-Valpo I. XXIX. KA.; Selin Sakari Felix A:4225. EK-

Valpo I. KA. 
54 Dynamiittia valmisti Suomessa Forsiitti, jonka tehdas sijaitsi ennen talvisotaa Hangossa. Talvisodan 

jälkeen tehdas jouduttiin siirtämään Vaasaan sekä Kokkolaan. Dynamiitin pääaine on nitroglyseriini ja se 

oli voimakkainta siviiliräjähdysainetta. Dynamiitti oli patrunoitua (pötkössä) ja sitä oli kahta eri pituutta 

100 ja 175 mm. Harno 1939, 19–21. 
55 Kantopommi oli puun kannon nostoon tarkoitettu, triniittiä sisältävä pahvipäällysteinen lieriömäinen 

käyttövalmis räjähdysainespanos. Harno1939, 28, 105. 
56 Tampereen osaston tilannekatsaus 9/42; VP/KD N.12/672.43–25/1.43 Ptk. N:o 62/1942. EK-Valpo I. 

XXIX. KA. 
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korkeajännitelinja, jotka olivat sijainneet hyvin lähellä toisiaan. Muut sähkölinjoja 

vastaan tehdyt kohteet olivat sijainneet hyvin syrjäisillä paikoilla. Yksi iskuista oli 

valmisteltu Ala-Villilän talon pelloille, jossa sen kohteena oli ollut Nokialta tulevan 

sähkölinjan nelitolppainen sähköpylväs. Pylväällä tapahtui räjähdys suunnitellusti 

syyskuun 29. päivän aamuyöllä. Tässä lähes onnistuneessa sabotaasi-iskussa kuitenkin 

vain yksi sähköpylvään katkaisuun tarkoitetuista neljästä panoksesta oli räjähtänyt. 

Pylväälle syntyneet vauriot havaittiin vasta lokakuun 1. päivänä, jolloin samalla 

löydettiin sähköpylväissä vielä muut paikoillaan olleet räjähtämättömäksi jääneet 

panokset. Mitään suurta vahinkoa yöllä tapahtunut räjähdys ei ollut kuitenkaan  

aiheuttanut, vaikka pommi oli toiminut suunnitellusti, sillä sen seurauksena ainoastaan 

yhden pylvään jalasta oli irronnut noin kymmenen senttimetrin kokoinen kappale.57 

Kolmas yö aikana sähkölinja vastaan kohdistettu sabotaasi-isku oli tehty Pyynikin 

hiekkarannalla, jossa oli räjäyttämällä yritetty vaurioittaa samaa Nokialta kulkevaa 

korkeajännitelinjaa kuin Ala-Villilässä. Pylväisiin asennetut panokset eivät tälläkään 

kertaa olleet räjähtäneet suunnitellusti, ja ne löytyivät vasta sattumalta lokakuun 4. 

päivänä. Räjähtämättä jääneen pommin ja sitä varten rakennetut sytytysvälineet oli 

löytänyt paikan ohi sattumalta kävellyt henkilö. Havaittuaan pommin, hän oli ryhtynyt 

hypistelemään siinä ollutta sytytysjärjestelmää, sillä seurauksella, että pommiin 

asennetut erillään pylväissä kiinni olleet panokset olivat räjähtäneet yhdenaikaisesti ja 

katkaisseet samalla yhden nelishaaraisen sähköpylvään haarukan. Räjähdys oli jälleen 

haavoittanut pommia käsittelemään käynyttä henkilöä, mutta suureksi onneksi tällä 

kertaa vain lievästi. Tapahtumapaikalla räjähdyksen jälkeen tehdyssä tarkastuksessa 

todettiin, että voimalinjan kahteen vierekkäiseen pylvääseen oli ollut kiinnitettynä 

toisiinsa sähköjohtimilla yhdistetyt dynamiittipanokset. Samanaikaisesti tapahtuneessa 

räjähdyksessä pommin molemmat panokset olivat toimineet suunnitellusti, mutta vain 

toinen näistä panoksista oli aiheuttanut vahinkoa sähköpylvään haarukalle. Syntynyt 

räjähdys sekä siitä aiheutuneet vahingot eivät olleet tälläkään kertaa aiheuttaneet mitään 

häiriötä sähkönjakeluun.58 

Viimeinen kaikista yön aika valmistelluista iskuista löydettiin vasta lokakuun 23. 

päivänä, eli lähes kuukauden kuluttua sen toteutuksesta. Tässä sabotaasi-iskussa oli 

                                                 
57 VP/KD N:o 12/672.43–22/2.43 Ptk. N:o 11/1943. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
58 VP/KD N:o 12/672.43–28/1.43 Ptk. N:o 60/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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yritetty räjäyttää Lielahdessa sijanneen Enqvist Osakeyhtiön tehtaan pihapiirissä ollut 

puuspriisäiliö.59 

Syyskuussa yön aikana kaikkiaan yhdeksään eri kohteeseen asennetuista pommeista 

vain viisi oli toiminut tai räjähtänyt suunnitellusti tai vain osittain. Kaksi näistä 

räjähdyksistä tapahtui rautateillä ja kaksi sähkölinjoilla - Vuoreksessa sekä Ala-

Villilässä. Yksi näistä pommeista räjähti vasta kun se oli paikannettu ja sitä oli ryhdytty 

käsittelemään. Tapahtuneet räjähdykset eivät olleet aiheuttaneet mitään merkittäviä 

vahinkoja aiotuille kohteille. Vakavin ja ehkä myös peruuttamattomin haaveri näiden 

iskujen kohdalla tapahtui räjähtämätöntä pommia käsitelleen vartiopäällikön kohdalla, 

joka sokeutui ja menetti toisen kätensä vahingossa syntyneessä räjähdyksessä.60 

1.3 Muut yön aikana ja sen jälkeen toteutetut iskut 

Kaikkia syyskuun 29. päivänä tehtyjä sabotaasi-iskuja ei tehty räjähdysaineilla, osa 

niistä tehtiin hyvin vaatimattomilla välineillä. Tampere – Ylöjärvi välisellä maantien 

vierellä kulkevasta Valtionpuhelimen omistamasta puhelinpylväästä oli yön aikana  

katkaistu 24 johdinta sivuleikkurin avulla, ainoastaan kahden linjan jäädessä ehjäksi. 

Puhelinjohtoja oli katkottu myös Tampere – Nokia välisellä osuudella Pitkärannan 

keskussairaalan kohdalla, missä vahinkoa oli tehty 29 puhelinlinjalle. Ryhmän jäsenet 

ehtivät tehdä ennen pidätyksiä vielä yhden ja heidän osaltaan viimeisen sabotaasi-iskun. 

Lokakuun 20. päivänä nuorisoryhmän tekemä viimeinen sabotaasi-isku kohdistui 

Tampereelta noin seitsemän kilometrin päässä sijainneelle Pyhäjärvi Osakeyhtiön 

sahalle. Tässä iskussa sahan moottori rikottiin ja sen käyttöremmit viillettiin poikki. 

Lopuksi saha oli yritetty vielä polttaa, mutta tuhopoltto oli hyvästä yrityksestä 

huolimatta sammunut itsestään.61 

1.4 Pidätykset 

Nuorisoryhmää ei osattu aluksi lainkaan epäillä tuhotöistä, joten ratojen, muuntajien ja 

sähkölinjojen räjäyttely oli voinut jatkua ilman riskiä kiinnijäämisestä aina vuoden 1942 

syyskuulle asti. Vasta syyskuun 29. päivän aamuyöllä tehtyjen sabotaasi-iskujen jälkeen 

                                                 
59 VP/KD. Numeroimaton, Puhelinsanoma N:o 903, 23.10.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
60 Tapauksittain laadittu luettelo Tampereella ja sen ympäristössä ajalla 23.3.1941-23.10.1942 tehdyistä 

sabotashiteoista. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
61 Tapauksittain laadittu luettelo Tampereella ja sen ympäristössä ajalla 23.3.1941-23.10.1942 tehdyistä 

sabotashiteoista. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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Valpo pääsi nuorten jäljille. Yön aikana tehtyjen iskujen vaikutukset jäivät lähes täysin 

huomaamatta sekä sabotaasi-iskujen tekijöiltä kuin myös muilta kansalaisilta. 

Puutteellisten valmistelujen takia ei iskujen lopputulos oikeastaan voinutkaan olla 

yhtään parempi, toisaalta huonomminkin olisi voinut käydä – kukaan näitä räjähteitä 

käyttäneistä nuorista ei ollut haavoittunut tai kuollut niitä käsitellessä. 

Nuorisoryhmän pidätykset alkoivat Sakari Selinin kiinniotolla lokakuun 29. päivänä 

1942. Hyvin pian pidätyksensä jälkeen Selin paljasti Valpon etsiville kaikkien 

sabotaasi-iskuihin osallistuneiden henkilöiden nimet. Teoista epäillyt henkilöt kyettiin 

pidättämään muutaman päivän aikana nuorisoryhmän johtajana pidettyä Takataloa 

lukuun ottamatta. Pitkään etsittynä ollut Takatalo jäi joukostaan kiinni viimeisenä erään 

talon alle rakennetusta piilokorsusta lokakuun 31. päivänä 1942. Pidätystä kuvaavasta 

kertomuksesta käy ilmi, ettei Takatalo ollut epäröinyt käyttää voimakasta väkivaltaa 

häntä pidättämään tulleita henkilöitä kohtaan. 

Pian sen jälkeen lensikin oviaukosta 2–3 käsikranaattia alustaan siellä 

myös räjähtäen. Samalla kuului joitakin pistoolin laukauksia sekä eräs 

kumeampi räjähdys alustan täyttyessä sakealla savulla. [- -] Poliisi ei 

voinut käyttää konepistoolia... vaan koetti ainoastaan suojautua 

ampumiselta. Siitä huolimatta hän ennätti haavoittaa poliisia kolmella 

laukauksella, kunnes poliisi sai riistettyä käteensä hänen puukkonsa ja 

lyötyä sillä ahdistajaansa. [- -] Kun hänet tuotiin alustasta päivän valoon, 

huomattiin, että Pellervo Takatalo oli tullut pidätetyksi.62 

Takatalo oli haavoittunut kiinnioton yhteydessä puukoniskusta ja sairaalassa ollessaan 

hän teeskenteli olevansa tajuton monen viikon ajan, jonka aikana Valpo ei voinut häntä 

kuulustella.63 Takatalon käyttämä piilokorsu oli ollut hyvin sisustettu ja sieltä löytyi 

runsaasti sabotaasi-iskuihin liittynyttä todistusaineistoa. Nämä korsusta löytyneet 

tuhotöihin soveltuvat laitteet ja materiaali, lähetettiin Rikostutkimuskeskukseen niille 

tehtäviä tutkimuksia varten, jossa niistä laadittiin erillisillä kuvilla varustetut tekniset 

lausunnot.64  

                                                 
62 Tampereen osaston tilannekatsaus 10/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
63 Tampereen osaston tilannekatsaus 10/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
64 Lausunto tutkimuksesta N:o B 539/-42. Korkein oikeus (KO) N:o 135/70 ad/vd 1943. KA. 
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Lokakuun loppuun mennessä todettiin sabotaasitekoihin osallistuneiden henkilöiden 

määrän olleen kaikkiaan kuusitoista, joista kaksitoista oli tehnyt täyden tunnustuksen 

kuulustelujen yhteydessä. Teoista oli vangittu tai kiinniotettu Valpon tekemän raportin 

mukaan vuoden 1943 tammikuuhun mennessä yhteensä neljätoista nuorta.65 Pidätetyistä 

kaikkiaan kahdeksan oli ollut tyttöjä tai nuoria naisia, ja kuusi heistä oli ollut poikia tai 

miehiä, joten suurin osa syyskuun sabotaasi-iskujen tekijöistä oli ollut naispuolisia.66 

Nuoret olivat käyneet omaa sodanvastaista sotaansa. Jatkosotaa käyvässä Suomessa 

tämä toiminta oli maanpetosta. Lokakuun 3. päivänä eli muutama päivä syyskuun 

sabotaasi-iskujen jälkeen, sisäasianministeriö määräsi kaikkien Tampereella 

tapahtuneiden sabotaasi-iskujen tutkimukset keskitettäväksi Valpolle. Keväällä tehtyjen 

tapausten tutkinnassa oli ollut vielä pitkään päällekkäisyyttä näiden kahden eri toimijan 

kesken. Asiakirjalähteiden mukaan Valvontaosasto oli kuitenkin ollut omissa 

tutkimuksissaan paljon edellä Valpon Tampereen osastoa. Valvontaosaston etsivän 

Urho Palon kokoama salainen-leimalla varustettu neljäntoista sivun mittainen muistio 

oli laadittu syyskuun 22. päivänä 1942, eli melko tarkalleen viikkoa ennen 

nuorisoryhmän tekemiä sabotaasi-iskuja. Etsivä Palo kertoi tässä muistiossaan, että 

Valvontaosasto oli hakenut Takataloa aikaisemmin keväällä tehdyistä sabotaasi-iskuista 

epäiltynä jo kesäkuun 7. päivänä toteutetussa etsintäoperaatiossa.67 Valvontaosaston 

kevään sabotaasi-iskuista tekemä muistio oli lähetetty Valpon Tampereen osastolle heti 

lokakuun alussa. Tähän osastolle lähetetyn kirjatun muistion ylälaitaan oli ilmeisesti 

Päämajan Valvontaosastossa kirjoitettu vielä erikseen tarkennukseksi kynällä: 

”Tampereen Rydman (osaston päällikkö) saanut tällaisen pm-n 3.10.1942.”68 Mitä 

tarkalleen tapahtui tämän jälkeen, vaihtoivatko organisaatiot vielä tietoja, sitä eivät 

lähteet enää suoraan kerro. Valpokin raportoi epäilevänsä sabotaasi-iskuista Takatalon 

”porukkaa” sekä myös Eino Laaksoa, kuten se lokakuun 8. päivänä laatimassaan 

tilannekatsauksessaan kertoi.69 Tämä oli ainoa lähteistä löytyvä viittaus, missä Laaksoa 

oli epäilty osallistumisesta sabotaasi-iskuihin, sillä myöhemmin laadituissa raporteissa, 

                                                 
65 Valtiolliselta Poliisilta Turun hovioikeuden kanneviskaalille 24. huhtikuuta 1943. 672 ja H673.1943 

EK-Valpo I. XXIX. KA; Aatsinki et al. 2007, 323. 
66 VP/KD. N 110/685–43. päiväys 22.7.43. salainen, otsikko ilmoitus n:o 77. EK-Valpo XXIX. KA. 
67 Valtiollisen Poliisin Tampereen alaosaston, ”Muistio. Tampereen seudun tuhotöitä koskevien juttujen 

tutkimuksesta.” 3.10.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
68 VP/KD Numeroimaton. Muistio: Annettu 4.1.43 A:lle keskusteltavaksi ev. Paasosen kanssa. EK-Valpo 

I. XXIX. KA. 
69 Tampereen osaston tilannekatsaus 9/42; VP/KD N:o 12/672.43–2/2.43 Ptk. N:o 64/1942. EK-Valpo I. 

XXIX. KA. 
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tehdyissä ilmoituksissa tai pidetyissä kuulusteluissa Laaksoa ei enää ainakaan nimeltä 

mainittu. Todennäköisesti Valpon linjaus oli tuolloin ollut niin, että oli 

hyväksyttävämpää, jos voitiin osoittaa, että tehdyt sabotaasi-iskut olivat täysin omista 

paikallisista rikollisista tai poliittisista aatteista syntyneitä, joita ei ollut johdettu 

mitenkään Neuvostoliitosta. Tai syynä on voinut olla se, että Valpo ei halunnut antaa 

mahdollisuutta siirtää jo pitkällä ollutta tutkintaa kilpailevalle Valvontaosastolle, jonka 

vastuulle desanttien vastainen toiminta olisi kuulunut. 

Nuorisoryhmäläisten pidätysten jälkeen Päämajan Valvontaosasto suoritti Tampereen 

seudulla vielä kerran vuoden 1942 joulukuussa laajan etsinnän, johon osallistui lähes 

100 sotilasta ja poliisia. Ratsian aikana löydettiin eräästä tyhjästä korsusta muun muassa 

Suomen kansan vapaudenliiton partisaanisodan keskuksen ohjesääntö, joka oli painettu 

Neuvostoliitossa. Selinin hallusta oli löytynyt Sven Harnon toimittama Räjäytystöiden 

käsikirja. Tietokirjailija Rislakin mukaan näiden seikkojen perusteella Valvontaosaston 

sekä Valpon etsivät olivat arvioineet vastarintatoimintaan osallistuneiden 

nuorisoryhmäläisten räjähdetuntemuksen olleen varsin hyvä.70  Minkälaisia ohjeita tässä 

Neuvostoliitossa painetussa oppaassa annettiin sabotaasi-iskuista tai niiden 

suorittamisesta, sitä eivät lähteet kerro, mutta oli selvää, ettei sabotaasi-iskuja tai 

pommien kokoamista voinut oppia pelkästään oppaita selailemalla. Tapahtumat 

syyskuussa Tampereella osoittavat, ettei nuorisoryhmäläisten osaaminen ollut aivan 

Rislakin tai viranomaisten uskomalla tasolla, jos ne olisivat olleet, olisivat tehtyjen 

sabotaasi-iskujen tulokset olleet huomattavasti merkittävimpiä. 

 

  

                                                 
70 Rislakki 1985, 148. 
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2 Sabotaasi-iskujen tutkinnassa pommeista selville saatuja tietoja  

Nuorisoryhmäläiset olivat tehneet kaikkiaan yhdeksäntoista sabotaasi-iskua 

Tampereella ja sen ympäristössä. Näihin iskuihin oli osallistunut neljätoista henkilöä, 

joista kaikki saatiin tavoitettua kuulusteluihin iskuista epäiltynä yhtä henkilöä lukuun 

ottamatta. Mutta kuka tai ketkä lopulta rakensivat nämä pommit ja mitä näiden 

tapausten tutkinnassa saatiin selville? 

Yksi sabotaasi-iskuja suorittaneista henkilöistä, autonasentaja Kalle Armas Valkama, 

pystyi karkaamaan poliisilta ennen hänen kuulusteluittensa alkamista. Eikä Valkamaa 

enää koskaan elävänä tavoitettu kuulusteltavaksi, sillä hän kuoli vuonna 1943 

tapahtuneen pidätysyrityksen aikana.71 Takataloa ei myöskään kyetty useaan viikkoon 

kuulustelemaan, sillä hän oli onnistunut esittämään tajutonta sairaalassa toipuessaan 

pidätyksen aikana saamistaan vammoista.72 

Valpon selvityksen mukaan pommit olivat pääasiassa Sakari Selinin ja Eino Lammisen 

valmistamia, eikä Eino Laaksoa pommien valmistamisesta enää epäilty. Selin mainitsee 

kirjassaan, että kuulusteluissa häneltä kyllä kysyttiin Laaksosta useaan kertaan, mutta 

mitään tähän viittaavaa merkintää ei lähdeaineistossa oleviin kuulustelupöytäkirjoihin 

ole kirjattu ylös.73 Selin oli tapauksista tehtyjen kuulustelujen ja niistä saatujen tietojen 

perusteella: ”valmistanut räjähdysaineita ja sytytyslaitteita tihutöiden suorittamista 

varten ja ollut mukana useita kertoja niitä ja niiden yrityksiä suorittamassa.”74 

Tutkimuksissaan Valpo kertoi saaneensa selville, että jotkut epäillyt olivat päättäneet 

ryhtyä tihutöihin ”Suomen Vapausradion”75 kehottamana sekä sen perusteella mitä he 

olivat Englannin ja Venäjän [Neuvostoliiton] radion uutisista kuulleet. Kuulusteluissa 

oli todettu: ”että useat nuorimmista säbotööreistä eivät ole tajunneet, miten suuriin ja 

törkeisiin rikoksiin he ovat osallistuneet, vaan ovat tihutyötoimintansa ottaneet 

pikemminkin vain seikkailun ja jännittävän urheilun kannalta.”76 Nuorisoryhmäläiset 

olivat myös kertoneet motiiveistaan, joita heidän mukaansa olivat olleet Saksan tappion 

                                                 
71 VP/KD N:o 192/696.43–16/12.43 Ptk. N:o 38/1943. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
72 Tampereen osaston tilannekatsaus 10/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
73 Selin 2011, 348. 
74 Valpon PO:n tiedonanto N:o 403. 6/4–44. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
75 Suomen Vapausradio oli vuosina 1941–1945 toiminut Kominterin alaisuudessa toiminut radioasema, 

joka välitti Neuvostoliiton suomenkielistä propagandaa. Asema toimi Lahden radioaseman taajuuksilla. 

Rentola 1994, 360. 
76 Tampereen osaston tilannekatsaus 11/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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jälkeen tulevat henkilökohtaiset etuisuudet sekä tulevaisuus, jossa heitä ”odotti 

korkeasti palkatut toimet”.77  

Selin tunnusti kuulusteluissa että: ”Tihutyöt, jotka tänä aikana tehtiin, suunnitteli 

Takatalo, tekopaikkaa, -tapaa ja -aikaa sekä osittain tekijöitäkin myöten.” Teot oli 

pyritty tekemään alkuviikosta, jolloin uskottiin ihmisten nukkuvan rauhallisemmin kuin 

loppuviikolla. Syyskuun loppu valikoitui ajankohdaksi koska Takatalon mukaan mitään 

mainittavaa ei ollut vielä syyskaudella saatu aikaiseksi ja lumen tulon uskottiin 

myöhemmin lisäävän mahdollista kiinnijäämisen riskiä.78 Toukokuun lopulla junia 

vastaan tehdyn sabotaasi-iskun jälkeen, ryhmällä ei enää ollut riittävää määrää 

räjähdysaineita ison ”paukun” tekoa varten, mikä osaltaan on selittämässä kesällä 

syntynyttä taukoa.79 Syyskuun iskuihin tarvittavat räjähdysaineet oli varastettu elokuun 

13. päivänä murtautumalla Ylöjärven Osuuskunnan räjähdysainekoppiin. Kopista oli 

tämän murron yhteydessä viety 5½ kilogrammaa dynamiittia, 79 kappaletta 

kantopommeja ja yli 2000 kappaletta erilaisia nalleja. Näistä räjähdysaineista saatiin 

pidätysten yhteydessä takaisin vain viisitoista kantopommia, joten todennäköisesti muut 

kopista varastetut räjähdysaineet oli käytetty syyskuussa tehdyissä sabotaasi-iskuissa.80  

2.1 Savukeaikasytytin, nuorisoryhmän oma keksintö 

Ensimmäisessä räjähteillä tehdyssä sabotaasi-iskussa oli käytetty sytytysvälineinä 

aikatulilankaa, mustaa ruutia sekä savuketta, jotka olivat vielä tuolloin olleet irrallaan, 

mutta myöhemmin nuorisoryhmäläiset keksivät yhdistää noin 3–6 senttimetriä pitkän 

aikatulilangan saksalaiseen Juno-savukkeeseen mustasta ruudista ja kylmäliimasta 

valmistetulla holkilla.81 ”Liima paloi ruudin kanssa sekoitettuna ja kun tämä seos 

helposti muovailtavissa olevana sopi sytytyshatun raaka-aineeksi.”82 Sytytys ei ollut 

ajallisesti tarkka, mutta se antoi riittävästi aikaa iskun suorittajille poistua paikalta. 

Savukkeen palaessa loppuun sen kuuma hehku sytytti holkkiin lisätyn mustan ruudin, 

joka taas puolestaan sytytti aikatulilangan ja tämän palaessa loppuun, räjäytti nallin ja 

varsinaisen panoksen.83 Kuulusteluissa toinen savukeaikasytytintä käyttäneistä tytöistä 

                                                 
77 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 52–53/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
78 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
79 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
80 Valkama Kalle Armas A:4231. EK-Valpo I. KA. 
81 Kanerva Taisto A:4949. EK-Valpo I. KA; Seilonen 1974, 58–59. 
82 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
83 Selin 2011, 184. 
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kertoi Selinin opastaneen heitä: ”[- -] ja toisessa päässä olevan holkin pohjalle rikotaan 

tulitikusta raapaisumassaa, jonka jälkeen siihen asetetaan palava savuke.”84 Tuloksena 

oli yksinkertainen ja helppokäyttöinen sytytysjärjestelmä, jota käytettiin erityisesti 

sähkömuuntajiin kohdistuneissa iskuissa. Menetelmä oli kuitenkin epätarkka 

räjähdyshetken täsmälliseen määrittämiseen. Kaikkiaan tällä järjestelmällä tehtiin neljä 

iskuyritystä, joista vain kaksi ensimmäistä onnistui, muiden epäonnistuessa. 

Ensimmäisillä kerroilla iskujen tekijät olivat olleet riittävän huolellisia ja 

sytytysjärjestelmä oli toiminut heidän haluamallaan tavalla. Syyskuussa 

Satakunnankadun muuntajan epäonnistuneessa räjäytysyrityksessä käytetty panos oli 

sytytyksen varmistamiseksi varustettu kahdella savukeaikasytyttimellä, joissa 

molemmissa oli ollut vielä omat erilliset nallit ja noin kahdentoista senttimetrin pituiset 

aikatulilangat. Valpon mukaan iskun epäonnistuminen oli: ”johtunut siitä, ettei 

aikasytyttimeksi tarkoitetut itsestään palavat tupakat olleet palaneet.” Myöhemmin 

vielä tarkennettiin, että sytytys epäonnistui todennäköisesti siitä syystä, että niissä 

käytettyihin savukkeisiin oli sytytettäessä tarttunut huulipunaa.85  

Kuva 1: Nuorisoryhmäläisten 

käyttämä ja itse kehittämä 

savukeaikasytytin, jossa itsepalava 

saksalainen Juno-savuke oli 

yhdistetty aikatulilankaan, 

kylmäliimasta sekä mustasta ruudista 

tehdyllä holkilla. Kuvassa 

Vuoreksen muuntajaan viittaava 

näyte on kesäkuun 24. päivänä 1942 

tehdystä epäonnistuneesta iskusta 

löydetty. Tällä 

aikasytytysjärjestelmällä tehtiin 

kaksi onnistunutta sabotaasi-iskua. 

Lähde: Lausunto tutkimuksesta N:o 

B 357/-42. Liite N:o 1. N:o 135/70 

ad/vd 1943. KO. KA. 

                                                 
84 VP/KD N.12/672.43–25/1.43 Ptk. N:o 62/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
85 Tapauksittain laadittu luettelo Tampereella ja sen ympäristössä ajalla 23.3.1941-23.10.1942 tehdyistä 

sabotashiteoista; VP/KD Puhelinsanoma N:o 882, 29.9.1942. XXIX; VP/KD N.12/672.43–25/1.43 Ptk. 

N:o 62/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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2.2 Ensimmäisissä junaiskuissa käytetty ”rautatieaparaatti” 

Ideat tai tavat iskeä junia vastaan kopioitiin Espanjan sisällissodasta, josta kertovassa 

Suomen pojat Espanjassa kirjassa kerrottiin näistä rautateitä vastaan suoritetuista 

iskuista sekä näissä iskuissa käytetyistä ”rautatieaparaateiksi” kutsutuista pommeista. 

Menetelmä oli äärimmäisen yksinkertainen tapa iskeä junia vastaan, sillä pommin 

valmistamiseen ei tarvittu muita välineitä kuin virtalähde, hieman sähköjohdinta, 

sähkönalli sekä räjähdysainetta.86 Toukokuussa vuonna 1942 junaiskuihin käytetyt 

pommit olivat kopioita kirjan kuvailluista: ”Rautatieaparaatti tehtiin esim. siten, että 

pantiin räjähdysaine kuoppaan, kaksi lankaa, taskulampun patterit ja langat 

kiskoihin.”87 Kirjan ohje oli lyhyt ja selkeä ja sen avulla suoritettiin kaksi iskua junia 

vastaan. Seilonen taltioi haastatteluissaan tästä sabotaasi-iskun suorittamisesta vuonna 

1974 seuraavasti: ”Vanhan tukkitein kohdalle pykäämämme räjähdyspanos ei ollut 

monimutkaisuudella pilattu. Siihen kuului kiskon kylkeen sidottu kasapanos, sähkönalli, 

tavallinen sähkölampun patteri ja hieman johtoa.”88. Selin oli kertonut omissa 

kuulusteluissaan vielä hieman tarkemmin pommin kokoamisesta:  

[- -] erikoisesti rautatietihutöitä tehtäessä käytettäväksi tulevaa 

sähkösytytystapaa, jonka mukaan sähköpariston toinen napa olisi nallin 

kautta yhteydessä kiskoon kiinnitettyyn räjähdyspanokseen, kun taas 

toisesta navasta johtaisivat noin 4 metrin päähän panoksesta, sen 

kummallekin puolen, vedetyt, kiskosta erillään olevat sähköjohdot. Tämän 

systeemin oli määrä toimia siten, että kun juna, kummalta suunnalta 

hyvänsä, saavuttaisi tuon sähköjohdon kiskosta erillään olevan pään, 

yhdistäisi se sähkövirran, jolloin räjähdys tapahtuisi ja siten, että ainakin 

veturi suistuisi kiskoilta.89 

Selinin kuulusteluissa kuvailemat tiedot viittasivat siihen, että hän oli yksi pommien 

asentajista, sillä muuten hän ei olisi osannut kertoa niistä näin tarkoin. Pommin 

sytytysjärjestelmä toimi kuten oli suunniteltu, mutta räjähdyksessä syntyneet vahingot 

jäivät vain paljon toivottua pienemmiksi, sillä kiskoa Santalahdessa rikkoontui 61 

senttimetrin pituudelta. Juna suistui osittain kiskoilta, mutta suistuneenakin, se oli 

                                                 
86 Pennanen 1939, 234. 
87 Pennanen 1939, 234. 
88 Seilonen 1974, 93. 
89 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
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jatkanut matkaansa 121 metriä Poriin päin.90 Kiskon sivuun asennettu räjähdyspanos oli 

ollut kooltaan liian pieni. Everstiluutnantti E. Hanellin Hävitystyöt ohjesäännön mukaan 

junan suistamiseen tarkoitetun dynamiittipanoksen tuli olla vähintään kahden 

kilogramman suuruinen. Näissä ”rautatieaparaateissa” oli ollut vain viisi pötköä 

dynamiittia, eli 0,875 kilogrammaa räjähdysainetta. Radalle ja junalle aiheutuneet 

vahingot vastasivat täysin sitä, mitä tässä pommissa käytetyllä räjähdysainemäärällä oli 

mahdollista saada aikaiseksi. 91 

2.3 ”Espanjanlaisista laatikoista” kuulusteluissa ja tutkinnassa saatuja tietoja 

Nuorisoryhmän toukokuussa tekemät kaksi iskua junia vastaan olivat epäonnistuneet tai 

ainakin niiden tulokset olivat hyvin vaatimattomia. Kesän valoisat yöt pakottivat 

nuorisoryhmäläiset pitämään taukoa sabotaasi-iskuista, mutta mikä sitten sai heidät 

tavoittelemaan ja rakentamaan erittäin monimutkaisia laitteita, joiden asentaminen oli 

tarkkaa työtä ja joissa oli ominaisuuksia, joita he eivät olleet aikaisemmin tarvinneet. 

Kuulusteluissa Selin kertoi seuraavaa: ”Syyskuun puolivälin tienoissa 1942 Takatalo 

käski kuulusteltavan antaa Eino Veikko Lammiselle tehtäväksi suunnitella ja valmistaa 

rautatieräjäytyksiä varten sellaisen räjähdyspanoksen, ettei sitä voitaisi purkaa ilman, 

että panos räjähtää ja että näin ollen sellaisessakin tapauksessa, että panos 

havaittaisiin ennen kuin juna olisi sen räjäyttänyt, aiheutettaisiin vahinkoa panoksen 

poistajalle ja ehkä myös vahinkoa radallekin.”92 Takatalon vaatimus ansoituksesta oli 

sikäli outo, sillä nuorisoryhmäläisten aikaisemmin asentamia räjähteitä ei ollut yritetty 

tai edes osattu etsiä. Tällä Espanjan sisällissodassa kehitetyllä pommilla uskottiin 

kuitenkin saavutettavan aikaisempia iskuja parempia tuloksia, siinäkin tapauksessa, että 

asennettu pommi olisi löydetty. 

Ideat jälleen näihin pommeihin oli saatu Jarmo Pennasen kirjan tasavaltalaisten 

sissitoiminnasta kertovasta luvusta Partisaanit – rohkeat pojat, missä kerrottiin 

tarkkaan kansallisten joukkojen rautatiekuljetuksia vastaan rintamalinjojen selustassa 

tehdyistä iskuista. ”Sitten pantiin räjähdysainetta vain toisen kiskon alle laatikkoon ja 

eräänlainen katkaisija siihen. Junan tullessa kisko painuu sentin, puolitoista, painaa 

katkaisijaa ja räjähdys tapahtuu.”93 Laatikon yläkannessa oli katkaisija, joka piti 

                                                 
90 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 52–53/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
91 Hanell 1923, 98. 
92 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
93 Pennanen 1939, 234–235. 
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sijoittaa noin puoli senttimetriä ratakiskon alle. ”Laatikon asentaminen oli kuitenkin 

hiuksentarkkaa työtä, jotta se toimisi junan tullessa.”94 Kirjassa kuvailtiin sitä, miten 

ylikulkevan junan paino sai ratakiskot taipumaan sen painon alla, ja kuinka tätä 

ominaisuutta voitiin käyttää hyväksi rakennettaessa pommeja junia vastaan. 

Lähestyvästä junasta ratakiskon alle asennettua ja naamioitua pommia oli mahdotonta 

havaita, toisin kuin nuorisoryhmäläisten aikaisemmin käyttämiä pommeja, jotka olivat 

olleet asennettu kiskon sivuun, ja jossa johdot olivat kulkeneet kiskojen yli. 

Selin kertoi Eino Lammisen ja Kalle Valkaman [Eino Laakson] tehneen tähän 

”espanjanlainen laatikko” tyyppiseen pommiin vielä yhden muutoksen. He keksivät 

asentaa näihin laatikoihin vielä kolmannen jousikatkaisijan, jonka tarkoitus oli toimia 

varmistimena ja joka oli tarkoitus poistaa vasta, kun laatikko oli turvallisesti paikoilleen 

asennettuna kiskon alla. Tämä toiminto mahdollisti laatikon turvallisen kuljettamisen 

sekä sen asentamisen.95 Varmistimen lisäksi pommeissa oli myös asentajan kannalta 

erittäin vaarallinen sekä hankala kaksoiskatkaisijalla toimiva ansoitus. Mikäli asennetun 

pommin yritti poistaa, sai se aikaan räjähdyksen. Pommissa oleva ansoitus oli kiilattu 

niin, että se kytki sähkövirran, jos katkaisijan kosketin painui alas tai mikäli se nousi 

ylös. Jos pommia yritettiin asentamisen jälkeen siirtää tai poistaa, luiskahti katkaisijassa 

ollut kiila pois paikoiltaan ja sähkövirta yhdistyi.96  

Selin ei koskaan paljastanut Valpon kuulustelijoille, että hän oli tavannut Laaksoa ja 

keskustellut hänen kanssaan räjäytyslaatikon valmistamisesta. Hän siis valehteli 

kuulusteluissa ainakin näissä kohdin, eikä Valpo epäillyt hänen kertomuksiaan. Selin 

myönsi rakentaneensa kaksi näistä laatikoista yhdessä Valkaman [Eino Laakson] kanssa 

ja Eino Lammisen rakentaneen kolmannen laatikon.97 Mutta olivatko pommit todellakin 

hänen ja Kalle Valkaman suunnittelemia sekä rakentamia kuten hän kuulusteluissaan 

väitti? On hyvin mahdollista, että autonasentaja Valkaman tekemiksi väitetyt 

”espanjanlaiset laatikot” olivat todellisuudessa Laakson valmistamia. Kuulusteluissa 

nuorisoryhmäläiset eivät koskaan tunnustaneet tavanneensa Laaksoa, joten hänen 

tekemilleen asioille täytyi löytää joku muu tapahtumiin soveltuva henkilö. Kalle Armas 

Valkama luontui erinomaisesti kuulusteluissa korvaamaan Laaksoa ja hänen 

                                                 
94 Seilonen 1974, 99. 
95 Selin 2011, 199. 
96 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 52–53/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA 
97 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
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tekemisiään, sillä hän oli edelleen pakosalla Valpon tehdessä kuulusteluja muille 

epäilyille.98 

Tampere – Haapamäki rataosuudella, lähellä Vuohenojan ylikulkusiltaa tapahtunutta 

iskua tutkittaessa selvisi, että radan etelänpuoleinen kisko oli katkennut siruina 65 

senttimetrin matkalta, ja räjähdyspaikalle oli syntynyt noin metrin leveä ja 

kolmenkymmenen senttimetrin syvyinen kuoppa, tämän lisäksi paikan kaksi läheisintä 

ratapölkyn päätä oli murskaantunut. Nuorisoryhmäläisillä oli ollut taitoa rakentaa 

toimiva pommi, kuten tapahtumapaikalla tehdystä tutkinnasta käy selville. 

Räjähdyskuopasta ja sen läheisyydestä löydettiin: ”murskaantuneita laudan palasia, 

useita puolentoista tuuman pituisia vääntyneitä rautanauloja, pieni ohuesta 

teräslangasta valmistettu kierrejousi, noin 2 cm:n pituinen pala ohutta kupariputkea ja 

useita ratakiskon palasia ja sirua.”99 Veturin alusosat olivat myös kärsineet lieviä 

vaurioita, mutta juna oli kuitenkin pysynyt kiskoilla. Junan yhdeksäs vaunu oli 

pysähtynyt räjähdyskuopan kohdalle.  

Kuva 2: Vuohenojan junia vastaan 

kohdistetulta sabotaasi-iskun 

tapahtumapaikalta otettiin syyskuun 29. 

päivänä 1942 talteen kuvaliitteen 

esittämät esineet, joista kaksi oli peräisin 

junan veturista ja muut iskussa käytetystä 

räjähdyslaitteesta. Alemmassa kuvassa 3, 

verrataan räjähdyspaikalta sekä 

nuorisoryhmän johtajana toimineen 

Pellervo Takatalon piilokorsusta 

löytyneitä vastaavanlaisia jousia. Lähde: 

Lausunto tutkimuksesta N:o B 539/-42. 

N:o 135/70 ad/vd 1943. Kuvaliite III. 

KO. KA. 

Tämä oli toinen näistä pommeista, 

joka räjähti ja toimi kuten oli 

tarkoitus. Selinin kertomuksen 

mukaan tämän pommin oli 

rakentanut Kalle Valkama [Eino 

Laakso] Takatalolta saamiensa 

ohjeiden mukaisesti. Valkama 

[Laakso] oli ollut myös paikalla ja 

                                                 
98 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 52–53/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA.; Selin 2011, 305–306. 
99 Lausunto tutkimuksesta N:o B 539/-42. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 



31 
 

selostanut Selinille, miten laatikkoa olisi käsiteltävä, ja kuinka se olisi asennettava 

kiskon alle.100 Selin kertoi tässä iskussa käytetystä pommista kuulusteluissa seuraavaa: 

”[- -] noin 30 cm:n pituisen, 12 cm:n levyisen ja 10 cm:n korkuisen ennen käytetyistä 

laudoista valmistetun kannellisen laatikon sanoen sen sisältävän 10 puikkoa dynamiittia 

ja sähkösytytyslaitteet.”101 Pommeihin sijoitettu räjähdyspanos oli huomattavasti 

aikaisempaa suurempi, se oli määrältään hyvin lähellä kahta kilogrammaa, mikä oli 

oikea räjähdyspanoksen koko dynamiittia käytettäessä.  

Santalahden pysäkin läheisyyteen asennettu räjähdyslaatikko oli räjähtänyt junan 

kulkiessa sen yli, juuri kuten oli tarkoitettu, joten pommi oli ollut huolellisesti 

rakennettu sekä asennettu. Tapahtunut räjähdys oli aiheuttanut tapahtumapaikalle noin 

kaksikymmentäviisi senttimetriä syvän ja noin viisikymmentä senttimetriä leveän 

kuopan ja se oli myös murskannut kaksi räjähdyksen vieressä ollutta ratapölkkyä. Tältä 

tapahtumapaikalta ei löytynyt tai saatu talteen mitään pommiin kuuluneita osia.102 

Räjähdyksestä huolimatta juna oli kuitenkin pysynyt kiskoilla ja se oli jatkanut 

matkaansa vielä 180 metriä Lielahden suuntaan.  

Itse iskusta ja sen toteutuksesta saatiin poliisin kuulusteluissa selville se, että laatikon 

oli valmistanut Eino Lamminen.103 Kuulusteluissa Lamminen kertoi valmistamastaan 

räjähdelaatikosta ja kerronnassa käy selkeästi ilmi hänen sähköasentajan 

ammattitaitonsa: 

Laatikko oli noin 30 cm:n pituinen, 15–20 cm:n levyinen ja 10 cm:n 

korkuinen. Se oli valmistettu, mikäli kuulusteltava muistaa, faneerista. 

Siinä ei ollut useampia lokeroita, mutta sen kansi oli kaksiosainen, 

saranat keskellä. Laatikon toiseen päähän oli ollut asetettuna 

sähkösytytyslaitteet ja toinen pää oli varattu räjähdysainetta varten. 

Tässäkin laatikossa oli kaksi sytytysnastaa, toinen alla ja toinen päällä. 

Varmistinta tässä laatikossa ei ollut, mutta siinä oli käytetty 

sähkölampunpolttimosta valmistettua n.s. koetuslamppua. [- -] Laatikko 

oli asetettava ratakiskon alle poikittaiseen suuntaan niin, että 

räjähdyspanos tuli ratakiskon kohdalle. Oli tarkastettava, että alanasta oli 

                                                 
100 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 56/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
101 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 56/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
102 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 55/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
103 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 55/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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sisään painuneena ja että kansinastan ja ratakiskon alapinnan väliin jäi 

vajaa millin suuruinen rako. Jos nyt koelamppuun, joka koko ajan piti olla 

kytkettynä niihin johtoihin, joihin sytytysnallin johdot tultiin kiinnittämään 

ei tullut valoa, oli laatikko asetettu oikein paikoilleen, mutta jos valo tuli, 

oli laatikko väärin paikoillaan eikä johtoihin saanut kiinnittää 

sähkösytytysnallia, koska panos, jos niin olisi tehty, olisi asettajan käsissä 

räjähtänyt. Kun tuli näin asetetuksi paikoilleen, oli koelamppu johdoista 

irrotettava ja johtoihin oli kiinnitettävä sähkösytytysnallin johdot, ja nalli 

oli työnnettävä räjähdyspanokseen, jona tässä tapauksessa oli käytetty 

dynamiittia. [- -] Laatikon räjähtäminen tuli tapahtumaan siten, että kun 

ratakisko junanpaino vaikutuksesta painoi laatikon kannen kierrejousella 

varustettua nastaa, yhdistyi sähkövirtapiiri ja panos räjähti, jos panos ei 

jostain syystä ei nyt räjähtänyt, se olisi räjähtänyt silloin, kun sitä olisi 

ryhdytty paikalta poistamaan ja laatikkoa oli kohotettu niin paljon, että 

laatikon alanastan jousensa vaikutuksesta olisi päässyt painumaan alas. 

Vielä laatikon kanteen oli ollut asetettuna semmoinen laite, että jos 

henkilö, ei ollut perillä tästä sytytysjärjestelmästä, olisi mennyt 

aukaisemaan laatikon kantta, olisi panos räjähtänyt. Tästä laatikon 

kannen varasytytyslaitteesta kuulusteltava ei sanonut osaavansa 

tarkemmin selostaa.104   

Kuulustelussa kertoja mainitsee räjähdyslaatikon kannen kaksiosaisesta rakenteesta. 

Tätä ominaisuutta ei Pennasen kirjassa mainittu, joten tämänlaiseen ratkaisuun 

päätyminen kansirakenteessa vaati aikaisempaa kokemusta tähän käyttötarkoitukseen 

tarkoitettujen pommien rakentamisesta tai käsittelystä. Kuulusteltavan tiedot pommin 

rakenteen osalta olivat hyvin hataria. Hän ei muistanut valmistamansa laatikon 

materiaalia tai osannut tarkemmin kuvailla pommissa väittämäänsä ollutta toista 

ansoitusjärjestelmää. Ei ole myöskään uskottavaa, että ensimmäistä kertaa kyseiseen 

käyttötarkoitukseen pommia kokoava henkilö olisi heti keksinyt asentaa siihen pommin 

käsittelyä parantavan ja sitä helpottavan kaksiosaisen kansirakenteen, jolla ei ollut 

räjähdevaikutuksen kannalta mitään merkitystä. Kuulusteltavalta saadut tiedot liittyivät 

lähinnä räjähdyslaatikon asennukseen ja sen käsittelyyn. Nämä tiedot eivät missään 

kohdin viittaa siihen, että kertoja olisi ollut sitä itse kokoamassa ja olisi näin ollen ollut 
                                                 
104 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 55/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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tietoinen kaikista pommin rakenteisiin liittyvistä yksityiskohdista. Lamminen on 

toisaalta voinut valehdella kokoamistaan pommeista, varsinkin niiden kannen 

ansoitusjärjestelmästä. Ansoitetun pommin poistaminen tai edes epäily siitä, että  

pommissa voisi olla ansoitus, olisi vaatinut pommin räjäyttämistä hallitusti, joka taas 

varmasti olisi aiheuttanut vahinkoa radalle sekä viivästyttänyt liikennettä rataosuudella. 

Tämä on oikeastaan ainoa kerta, kun kuulusteluissa saaduissa tiedoissa on ristiriitoja, 

toisaalta nämä eroavaisuudet ovat voineet syntyä kuulustelijan ymmärtäessä väärin 

kuulusteltavan kertomuksen tai sen takia, että Lamminen yksinkertaisesti valehteli 

kuulusteluissa.   

Seilosen haastatteluissa saamien tietojen mukaan, yhden ”espanjanlaisista laatikoista” 

oli rakentanut ja suunnitellut eräs nuorisoryhmäläisistä, joka oli ollut ammatiltaan 

sähköasentaja.105 Sähköasentajana työskennellyt Eino Lamminen oli ollut mukana 

useassa nuorisoryhmän jo aikaisemmin toteuttamassa iskussa; huhtikuussa Ratinan 

höyryvoimalalla, toukokuussa junaa vastaan tehdyssä iskussa Rukkamäellä ja vielä 

kesäkuussa Vuoresvuorella, joten kokemusta räjähdysaineista ja niillä suoritettavista 

iskuista oli hänelle jo ehtinyt kertyä.106 Lamminen oli esitellyt rakentamaansa laatikkoa 

syyskuun alussa Selinille, jossa ei kuitenkaan vielä tuossa vaiheessa ollut 

räjähdysaineita. Lammisen sisko kertoi myös kuulusteluissa nähneensä veljensä 

rakentelevan kyseisen tyyppistä laatikkoa.107 

Rukkamäestä Helsingin radalta rautatieltä löydetystä räjähdyspanoksesta paikan päällä 

tehdyssä tutkinnassa saatiin selville, että: 

Lempäälään päin idän puoleisen kiskon alla oli poikittaisessa asennossa 

soralla peitettynä 32,5 x 15 x 9 cm:n suuruinen [- -] laudoista valmistettu 

laatikko. [- -] se sisälsi kymmenen isoa puikkoa [- -] dynamiittia ja jonkun 

määrän tummanharmaata, tuhkamaista ilmeisesti kantopommista otettua 

räjähdysainetta [- -] Laatikon toisessa päässä, väliseinällä erotetussa 

osassa oli [- -] sähkölampun patteri sytytyslaitteineen. Laatikon kannessa 

                                                 
105 Seilonen 1974, 93. 
106 Tapauksittain laadittu luettelo Tampereella ja sen ympäristössä ajalla 23.3.1941-23.10.1942 tehdyistä 

sabotashiteoista. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
107 VP/KD N:o 12/672.1943–23/1.43 Ptk. N:o 54/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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oli kierrejousella varustettu sytytysnasta, ja samanlainen nasta oli 

myöskin laatikon pohjassa.108 

Tutkinnasta tehdyssä kuvauksessa käy selkeästi ilmi laatikon kannen kaksiosainen 

rakenne, mitä ei Pennasen kirjassa missään kohdassa ollut kerrottu. 

Kuva 3: Rukkamäeltä löydetystä 

”espanjanlaisesta laatikosta” 

Rikostutkimuskeskuksen ottama kuva. 

Laatikolle tehdyssä teknisessä 

tutkimuksessa saatiin selville että, kahteen 

osaan väliseinällä jaetun laatikon isompaan 

osaan oli sijoitettu räjähdysaineet. 

Pienempään osaan taas oli sijoitettu miinan 

mekaaniset toiminnot, joihin kuuluivat 

miinan päällyskannessa oleva vieterillä 

varustettu kosketinlaukaisin (numero 4) 

sekä miinan pohjaan sijoitettu 

kosketinlaukaisin eli ”poliisiloukku”, 

(numero 3) joka oli tarkoitettu toimimaan 

silloin, kun mahdollisesti räjähtämättömänä 

löydettyä miinaa yritettiin poistaa 

paikoiltaan. Kosketinlaukaisimeen 

kuuluvan johtonaulan (numero 3) varsi oli 

ruostunut, minkä vuoksi miina ei ollut 

räjähtänyt sitä asennettaessa tai 

poistettaessa. Tämä Poliisimuseon 

kokoelmista löytyvä ”rapidas” miina on 

hyvin suurella todennäköisyydellä ainoa 

jäljellä oleva tämän tyyppinen itsetehty 

pommi. Lähde: Lausunto tutkimuksesta 

N:o B 539/-42. N:o 135/70 ad/vd 1943. 

Kuvaliite VI. KO. KA. 

 

Teosta epäilty henkilö kertoi kuulusteluissa asentamastaan räjähdyslaatikosta seuraavaa:  

[- -] panosta varten oli kurvin sisäpuolisen kiskon alle kaivettava sopiva 

tila ja että panoslaatikko oli tilaan asetettava siten, että kannen 

painonasta koskettaa kiskon alapintaa. Laatikon pohjan painonasta, jonka 

alle oli asetettava laudankappale, tuli olla painettuna. Kun näin oli tehty, 

oli laatikon sivusta vedettävä rautalangasta valmistettu silmukkapäinen 

varmistin ulos. [- -] Laatikossa väliseinällä erotetussa osastossa oli yksi 

sähkölampun patteri ja tarpeelliset johtimet, sytytysnasta ja niiden 

jouset.109 

                                                 
108 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 56/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
109 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 59/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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Kuultava henkilö kuvailee kertomuksessaan hyvin tarkasti pommin asentamiseen 

liittyviä asioita, joten hänen kertomustaan ei ole syytä kyseenalaistaa. Laatikon 

ratakiskolle asettaneet tytöt kertoivat kuulusteluissa saaneensa seuraavanlaiset ohjeet: 

”Selin oli käskenyt laatikon asettaa mainittuun paikkaan kiskon alle pituussuuntaan, 

niin että laatikon kannen metallikärki tulee ratakiskon alapintaa vasten, jonka lisäksi 

laatikon pohjan alle metallikärjen kohdalle oli ollut asetettava laudankappale, Sen 

jälkeen kun laatikko oli tullut näin asetetuksi kiskon alle, oli laatikon sivusta vedettävä 

ulos silmukkapäinen rautalangan pala, joka Selinin selostaman mukaan oli varmistin.” 

Räjähdyslaatikkoa asennettaessa tytöt eivät olleet muistaneet tarkkaan saamiaan ohjeita 

tai he olivat ymmärtäneet ne väärin. Sillä kuulusteluissa he kertoivat yhtenevästi että: 

”[- -] kaivettuaan käsin kuopan idän puolisen kiskon alle [- -] He olivat laatikon 

asettaneet poikittain, vaikka Selin oli käskenyt sen asettaa pituussuuntaan. Myöskään he 

eivät olleet asettaneet laudanpalasta laatikon alle metallikärjen kohdalle. Heidän 

sovittaessa laatikkoa kiskon alle oli sytytyslaitteen varmistin pudonnut pois. Siitä 

huolimatta he olivat laatikon työntäneet kiskon alle katsomatta ollenkaan, kuinka iso 

tila jäi sytytyskärjen ja ratakiskon alapinnan väliin.”110 Tytöillä oli ollut onnea 

matkassa, sillä siirtäessään pommia vielä, kun sen varmistin oli pudonnut, se ei jostain 

syystä ollut räjähtänyt. Mahdollisesti laatikkoa siirrettäessä sen alapinnassa ollut 

alanasta oli pysynyt alas painettuna, vaikka tytöt olivat unohtaneet laittaa laatikon alle 

juuri tätä tarkoitusta varten mukana olleen laudanpalasen. He kertoivat asentaneensa 

pommin vielä täysin pimeässä, ilman minkäänlaista ulkopuolista valonlähdettä.111 

Pommista ja sen löytymisestä viranomaislähteet kertoivat heti tapahtumien jälkeen 

seuraavasti: 

Kello 8 ilmoitti Rukkamäen [- -] ratavartija, että niin kutsutun Rukkamäen 

ylikäytävän läheisyydessä oli ratakiskon alle asetettu jokin räjähdyspanos, 

mikä ei kuitenkaan ollut räjähtänyt. [- -] itäpuoleisen kiskon alle 

ratapölkkyjen väliin asetettu 16 x 9 x 8 cm. kokoinen puulaatikko ja että 

siinä oli jousisytytin, minkä piti toimia junan kulkiessa yli ja painaessa 

jousta alaspäin. Kun laatikko suurella varovaisuudella ja vaivalla 

onnellisesti oli saatu esiinkaivetuksi, havaittiin [- -] että laatikon 

alapuolella oli myös samanlainen sytytin.112 Panos ei ollut syttynyt syystä, 

                                                 
110 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 59/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
111 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 59/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
112 Päämajan koulutustoimisto ”Taktillisia ym. tietoja vihollisesta.” N:o 28, 1.11.1941. 
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että se oli asennettu noin 1 cm. liian syvään, joten kun juna kulki yli kisko 

ei päässytkään painumaan niin paljon, että se olisi koskettanut jouseen.113 

Todennäköisesti pommissa oli kuitenkin rakenteellinen tai toiminnallinen vika, koska se 

ei räjähtänyt sitä poistettaessa. Pommia purkaneilla sotilasviranomaisilla oli kuitenkin 

ollut tietoa mahdollisesta ansoituksesta, sillä tästä oli jo kerrottu vuoden 1941 

marraskuussa ilmestyneessä tiedotteessa.114 Rikostutkimuskeskuksen pommille 

tekemässä tutkimuksessa kuvailtiin pommia ja sen eri ominaisuuksia vielä tarkemmin. 

Teknisessä tutkimuksessa selvisi että, pommissa oli ollut painosytytin, joka voitiin 

varmistaa kuljetusta ja asennusta varten sekä ansalaukaisin eli ”poliisiloukku”, jonka 

tehtävänä oli laukaista pommi, mikäli sitä yritettiin poistaa tai siirtää sen asentamisen 

jälkeen. Löydetyn räjähtämättä jääneen pommin toimimattomuuden syyksi epäiltiin 

siinä tapahtunutta virheellistä käsittelyä tai väärää asennustapaa, joten viranomaisilla oli 

ollut onnea matkassa pommia poistaessa.115 

Selin oli myöntänyt kuulusteluissa valmistaneensa kaksi tämän tyyppistä pommia 

yhdessä Valkaman kanssa ja hän kertoi yhden näistä pommeista olleen Lammisen 

valmistama.116 Nämä kolme pommia olivat ainakin Selinin kertomuksen mukaan eri 

henkilöiden valmistamia, joten jo tämän perusteella niissä on täytynyt olla 

eroavaisuuksia. Suomen pojat Espanjassa kirjassa, jonka mukaan pommit oli 

rakennettu, ei ollut mainintaa laatikon kannen kaksiosaisuudesta, joka oli 

toiminnallisesti tärkeä ominaisuus. Kaksiosainen saranoitu kansi mahdollisti pommin 

turvallisen asentamisen ratakiskon alle ja pommin lopullisen virittämisen sekä 

naamioinnin, kun se oli turvallisesti ja oikein asennettuna. Tämän tiedon tai taidon on 

täytynyt välittää pommeja valmistaneille henkilöille joku, joka oli vastaavanlaisia 

pommeja jo aikaisemmin käyttänyt tai valmistanut. Tämä taito on ollut mahdollista 

hankkia ainoastaan kokemuksen kautta. Kaikki kolme ”espanjalaista laatikkoa” olivat 

toimintatavoiltaan hieman erilaisia. Tämä viittaa joko siihen, että pommit olivat todella 

kuten kuulusteluissa kerrottiin eri henkilöiden kokoamia tai valmistamia. On myös 

mahdollista, että niitä rakentanut henkilö oli, joko käytössä olleiden tarvikkeiden tai 

seuraavien valmistuneiden pommien rakentamisessa päätynyt hieman erilaisiin 

ratkaisuihin, omaksuttuaan niiden valmistamisen aikana uusia asioita. Nämä edellä 

                                                 
113 Tampereen osaston tilannekatsaus 9/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
114 Päämaja koulutustoimisto. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta. N:o 28. 4.11.1941 
115 Tampereen osaston tilannekatsaus 9/42 ja 11/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
116 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
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kerrotut seikat voivat myös osaltaan selittää yksin tai yhdessä, miksi kaikki kolme 

”espanjanlaista laatikkoa” olivat hieman toisistaan poikkeavia rakenteeltaan. 

Kuulusteluissa saatujen tietojen mukaan ainakin yhden syyskuussa käytetyn 

räjähdyslaatikon oli koonnut Eino Lamminen, jolla varmasti oli ollut tarvittavia kykyjä 

tähän. Valpon suorittamissa kuulusteluissa Selin kuvaili yksityiskohtaisesti sekä 

totuudenmukaisesti Lammisen osuuden pommin rakentamisesta, joten hänen 

kertomuksiaan tästä ei ole syytä epäillä. Kuka tai ketkä kokosivat kaksi muuta yön 

aikana käytetyistä laatikoista, sitä eivät lähteet varmuudella paljasta. Vuonna 2010 

ilmestyneessä muistelmateoksessaan Selin myöntää, että laatikossa ollut ansakytkin oli 

liioittelua, ja samalla hän totesi olleensa hyvillään siitä, ettei kukaan ollut kuollut 

iskuissa.117 

2.4 ”Tippapytty” nesteaikasytytysjärjestelmä 

Keväällä tehdyt iskut muuntajia vastaan olivat olleet riskialttiita niiden suorittajille, 

koska asennetun pommin ja räjähdyksen välinen aika jäi lyhyeksi, mikä lisäsi 

kiinnijäämisen mahdollisuutta. Tämän ongelman ratkaisuksi oli keksitty täysin uusi 

sytytysjärjestelmä, joka perustui vuotavaan astiaan. Mistä nuoret saivat ajatuksen ottaa 

tämän menetelmän käyttöönsä, se ei lähteistä selviä, sillä missään oppaassa tai kirjassa 

tätä menetelmää ei ole mainittu tai kuvattu. Idea nestesytytysjärjestelmästä on hyvin 

voinut tulla myös Laaksolta, mitä taas ei ole voitu kuulusteluissa kertoa, sillä samalla 

olisi paljastettu Laakson ja nuorten välinen yhteistoiminta. Nesteaikasytytysjärjestelmä 

oli Selinin mukaan nuorisoryhmäläisten itsensä saamasta ajatuksesta lähtöisin. 

Kuulusteluissa eri epäillyt kertoivat tästä sytyttimestä ja sen rakenteesta ja niihin 

liittyneistä kokeiluista:  

[- -] akselin varassa ja allapäin olevan jousen painosta nesteen tippuessa 

ylöspäin kohoava astia, jonka alareunaan oli kiinnitetty toinen 

sähköjohdoista, mikä sitten astian kohotessa tavoittaa toisen sähköjohdon, 

jolloin tapahtuva virtapiirin sulkeutuminen aiheuttaa nallin räjähtämisen. 

Nesteen käytettiin bensiiniä kahdestakin syystä. Ensinnäkin se tippui 

helpommin kuin esim. vesi astian pohjassa olevasta reiästä ja toiseksi, kun 

bensiini on helposti haihtuva, saavutetaan sitä käyttämällä suurempi 

toimintavarmuus: jos vaikka astian pohjassa oleva reikä jostain syystä 

                                                 
117 Selin 2010, 200–201. 



38 
 

tukkeutuu, pitää haihtuminen huolen siitä, että räjähdys, joskin laskettua 

aikaa myöhemmin, joka tapauksessa tapahtuu. – Astioita oli kokeiltu eri 

pitkiä sytytysaikoja silmällä pitäen ja se astia, jonka kuulusteltava sai 

käyttöönsä, oli laskettu puolentoista tunnin ”palopituutta” varten.118 

Nuorisoryhmäläiset kutsuivat sytytysjärjestelmää ”tippapytyksi”, ja ne olivat Selinin 

mukaan Eino Lammisen [Kalle Armas Valkaman] valmistamia.119 Erään kuulusteltavan 

mukaan ”tippapytty” oli valmistettu seuraavasti: ”tässä laitteessa olevan nesteellä 

täytetyn lieriön, jossa vieterin painama mäntä pakottaa nesteen valumaan lieriöstä 

alareunassa olevasta reijästä. Kun lieriö on tyhjentynyt, yhdistää mäntä tällöin 

patterista tulevan sähkövirran ja sytyttää sähkönallin. Lieriön pohjassa oli ruuvinaula, 

jolla voitiin säännöstellä veden juoksemista lieriöstä.”120 Toimivan sytytysjärjestelmän 

rakentamiseen oli tässä tapauksessa käytetty paljon aikaa ja sillä oli tehty useita kokeita. 

Kalle Valkama kirjoitti 7. päivänä elokuuta 1942 päivätyssä kirjeessä 

nesteaikasytytinlaitteesta peitetysti seuraavin sanoin: ”Siitä jarru vehkeestä en osaa 

piirrellä, mutta mäntä jäi vallan pois ja jousi siirtyi alapuolelle ja silinterin alareunan 

akseli.”121 Valkama itse kertoo kehitelleensä nesteaikasytytysjärjestelmää jo pidemmän 

aikaa, ja kirjeen perusteella hän oli onnistunut tekemään siitä yksinkertaisemman. 

Kuva 4: Nuorisoryhmän jäsen Kalle 

Armas Valkama kuvailee Lamminpäässä 

rintamalle kirjoittamassaan kirjeessään 

piirroksin ja sanoin kehittelemäänsä 

nesteaikasytytysjärjestelmää. Kirjeen 

yläosassa olevat piirrokset ovat 

hahmotelmia Valkaman suunnittelemasta  

nesteaikasytytysjärjestelmästä ja sen 

lopullisesta versiosta. Kirje on päivätty 7. 

päivänä elokuuta 1942. Mitään muita 

piirroksia tai hahmotelmia ei 

nuorisoryhmäläisten käyttämistä 

pommeista ole säilynyt. Lamminpäässä 

sijaitsevan talon kellarissa sijaitsi myös 

Pellervo Takatalon piilokorsu. Lähde: 

Liittyy pöytäkirjan N:o 52–53/42 sivulla 

20 olevaan Vuoriston kertomukseen. KO. 

KA. 

 

                                                 
118 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
119 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. VP/KD N:o 12/672.43–21/1. Ptk. N:o 50/1942. EK-

Valpo I. XXIX. KA. 
120 VP/KD N:o 12/672.43–21/1. Ptk. N:o 50/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
121 Valkama Kalle Armas A:4231. EK-Valpo I. KA. 
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Nesteaikasytyttimellä onnistuttiin suunnitellusti räjäyttämään Rautaharkossa 

korkeajännitepylväässä olleet panokset. Räjähdysaineena iskussa oli käytetty kahta 

pötköä dynamiittia, joka oli täysin riittämätön määrä pylvään kaatoon tai sen 

vaurioittamiseen. Pommin ja panosten asentaja kertoi kuulusteluissa: ”Dynamiittipötköt 

asetti kuulusteltava aivan pylväiden juurelle sementtialustaa vastaan. 

Nesteaikasytytyslaitteen asetti kuulusteltava toisen pylvään juurelle nojaamaan pylvästä 

vastaan ja täytettyään säiliön vedellä yhdisti sähköjohdot.” Toinen paikalla olleista 

henkilöistä tarkensi vielä edellistä kertomusta lisäämällä: ”Tässäkin oli taskulampun 

patteri ja vedellä täytettävät säiliö.”122 Tarkoitus oli samalla kertaa iskeä myös 

Vuoresvuoren muuntoasemaa vastaan.123 Seilosen haastatteluissa saadun tiedon 

mukaan, astiassa oli ainoastaan vettä. Pommin asentanut henkilö epäili Vuoresvuorella 

käytetyn metalliastiassa olevan reiän menneen tukkoon, minkä vuoksi pommi räjähti 

vasta sitä liikuteltaessa.124 Oikeudenkäyntipöytäkirjoissa Vuoresvuoren pommin oli 

käynyt asentamassa Eino Lamminen.125 Lamminen oli koulutukseltaan sähköasentaja, 

joten hänellä oli varmasti taitoa rakentaa toimiva nestesytytysjärjestelmän kohteelle. 

Vuoresvuoren pommi oli toinen yön aikana asennetuista pommeista, joka räjähti 

tarkoitetulla tavalla. Vuoresvuoren muuntamolta löytyi räjähdyksen jälkeen tehdyssä 

tarkastuksessa: ”Luukun edestä maasta löytyi ohuesta metallilangasta oleva pieni 

kierrejousi, kahdenkertainen läkkipeltipala ja messinkinen metallipeltisuikale, jonka 

pää oli juotettu putkelle.” Räjähdyksessä haavoittunut Nissilä osasi kertoa, että hän oli 

löytänyt muuntoaseman ulkoseinän vierestä:  

[- -] vähäinen laudoista valmistettu laatikko, joka oli papereilla peitetty. 

Nissilä oli, poistettuaan paperipeitteen, havainnut, että laatikossa oli 

keltaisen värisiä pötköjä ja kuutioita sekä niiden päällä lieriömäinen 

peltiesine. [- -] Kun huomasi räjähdyspanoksen asetutun muuntoaseman 

taakse, päätti heittää panoksen siitä pois ja otti sen käteensä. Astuttuaan 

pari askelta, heilahti laudankappaleeseen kiinnitetty säiliö ja tällöin 

räjähdyspanos laukesi.126 

                                                 
122 VP/KD N.12/672.43–25/1.43 Ptk. N:o 58/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
123 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
124 Seilonen 1974, 104. 
125 Tapauksittain laadittu luettelo Tampereella ja sen ympäristössä ajalla 23.3.1941-23.10.1942 tehdyistä 

sabotashiteoista. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
126 VP/KD N:o 12/672.43–28/1.43 Ptk. N:o 57/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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Tästä kertomuksesta käy selkeästi ilmi, mikä sai aikaan pommin räjähtämisen. Ala-

Villilässä tapahtuneen sabotaasi-iskun jälkeen tapahtumapaikalta löydettiin lokakuun 1. 

päivänä: 

[- -] nesteaikasytytinlaite Zeiler-merkkisellä taskulampun paristolla 

varustettuna. Luoteen puoleisessa pylväässä oli 1 puikko dynamiittia ja 2 

puikkoa triniittiä; koillisen puoleisessa pylväässä 1 puikko dynamiittia ja 

1 puikko triniittiä; kaakon puoleisessa pylväässä samoin puikko 

dynamiittia ja 1 puikko triniittiä. [- -] Aikasytytinlaitteessa käytetty 

kanisteri tuoksui voimakkaasti paloöljyltä. [- -] tapahtumapaikan 

suunnalta oli kuulunut 29 päivää vasten yöllä kello 2.05 kuulunut 

räjähdys.127 

Kuva 5: Kalle Armas Valkaman 

suunnittelema ja asentama Nokian 

korkeajännitepylväästä Ala-Villilästä 

lokakuun 1. päivänä 1942 löydetty 

nesteaikasytytin. Järjestelmään kuuluneet 

räjähtämättä jääneet kolme pötköä 

dynamiittia sekä neljä pötköä triniittiä, 

sähkönallit ja sähköjohdot on esitetty kuvan  

osiossa 3 sekä Zeiler-merkkinen 

sähköparisto 5 ja järjestelmän alustana 

käytetty lauta osiossa 1  ja 2. Tutkimuksen 

mukaan laitteen juotosten hyvä 

onnistuminen viittaa ammatilliseen 

kokemukseen juotostyössä. Hajusta 

päätellen tiputusnesteenä oli käytetty 

paloöljyä, joka oli tippunut myöhemmin 

suoritetuissa kokeissa noin 

neljänkymmenen tipan nopeudella 

minuutissa. Arvioitu aika koko säiliön 

tyhjenemiseen oli ollut noin 12 tuntia. 

Osiossa 4 verrataan Takatalon korsusta 

löytyneitä vastaavanlaisia tarvikkeita Ala-

Villilästä  6 ja 7 löydettyihin osiin. Lähde: 

Lausunto tutkimuksesta N:o B 539/-42. N:o 

135/70 ad/vd 1943. Kuvaliite IX. KO. KA.  

 

Edellä kerrotussa kuvauksessa selviää, mitä nestettä tapausta tutkivat viranomaiset 

uskoivat nestesäiliössä olleen, mutta siitä ei selviä ne syyt, minkä takia muut pylväisiin 

asennetut panokset eivät olleet räjähtäneet suunnitellusti. Kuulusteluissa saadun tiedon 

mukaan nämä pommit ja niissä käytetyt nestesytyttimet olivat Kalle Valkaman 

                                                 
127 VP/KD N:o 12/672.43–22/2.43 Ptk. N:o 11/1943. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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suunnittelemia ja rakentamia. Samassa kuulustelupöytäkirjassa kerrotaan, että hän oli 

myös itse käynyt asentamassa tämän panoksen.128 Hyvin todennäköisesti näin oli myös 

tapahtunut, sillä tämä oli toinen yön aikana käytetyistä nesteaikasytyttimellä 

varustetuista pommeista, jotka räjähtivät. Valkaman jäämistöstä löytyi 

kuulustelupöytäkirjan kertomusta tukevia tarvikkeita: ”1 kpl. pieni peltilieriö 

akseleineen ja tippaputkineen.129 Eräs kuultavista lisäsi, että hän oli päässyt näkemään: 

”[- -] kun Kalle Armas teki eräänlaista peltilieriötä, jolloin tiedusteli, mitä siitä tulee, 

jolloin muistaa Kalle Armaksen vastanneen, ”...että pitäisi tehdä jotain 

sabotaasia.””130 Kuulusteluissa saadut tiedot viittaavat selkeästi siihen, että 

autonasentajana toiminut Kalle Armas Valkama oli suunnitellut ja valmistanut nämä 

iskuissa käytetyt ”tippapystit”, joiden valmistamiseen hänellä varmasti oli ollut riittävä 

taito ammattinsa perusteella. Nestesytytysjärjestelmään valittu ja kehitetty toiminto, ei 

ollut mutkattomin, mutta tutkinnan aikana löydetyissä kirjeissä sekä eri kuulusteluissa 

mainitaan usein, miten Valkama pohti ja kehitti nesteaikasytytysjärjestelmää, kunnes 

siinä hänen omasta mielestään esiintyneet ongelmat olivat saatu ratkaistua. 

Vain kaksi näistä syyskuun 29. päivän vastaisena yönä nesteaikasytytysjärjestelmällä 

asennetuista pommeista oli räjähtänyt suunnitellusti. Pyynikillä olevaan 

korkeajännitepylvääseen asennettu pommi löytyi vasta lokakuun 4. päivänä. Panoksen 

havainnut henkilö kertoi nähneensä: 

[- -] eräässä sähköpylväässä kiiltävän jonkun esineen. Mentyään pylvään 

lähelle, oli hän huomannut nelitolppaisen sähköpylvään yhdessä 

idänpuoleisessa ja yhdessä lännenpuoleisessatolpassa keltaisia puikkoja, 

jotka olivat olleet johdoilla yhdistetty toisiinsa. [- -] nuoralla sidottuna 

noin 10 cm. pituinen laudankappale, johon oli ollut kiinnitettynä noin ½ 

litran vetoinen pyöreähkö peltiastia [- -] Uteliaisuudesta ja mitään pahaa 

pelkäämättä, oli kertoja ottanut laudankappaleen astioineen käteensä, 

mutta huomannut tällöin samassa räjähdyspanokset sekä yrittänyt laskea 

laudan takaisin entiseen paikkansa. Samalla hetkellä oli kuitenkin 

tapahtunut voimakas räjähdys.131  

                                                 
128 VP/KD N:o 12/672.43–22/2.43 Ptk. N:o 11/1943. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
129 VP/KD N:o 192/696.43–16/12.43 Ptk. N:o 38/1943. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
130 VP/KD N:o 192/696.43–16/12.43 Ptk. N:o 38/1943. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
131 VP/KD. N 196/676–42, Puhelinsanoma N:o 841, 5.X.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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Pommin löytänyt henkilö kertoo jo itse aavistaneensa, että hänen toimintansa saattaisi 

aiheuttaa räjähdyksen kuten tapahtuikin. Panoksen ensimmäisenä löytäneet pikkupojat 

sekä heidän mukanaan ollut henkilö osasivat kuvata löytynyttä pommia 

hämmästyttävällä tarkkuudella: 

Pylvään kahdessa pohjoisen puoleisessa jalassa oli ollut noin metrin 

korkeudella betonijalustasta kummasakin eristysnauhalla sidottuna 

keltainen puikko, joissa kummasakin oli ollut painettuna sana 

”Dynamiittia”. Pyynikin näkötornin puoleisessa pylväässä aivan 

räjähdyspanoksen vieressä oli ollut kiinnitettynä noin 10 cm, pituinen ja 

levyinen uusimainen laudankappale, jonka lännenpuoleiselle sivulle oli 

ollut lankanauloilla kiinnitettynä taskulampun paristo. Laudan toiselle, eli 

idän puoleiselle sivustalle oli ollut kiinnitettynä pienikokoinen, alumiinin 

värinen pyöreä kanneton metallipurkki, jonka alapuolella oli ollut 

kierrelankajousi. Purkin sivuun oli raapustamalla tehty merkintä ”1,5 t”. 

Tästä laudasta oli lähtenyt molempiin räjähdyspanoksiin 

vaaleanharmaata ohutta sähköjohdinta, mennen kumpaankin panokseen 

kaksi johdinta [- -] Metallipurkin alla oli ollut siihen jotenkin kiinnitettynä 

yksi noin 5–6 cm. pituinen kuparin värinen nalli [- -] Kertoja oli noussut 

pylvään betonijalustalle ja katsonut siellä mainittuun purkkiin, huomaten 

purkin tällöin tyhjäksi, mutta märäksi.132 

Tapahtumapaikalta otettiin talteen: ”[- -] käärö harmaata kumieristeistä sähköjohdinta, 

yksi räjähtämätön sähkösytytysnalli. Lisäksi löytyi vielä paikan välittömästä 

läheisyydestä laudan sirpaleita, taskulampun pariston etiketin ja musta eritysnauhan 

paloja sekä erilaisia peltisiruja.”133 

Kolmas ja viimeinen nestesytytyksellä varustettu pommi löytyi Lielahdessa olevan 

selluloosatehtaan puuspriisäiliön juurelta ja sekin vasta lokakuun 20. päivänä. Löytöä 

tarkastamaan saapunut poliisi oli ollut irrottamassa räjähdysaineeseen kiinnitettyä 

sähkönallia sen johtimista vetämällä, sillä seurauksella, että sähkönalli oli räjähtänyt. 

Jälleen oli ollut onnea matkassa, sillä sähkönallin irrottanut poliisi oli haavoittunut vain 

lievästi. Tapahtumapaikalta löydettiin sitä myöhemmin tarkastellessa, puolen litran 

                                                 
132 VP/KD N:o 12/672.43–28/1.43 Ptk. N:o 60/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
133 Lausunto tutkimuksesta N:o B 539/-42. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 
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vetoinen viinapullo, joka sisälsi vielä noin neljäsosa litran petrolia, mitä epäiltiin 

käytetyn pommissa olleessa nesteaikasytyttimessä.134 Tästä Lielahdesta löytyneestä 

pommista todettiin että: ”Pommissa y.m. paikalta löytyneistä metallisesineissä oli 

ruostumisen merkkejä, mistä otaksutaan, että panos oli asetettu paikoilleen jo pitemmän 

aikaa sitten ja että mahdollisesti kuuluu yöllä 29/9–42 tehtyjen sabotaasitekojen 

sarjaan.”135  

Sytytysjärjestelmälle tehdyssä tutkimuksissa sitä kuvailtiin seuraavasti: "[- -] josta neste 

hiljalleen valui pois ja sitä mukaa läheni sähköllä toimiva kontaktin sytyttäjä. Oli mm. 

jo edeltäpäin kokeilemalla laskettu, miten pitkän ajan nestesytytyksellä toimiva panos 

räjähtääkseen tarvitsee, jotta tiedettiin, miten pitkälle jo sillä aikaa voitiin paeta ja 

hankkia kaiken varalta itselle tarvittava alibi." 136  

Oltuaan lähes kuukauden ajan ulkona alttiina sään vaikutuksille, pommin virtalähde oli 

vielä toimintakuntoinen, vaikka pommissa ja sen sytytysjärjestelmässä oli ollut 

havaittavissa jo sään aiheuttamaa korroosiota. Viranomaiset epäilivät, että 

nesteaikasytytykseen tarkoitettu säiliö oli todennäköisesti ollut täytetty bensiinillä, 

jonka haihtuessa sen pinta laskisi ja virta yhdistyisi.137  

Ala-Villilän, Pyynikin, Lielahden sekä Rautaharkon nesteaikasytytyksellä varustetut 

pommit olivat olleet toimintavaltaan täysin erilaisia kuin muut sabotaasi-iskuissa 

käytetyt pommit. Näiden nesteaikasytytysjärjestelmällä varustettujen pommien oli 

suunniteltu aiheuttavan epävarmuutta, niiden tarkoituksena ei ollut räjähtää välittömästi 

tai edes tiettynä tarkkaan määrättynä ajankohtana. Tätä sytytysjärjestelmää apuna 

käyttämällä pommien asentajat saivat hävitettyä jälkensä tapahtumapaikoilta, ja heillä 

oli riittävästi aikaa siirtyä mahdolliselle seuraavalle kohteelle. Kaksi yön aikana 

asennetuista nesteaikasytytysjärjestelmistä toimi kuten oli tarkoitus ja toisessa näistä 

pommeistakin räjähti vain osa siihen käytetystä räjähdysaineesta. Kolme muuta yön 

aikana asennettua pommia räjähtivät vasta silloin kun ne olivat löydetty ja niitä yritettiin 

siirtää. Kaikkiaan tätä hyvin epävarmaa sytytysjärjestelmää käytettiin viidessä eri 

iskussa, ja ne kaikki epäonnistuivat ainakin niille asetettujen tavoitteiden osalta. 

                                                 
134 Tampereen osaston tilanneilmoitus 10/42; VP/KD Puhelinsanoma N:o 882, 29.9.1942. EK-Valpo I. 

XXIX. KA. 
135 VP/KD. Numeroimaton, Puhelinsanoma N:o 903, 23.10.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
136 Tampereen osaston tilannekatsaus 11/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
137 VP/KD. Numeroimaton, Puhelinsanoma N:o 903, 23.10.1942; Tampereen osasto tilannekatsaus 11/42. 

EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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Kuva 6: Kalle Armas Valkaman 

Lamminpäässä olevan kotitalon ullakolta 

löydettyjä tarvikkeita, joita oli käytetty 

nesteaikasytytysjärjestelmän valmistamiseen. 

Nuorisoryhmäläisten kehittämä 

nestesytytysjärjestelmä toimi 

poikkeuksellisella tavalla. Heidän 

”tippapyttynsä” perustui nesteestä tyhjenevän 

astian kevenemiseen. Astian tyhjentyessä sen 

alla oleva jousi nosti astiaa sekä siihen 

liitettyjä johtimia ylöspäin, jolloin virtapiiri 

sulkeutui. Numerolla 1 on esitetty astia sekä 

siihen asennettu ruuvi, jolla voitiin säätää 

nesteen tippumista. Pitkä puikko numeron 1 

yläpuolella on nestesäiliön sisällä ollut 

jousellinen putki, joka kohotti tyhjenevää 

säiliötä ylöspäin. Numerolla 2 on esitetty 

ullakolta löytyneet räjähdysaineet; kaksi 

pötköä triniittiä ja kaksi N:o 3:sen 

kantopommia sekä mustaa ja harmaata 

sähköjohdinta, jotka olivat samanlaisia Ala-

Villilän syyskuun 29. päivänä sabotaasi-

iskussa käytettyihin. Lähde: Lausunto 

tutkimuksesta N:o B 539/-42. N:o 135/70 

ad/vd 1943. Kuvaliite XII. KO. KA. 

Selin kertoi saaneensa Takatalolta 

kolme nesteaikasytytinlaitetta ja kaksi 

”espanjalaista laatikkoa” iskujen 

suorittamista varten. Kuulustelupöytäkirjassa Selin selosti Takatalolta saamaansa 

tehtävää sekä niihin tarkoitettuja tarvikkeita seuraavasti:  

Takatalo oli ottanut asunnon eteisen alle tehdystä n.s. elintarvikekorsusta 

kaksi rautateille aijottua puulaatikossa ollutta, sähkösytytinlaitteella 

varustettua räjähdyspanosta, kolme kappaletta nesteaikasytytinlaitteita, 

sähkönalleja ja räjähdysainetta. Jo aikaisemmin kertoja oli kuullut 

Takatalolta ja Kalle Valkamalta, että Kalle Valkama oli keksinyt erilaisia 

sähkö- ja nesteaikasytytinlaitteita ja että nämätkin, kertojan nyt haltuunsa 

saamat sytytinlaitteet olivat suurimmaksi osaksi Kalle Valkaman 

valmistamia, mutta oli Takatalo niiden valmistamisessa nyt myöskin 

osaltaan avustanut.” Selin jatkaa vielä myöhemmin samassa kuulustelussa 

kertoen saamistaan tarvikkeista sekä niiden toimintaperiaatteista: ”[- -] 

aikaisemmin mainitun nesteaikasytytinlaitteen, joka oli valmistettu n. 10 x 

10 cm. suuruiselle laudankappaleelle, ollen sen taakse kytketty ”Helium”- 

merkkinen taskulampun paristo. Etuseinällä oli ollut suunnikkaan 
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muotoinen noin 1/5 litran vetoinen peltiastia, jonka alle oli asennettu 

teräslangasta valmistettu kierrejousi, joka astian ollessa tyhjän, nosti 

astian yläasentoon ja siten aiheutti kosketuksen ja sähkövirran 

sulkeutumisen, joka taasen puolestaan olisi aiheuttanut sähkönallin ja 

edelleen räjähdyspanoksen räjähtämisen. Peltiastin kylkeen Takatalo oli 

raaputtamalla tehnyt merkinnän ”1,5 t”, joka tarkoitti aikamäärää, eli 

puolitoista tuntia, minkä kuluttua astia bensiinillä täytettynä olisi 

tyhjentynyt.138 

Selin kertoo Takatalon olleen vain avustajana rakentamisessa, mutta hänen tarinoihinsa 

jää aukkoja, joiden tekijänä saattaisi hyvin olla Laakso. Takatalon piilokorsusta löytyi 

sabotaasi-iskuihin viittaavaa materiaalia, mutta myös sellaisia välineitä, joita ei ollut 

vielä ehditty ottaa käyttöön. Korsusta löytyi muun muassa puolen litran pullo 

kaliumkloraatti-rikkijauhesekoitusta sekä kahdeksan kappaletta tästä massasta 

valmistettua sytytyspanosta. Näitä myös mustan ruudin valmistamiseen tarvittavia 

lähtöaineita oli käytetty savukeaikasytyttimissä olevan holkin valmistamiseen ja tämä 

seos oli Valpon kuulusteluissa saamien tietojen mukaan Selinin valmistamaa.139 

Takatalon piilokorsu oli ollut nuorisoryhmäläisten valmistamien sabotaasivälineiden 

varastointipaikka ja sitä oli käytetty myös kokoontumispaikkana toteutettujen iskujen 

suunnittelussa. Piilokorsu tutkittiin hyvin tarkkaan mutta mitään Laaksoon viittaavaa 

sieltä ei löytynyt, mikä varmaankin riitti Valpolle vahvistukseksi siitä, ettei desantit tai 

Neuvostoliitto ollut ottanut osaa tehtyihin sabotaasi-iskuihin tai niiden suunnitteluun.   

2.5 Muut pommit sekä Takatalon korsusta löytynyt helvetinkone 

Yksi syyskuun 29. päivän sabotaasi-iskuista oli tehty lähes samoilla välineillä kuin 

keväällä tehdyt iskut. Aikaisemmin nämä yksinkertaisilla välineillä tehdyt sabotaasi-

iskut olivat onnistuneet, mutta tällä kertaa Selinillä ei ollut onnea matkassa. Pispalan 

päämuuntaja aseman lattialta löytyi muuntajalle tehdyn tarkastuksen yhteydessä 

dynamiitilla täytetty kranaatinheittimen kranaatti, jonka vieressä oli noin metrin 

mittainen palanut aikatulilanka. Lattialla olevien palo- sekä muiden jälkien perusteella 

voitiin päätellä, että aikatulilanka oli palanut loppuun maatessaan muuntajan lattialla ja 

siihen liitetty nalli oli räjähtänyt. Kokemattomuuttaan tai kiireessään Selin ei siis ollut 

                                                 
138 VP/KD N:o 12/672.43–28/1.43 Ptk. N:o 60/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
139 VP/KD. N 110/685–43. päiväys 22.7.43. salainen, otsikko ilmoitus n:o 77. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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ehtinyt tai ymmärtänyt kiinnittää aikatulilankaa ja nallia riittävän tukevasti kiinni 

panokseen, minkä takia aikatulilanka nalleineen oli irronnut kranaatista sen pudottua 

muuntajan lattialle.140 Lähteet eivät kerro, miksi Selin valitsi tähän iskuun 

sytytysvälineeksi tavallisen aikatulilangan sen sijaan, että hän olisi käyttänyt siinä 

nuorisoryhmäläisten aikaisemmin keksimää savukeaikasytytintä. Muuntajan keskeisen 

sijainnin vuoksi oli mahdollista, että Selin pelkäsi iskun ennenaikaista paljastumista tai 

sitten hän vain oli jättänyt itselleen mahdollisuuden jäädä tarkkailemaan sivusta iskun 

onnistumista, sillä aikatulilangassa oli ollut vain noin sadan sekunnin viive sen 

sytyttämisen jälkeen. Pudotettuaan räjähdyspanoksen alas muuntajan lukitun oven 

päällä olevasta kapeasta ikkunasta, ei Selinillä enää ollut mitään mahdollisuutta korjata 

tai uudistaa epäonnistuneeksi osoittautunutta iskuyritystä, joten räjähtämätön pommi jäi 

väistämättä muuntajan sisälle tarkastajien löydettäväksi. 

Takatalon korsusta löytynyt laukkupommi jäi askarruttamaan sabotaasi-iskujen 

tutkijoita. Pommi oli ensimmäinen nuorisoryhmäläisten tekemistä räjähteistä, jonka 

tyyppistä ei ollut käytetty missään heidän aikaisemmin tekemässään iskussa. Pommi oli 

hyvin huolellisesti rakennettu; se sisälsi kellokoneiston, useita erilaisia 

käynnistyslaitteita sekä 8,4 kilogrammaa räjähdysainetta. Tutkimuksessa saatiin selville, 

että kellon ajastinlaite oli asennettu viidentoista minuutin varoajalle. Tutkijat totesivat, 

että "sopivasti asennettuna olisi helvetinkoneella voitu suorittaa erittäin tuhoisia 

räjähdyksiä.”141 Kuulusteluissa Takatalo ei kuitenkaan suostunut kertomaan missä 

pommia olisi ollut tarkoitus käyttää.142 Rikostutkimuskeskuksen mukaan, pommin 

sytytysjärjestelmä oli koottu tavallisesta vedettävän herätyskellon koneistosta, 

taskulampunparistoista sekä sähkönallista. Laukussa oli äänieristys, joka oli tehty 

ensoniitti-levyistä (puukuitulevy), tappuratukoista ja paperikääröistä. Pommissa oli 

vielä erillinen kuljetusvarmistin.143 Kellokoneistolle tehdyssä tarkemmassa 

tutkimuksessa todettiin, että siihen asetettava suurin mahdollinen viive oli ollut yhden 

tunnin mittainen.144 Kalle Armas Valkaman isä kertoi kuulusteluissa nähneensä 

poikansa hallussa herätyskellon kellolaitteen sekä dynamiittia, jolloin hän sanoi 

                                                 
140 VP/KD N:o 12/672.43–28/1.43 Ptk. N:o 63/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
141 Lausunto tutkimuksesta N:o B 663/-42. Liite N:o 2. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 
142 VP/KD N:o 192/696.43–16/12.43 Ptk. N:o 38/1943. 
143 Lausunto tutkimuksesta N:o B 663/-42. Liite N:o 2. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 
144 Lausunto tutkimuksesta N:o B 663/-42. Liite N:o 2. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 
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kysyneensä pojaltaan mitä niillä oli ollut tarkoitus tehdä, johon poika oli vastannut 

hyvin lyhyesti: ”Että sitä tarvitaan.”145 

Kuva 7: Rikostutkimuskeskuksen ottama kuva 

Pellervo Takatalon hallusta löydetystä herätyskellon 

koneistolla varustetusta  laukkupommista, joka 

löytyi hänen rakentamastaan piilokorsuta 

Lammipäästä. Myöhemmin saadun tiedon mukaan 

pommi oli suunniteltu käytettäväksi Tampereen 

rautatieasemalla pysähtyvää saksalaisia sotilaita 

kuljettavaa sotilasjunaa vastaan. Lähde: Lausunto 

tutkimuksesta N:o B 663/-42. Liite N:o 2. N:o 

135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 

Myöhemmin lähes kolmekymmentä vuotta 

tapahtumien jälkeen Seiloselle antamassaan 

haastattelussa Takatalo kertoi 

matkalaukkupommilla olleen tarkoitus 

räjäyttää saksalaisia sotilaita kuljettanut 

juna. Suunnitelmissa oli ollut kuljettaa 

matkalaukku Tampereen asemalla junaan 

ja sen jälkeen poistua paikalta.146 Pommiin 

rakennettu äänieristys sekä sen muu rakenne tukevat Takatalon myöhemmin antamaa 

tunnustusta siitä, että tämä pommi oli tarkoitettu henkilöitä vastaan.  

Takatalo oli valmis taistelemaan loppuun asti, kuten hänen pidätyksensä osoitti, mutta 

olivatko muut nuoret valmiita uhraamaan henkensä aatteen puolesta, todennäköisesti 

eivät, koska heillä oli ainakin kuulusteluissa saatujen tietojen mukaan ollut ajatuksia 

sodan päättymisen jälkeen saamistaan palkkioista tai tunnustuksista. 

Nuorisoryhmä rakensi useita erityyppisiä pommeja, joiden alkuperä oli Espanjan 

sisällissodassa. Täyttä varmuutta siitä, olivatko taidot sekä ideat näiden pommien 

rakentamiseen saatu Laaksolta ei tietenkään ole. Laaksolla oli ollut jo ennen jatkosodan 

syttymistä aikaa opettaa pommien sekä räjähteiden valmistamista nuorille, mutta mitään 

viitettä siitä, että näin olisi tapahtunut ei lähdeaineistossa kerrota. Palattuaan 

Tampereelle Laakso sai Takatalon kautta yhteyden nuorisoryhmäläisiin ja näin ehkä 

pommien valmistamista varten tarvittava kyky virisi, kuten myös uusi innostus jatkaa jo 

aloitettua vastarintatoimintaa. Syyskuun sabotaasi-iskuissa käytettiin niihin 

                                                 
145 VP/KD N:o 192/696.43–16/12.43 Ptk. N:o 38/1943. 
146 Seilonen 1974, 126. 
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valmistettuja uusia välineitä ensimmäistä kertaa tositoimissa, eikä ole mitään tietoa 

siitä, olivatko nuoret ehtineet kokeilla näiden välineiden käyttökelpoisuutta missään 

aikaisemmin. Suurin osa tehtäviin osallistuneista tytöistä oli myös ensimmäistä kertaa 

toteuttamassa sabotaasi-iskuja sekä käyttämässä räjähdysaineita. Näitä iskuja varten he 

olivat saaneet hyvin pikaisen perehdytyksen vastaanottamilleen uusille ja oudoille 

välineille, joista he tiesivät tai ymmärsivät tuskin mitään ja joita heidän täytyi vielä 

käyttää yöllä pimeässä. Joten oli hyvin ennustettavissa, että nämä iskut tulisivat 

epäonnistumaan. Hämmästyttävää oli kuitenkin se, ettei kukaan iskuihin osallistuneista 

henkilöistä räjäyttänyt vahingossa pommeja niitä asentaessaan.  
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3 Sabotaasia vai ilkivaltaa? 

Sudenniemi kirjoittaa teoksessaan Salaisen sodan varjot Tampereen olleen jatkosodan 

aikana jonkinlainen vastarintatoiminnan keskus. Hän kertoo tämän toiminnan olleen 

kuitenkin vaatimatonta ja toteaa samalla, että nämä Tampereella tapahtuneet pienet 

ilkityöt työllistivät viranomaisia, mutta ne eivät juuri mitenkään vaikuttaneet käytyihin 

sotaponnisteluihin. Sudenniemen mukaan kaikki nuorisoryhmäläisten tekemät 

sabotaasi-iskut epäonnistuivat ainakin niiden tavoitteiden osalta ja hänen mukaansa 

puheet siitä, että kyseessä olisi ollut vastarintaliike, ovat vahvasti liioiteltuja.147 Mitä 

nuorisoryhmäläiset halusivat pommien avulla saavuttaa ja miksi heidän toimintansa 

radikalisoitui merkittävästi ? 

3.1 Vaatimaton alku 

Nuorisoryhmäläisten ensimmäinen sabotaasi-isku oli tehty jo elokuun 23. päivänä 

vuonna 1941, eli noin kuukausi jatkosodan alkamisen jälkeen. Tässä tuhotyössä iskun 

kohteena olivat Tampereen Tullinaukiolla puolustusvoimille luovutettaviksi määrätyt 

kymmenen uutta International K 7 kuorma-autoa. Pellervo Takatalon toimiessa 

johtajana nuorisoryhmäläiset katkoivat näistä vartioimattomista kuorma-autoista 

sähköjohtoja, tuulettajan remmejä sekä varastivat näiden virranjakajat.148  

Nuorisoryhmäläisten seuraava tuhotyö tehtiin uudenvuoden vaihduttua tammikuun 8. 

päivänä 1942. Iskun kohteena olivat jälleen armeijalle luovutetut kuorma-autot, joista 

tällä kertaa puhkottiin renkaita, viillettiin istuimien päällisiä sekä väännettiin jarru- ja 

ohjaustankoja. Teot suoritettiin yksinkertaisilla välineillä ja välittömästi tapauksen 

jälkeen tehdyssä tutkinnassa Valpolla ei ollut vielä täyttä selvyyttä siitä, oliko kyseessä 

ollut ilkivaltaa vai sabotaasia.149 Tammikuun 16. päivänä eli vain muutama päivä tämän 

iskun jälkeen Valpon etsivät tulivat noutamaan Takataloa kuultavaksi, koska he 

uskoivat hänen olleen järjestämässä ja johtamassa aikaisemmin tapahtunutta 

maanalaisten lentolehtisten levitystä.150 Takatalo kuitenkin pääsi karkaamaan 

pidättäjiltään. Valpon tilannekatsauksessa todetaan: ”Vaikka hänen takaa-ajoonsa heti 

ryhdyttiin, pääsi Takatalo kellarikerroksen sokkeloissa niin pitkän etumatkan päähän, 

                                                 
147 Sudenniemi 1987, 229, 269. 
148 Tapauksittain laadittu luettelo Tampereella ja sen ympäristössä ajalla 23.3.1941-23.10.1942 tehdyistä 

sabotashiteoista. EK-Valpo I. XXIX. KA.; Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
149 VP/KD 40/655 Tampereen osaston til.kats N:o 1, 9.1.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
150 VP/KD. N 110/685–43. päiväys 22.7.43. salainen, otsikko ilmoitus n:o 77. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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että häntä ei enää kellarista kadulle tultua saatu edes ampuma-aseella 

pysähtymään.”151 

Takatalon paon seurauksena Selinin haltuun jäi Takatalon maastokätköön piilottamia 

räjähdysaineita, jotka olivat olleet hänen hallussaan jo vuoden 1941 lopulta lähtien. 

Maastokätkössä oli ollut piilossa yli kymmenen kilogrammaa triniittiä152 ja noin 2–3 

kilogrammaa dynamiittia.153 

Kuva 8: Räjähdyksessä Puolustuslaitokselle 

luovutetulle kuorma-autolle syntyneet vauriot 

helmikuun 26. päivänä 1942. Isku oli 

ensimmäinen, jossa Tampereella jatkosodan 

aikana vastarintatoimintaan ryhtyneet nuoret 

käyttivät räjähdysaineita. Tässä iskussa 

pommissa käytetty sytytysjärjestelmä 

perustui palavaan savukkeeseen, kasaan 

mustaa ruutia sekä aikatulilankaan ja siihen 

liitettyyn nalliin. Varsinainen panos iskussa 

oli ollut kaksi pötköä dynamiittia. Lähde: 

Lausunto tutkimuksesta N:o B 117/-42. Liite 

N:o 4. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 

Tietoisuus siitä, että Takataloa 

epäiltiin, ja että hän oli 

etsintäkuulutettu, innosti nuorisoryhmäläiset toteuttamaan yhä rajumpia sabotaasi-

iskuja, sillä jo seuraavissa iskuissa he käyttivät pelkästään räjähdysaineita. Ryhmän 

toimintaa johti tässä vaiheessa vasta seitsemäntoistavuotias Sakari Selin, sillä Takatalon 

aika kului piilossa oloon. Helmikuun 26. päivänä tapahtui räjähdys Puolustuslaitokselle 

luovutetun Volvo kuorma-auton moottoritilassa Ratinassa. Kuorma-autoon oli asetettu 

aikatulilangasta sekä kahdesta pötköstä dynamiittia valmistettu räjähdyspanos, joka oli 

sytytetty savukkeella sekä itsetehdyllä mustalla ruudilla, jonka Selin oli valmistanut.154 

Sytyttäminen oli tapahtunut asettamalla saksalainen itsestään palava Juno-savuke 

                                                 
151 VP/KD 84/661, Valtiollisen poliisin pääosastolle, 27.3.42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
152 Triniitti oli jauhemaista ammoniumnitraattipohjaista varmuusräjähdysainetta, joka vaati räjähtääkseen 

vähintään 8 numeron nallin. Triniittiä valmistettiin patruunanmuodossa parafiinilla kyllästettyyn 

suojapaperiin. Se oli räjähdysaineena niin kutsutuissa kantopommeissa, jotka oliva t muotoon 

konstruoituja varmuusräjähdeainepakkauksia. Triniitistä valmistettuja kantopommeja oli kolmea eri 

kokoa, N:o 1 painoi 150 grammaa, N:o 2:nen 200 grammaa ja N:o 3:nen 250 grammaa.  Patrunoitua 

triniittiä myytiin 20 kilogramman puulaatikossa. Kantopommit olivat taas pakattuina 100 kappaleen 

puulaatikoihin, joka piti sisällään eri kokoisia kantopommeja. Harno 1939, 17–24. 
153 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA; VP/KD. N 110/685–43. päiväys 22.7.43. salainen, 

otsikko ilmoitus n:o 77. EK-Valpo I. XXIX. KA.; VP/KD N:o 128/687.43–12/8.43 Ptk. N:o 27/1943. EK-

Valpo I. XXIX. KA. 
154 VP/KD. N 110/685–43. päiväys 22.7.43. salainen, otsikko ilmoitus n:o 77. EK-Valpo I. XXIX; Selin 

Felix Sakari A:4225. EK-Valpo I. KA. 
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käryämään aikatulilangan sekä ruutikasan päälle, minkä avulla saatiin aikaiseksi noin 

viiden minuutin viive savukkeen sytyttämisen jälkeen.155 

3.2 Kohteina muuntajat sekä sähköntuotanto 

Nuorisoryhmäläisten myöhemmät iskut olivat selvästi suunnattu sotatuotantolaitosten 

sähkölinjoja kohtaan. Sabotaasi-iskujen kohteiksi ne soveltuivat erinomaisesti, sillä 

sähkömuuntajat olivat yleensä vartioimattomia ja niille aiheutetut vahingot olivat 

vaikeasti korvattavissa. Maaliskuun 24. päivänä 1942 tuhoutui räjähdyksessä 

Peltolammilla oleva muuntoasema, Lempäälän ja Tampereen kaupungin rajamailla. 

Paikalle saapuneet viranomaiset totesivat, että koko muuntaja-aseman tiilestä rakennettu 

alaosa oli sortunut muuntajan sisällä tapahtuneen räjähdyksen vaikutuksesta.156  

Kuva 9: Peltolammilla sijainnut Vuoreksen 

muuntoasema ennen nuorisoryhmäläisten 

suorittamaa sabotaasi-iskua. Muuntaja kautta 

kulki sähkö Vuoresvuoren varikolle, jossa 

valmistettiin räjähdysaineita 

puolustuslaitokselle. Lähde: Pöytäkirjan 

50/1942 Tapaus N:o 4. Liite 6. N:o 135/70 

ad/vd 1943. KO. KA. 

Iskua varten nuorisoryhmäläiset olivat 

murtautuneet muuntajaan sen oven 

päällä olevan ikkunan kautta ja 

avanneet tämän jälkeen muuntajan oven. Tapahtumapaikkaa tutkivat viranomaiset 

löysivät paikalta galvanoidun putken kappaleita sekä räjähdysainejäämiä, joiden he 

epäilivät olevan peräisin amatol157 -nimisestä räjähdysaineesta. Tätä räjähdysainetta 

valmistettiin läheisellä Vuoresvuoren varikolla ja iskussa käytetyn räjähdysaineen 

epäiltiin olleen sieltä varastettua.158 Panoksen sytyttämiseen oli käytetty 

savukeaikasytytintä, joka oli toiminut täysin odotetulla tavalla.159 

Parin viikon kuluttua aikaisemmasta iskusta eli huhtikuun 1. päivänä räjähti Tampereen 

kaupungin sydämessä Ratinan höyryvoima-asemalla korkeajännitelinjan muuntaja. 

Nuorten suunnitelmissa oli ollut ensin iskeä Imatran Voiman Rautaharjussa olevaan 

                                                 
155 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
156 VP/KD 84/661, Valtiollisen poliisin pääosastolle, 27.3.42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
157 Amatoli oli sotilasräjähdysainetta, joka oli valmistettu ammoniumnitraatista ja trotyylista. 
158 VP/KD 84/661, Valtiollisen poliisin pääosastolle, 2.4.42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
159 Valtiollisen Poliisin Tampereen alaosaston, ”Muistio. Tampereen seudun tuhotöitä koskevien juttujen 

tutkimuksesta.” 3.10.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA.; Seilonen 1974, 59. 
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muuntoasemaan, mutta tämä kohde oli kuitenkin ollut liian hyvin valaistu, joten 

kiinnijäämisen pelosta tästä suunnitelmasta oli luovuttu. Rautaharjulta palatessaan 

nuoret kuitenkin päättivät toteuttaa jo valmistellun iskun Ratinassa olevaan muuntajaan. 

Iskua varten nuoret olivat täyttäneet kranaatin kuoren dynamiitilla.160 Räjähdyksessä 

syntyneet sirpaleet aiheuttivat suurta vahinkoa ja aluksi epäiltiin vahinkojen olevan 

hyvin mittavat, mutta tapausta seuraavina päivinä todettiin niiden jäävän huomattavasti 

luultua pienemmiksi.161 Viranomaiset löysivät tapahtumapaikalla tehdyssä tutkinnassa 

räjähdysainejäämiä sekä sirpaleita, joiden he arvelivat olevan peräisin Boforsin tehtaan 

valmistamasta 76 millimetrin ilmatorjuntakranaatin kuoresta.162  

Kuva 10: Peltolammin muuntaja 

maaliskuussa 1942 tehdyn sabotaasi-iskun 

jälkeen. Muuntoasema oli ollut 8,5 metriä 

korkea ja 4,6 leveä kaksikerroksinen 

rakennus. Muuntajan tiilestä rakennettu 

alaosa sortui räjähdyksen voimasta.   Tässä 

sabotaasi-iskussa käytettiin ensimmäistä 

kertaa Tamperelaisen vastarintaryhmän itse 

kehittämää savukeaikasytytysjärjestelmää. 

Lähde: Pöytäkirjan 50/1942 Tapaus N:o 4. 

Liite N:o 7. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. 

KA. 

 

Maaliskuussa tehtyä iskua tutkivat viranomaiset osasivat aivan oikein päätellä, miten 

isku oli suoritettu ja mitä välineitä siinä oli käytetty. Viranomaiset olettivat 

Vuoresvuoren iskussa käytetyn räjähdysaineen olevan läheiseltä varikolta varastettua 

paikalta löydettyjen räjähdysainejäämien sekä siellä leijailleen kitkerän hajun 

perusteella.163 Seilosen haastatteluissa saamien tietojen mukaan, yksi 

nuorisoryhmäläisistä naisista oli työskennellyt kyseisellä varikolla tapahtumien aikaan, 

ja hän kertoi varastaneensa varikolta räjähdysaineita sekä nalleja tätä iskua varten.164 

Valpon suorittamissa kuulusteluissa ei Seilosen myöhemmin viittaamaan varkauteen 

liittyviä asioita kuitenkaan ole kirjattu ylös tai epäilty, eivätkä Rikostutkimuskeskuksen 

tekemät tutkimuksetkaan osoittaneet mitään Seilosen saamiin tietoihin viittaavaa.165  

                                                 
160 Seilonen 1974, 62. 
161 VP/KD 86/661. Puhelinsanoma 302, 2.4.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
162 VP/KD 86/661, Valtiollisen poliisin pääosastolle, 8.4.42; VP/KD 86/661. Puhelinsanoma 307, 

3.4.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
163 VP/KD 84/661, Valtiollisen poliisin pääosastolle, 2.4.42. EK-Valpo I. XXIX. KA.; Seilonen 1974,  
164 Seilonen 1974, 110. 
165 Lausunto tutkimuksesta N:o B 198/-42. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 
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Vuoresvuoren iskussa käytetyt galvanoidut kahden tuuman putket oli otettu Suomen 

Pankin työmaalta lisäämään panosten sirpalevaikutusta. Tekijöiden kokemattomuutta 

osoitti se, että räjäytystä varten tarvittavat panokset valmisteltiin ja koottiin vasta paikan 

päällä muuntajan sisällä, mihin kului tarpeettoman paljon aikaa ja mikä lisäsi 

huomattavasti paljastumisen vaaraa. Kaikki mukana otettu räjähdysaine ei edes ollut 

mahtunut tekoa varten varattujen putkien sisään, joten ylimääräinen räjähdysaine oli 

täytynyt lopulta asettaa täytettyjen putkien päälle. Se mitä putkien sirpalevaikutuksella 

haluttiin saada aikaiseksi, ei ole tiedossa. Ehkä oli ymmärretty väärin tai luultiin 

räjähdystehon kasvavan, jos panos oli suljetussa tilassa, millä ei todellisuudessa ollut 

räjähdystehon kannalta juurikaan merkitystä. Aikaa kuitenkin kului valmisteluissa niin 

paljon, ettei illan toista suunniteltua iskukohdetta ehditty enää turvallisesti suorittaa.166  

Vasta paljon myöhemmin tapauksia tutkivat viranomaiset saivat selville, että kaupungin 

vesijohtolaitoksen pellillä vuorattuun Härmälässä sijaitsevaan räjähdysainekoppiin oli 

murtauduttu 31. päivänä maaliskuuta 1942. Murrossa kopista oli anastettu 3,5 

kilogrammaa dynamiittia, 2,5 kilogrammaa triniittiä sekä huomattava määrä erilaisia 

nalleja ja laukaisijadynamo.167 Valpon etsivät olivat toukokuun alkuun mennessä 

saaneet kerättyä vasta hyvin vähän tietoja iskujen suorittajista. Valpossa uskottiin 

tekijöiden olevan paikallisia tamperelaisia ”alan asiantuntijoita”. Tähän 

johtopäätökseen oli Valpossa päädytty tapahtumapaikoilta löydettyjen jalan- sekä 

muiden jälkien perusteella.168 Kiinnijäämisen vaaraa nuorisoryhmäläisillä ei siis vielä 

toukokuussa ollut, eikä Takataloa vielä ainakaan Valpon toimesta näistä tehdyistä 

iskuista epäilty. 

3.3 Iskut junia vastaan toukokuussa 1942 

Ensimmäiset kaksi iskua junia ja rautateitä suunnattua iskua tehtiin toukokuun 11–12. 

päivien välisenä yönä vuonna 1942. Rukkamäen kohdalla Tampere – Toijala välisellä 

rataosuudella ensimmäisen iskun seurauksena tapahtunut räjähdys rikkoi ainoastaan 

paikan ylikulkeneen veturin lyhtyjen lasit. Toinen lähes samanlainen isku, tapahtui 

Santalahden pysäkin lähellä Tampere – Pori välisellä rataosuudella. Tässä iskussa 

                                                 
166 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
167 Tampereen osaston tilannekatsaus 4/42. EK-Valpo I. XXIX. KA.; Selin Sakari Felix A:4225. EK-

Valpo I. KA. 
168 Valpon Tampereen osaston tilannekatsauksia 4/42, päivätty 7.5.1942; VP/KD 84/661, Valtiollisen 

poliisin pääosastolle, 2.4.42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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räjähdys aiheutti veturin kolmen ensimmäisen pyöräparin suistumisen kiskoilta sekä 

aikaansai ratakiskon katkeamisen.  

Kuva 11: Toukokuun alussa 1942 

nuorisoryhmäläiset suorittivat kaksi 

sabotaasi-iskua junia vastaan. 

Santalahdessa tapahtunut räjähdys 

rikkoi ratakiskoa 61 cm matkalta. 

Lähde: Pöytäkirjan 52–53/42 

Liitteet. N:o Pispalan ja 

Rukkamäen tapaukset keväällä. N:o 

135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 

 

 

Santalahden ja Rukkamäen tapahtumapaikoilta löydettiin niille tehdyssä tutkimuksessa: 

”kaksi kappaletta noin neljän metrin pituista ohutta päällystettyä sähköjohdinta, joiden 

kummassakin toisessa päässä kuparilankakoukku ja sinertäviä paperinpalasia, jotka 

viimeksi mainitut lienevät taskulampun patterista lähtöisin [--] useita kappaleita ohutta 

päällystettyä sähköjohdinta, pieni peltinen siru ja useita pieniä keltaisen ja sinertävän 

värisiä paperinpalasia, jotka paperinpalaset, samoin kuin peltisirukin, lienevät 

sähkölampun patterista lähtöisin.”  

Kuva 12: Tampereella jatkosodan aikana 

toimineen vastarintaryhmän ensimmäisen 

junia vastaan tehdyn sabotaasi-iskun jäljet 

toukokuun 12. päivän aamuna 1942 

Santalahden pysäkin lähellä Pispalassa. 

Räjähdyksen jälkeen juna kulki vielä lähes 

kahdensadan metrin matkan, pysyen 

kuitenkin kiskoilla. Junan veturi sekä 

räjähdyspaikan ylittäneet kahdeksan vaunua 

kykenivät jatkamaan matkaa hieman 

myöhemmin. Lähde: Pöytäkirjan 52–53/42 

Liitteet. N:o Pispalan ja Rukkamäen 

tapaukset keväällä. N:o 135/70 ad/vd 1943. 

KO. KA. 

 

Rukkamäessä tapahtumapaikalla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin kiskon vieressä 

räjähdysjälki, joka ei ollut rikkonut ratakiskoa. Ainoastaan yhden ratapölkyn toinen pää 
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oli särkynyt ja muutamat ratakiskon kiinnitysnauloista oli osittain löystynyt. Myös 

junan veturin etulyhdyt olivat rikkoutuneet räjähdyksen vaikutuksesta.169 

Kuva 13: Rukkamäessä kiskoille ja 

radalle aiheutuneet vahingot, jäivät 

hyvin vaatimattomiksi kuten 

tapahtumapaikalta otetusta kuvasta 

näkyy. Lähde: Pöytäkirjan 52–53/42 

Liitteet. N:o Pispalan ja Rukkamäen 

tapaukset keväällä. N:o 135/70 ad/vd 

1943. KO. KA. 

Tutkimuksessa selvisi, että 

molemmissa iskuissa räjähdys 

oli tapahtunut, kun juna oli 

ylittänyt kiskoille asennetun 

sähkötoimisen laitteen.170 

Santalahden pysäkiltä tapahtuneesta iskusta kerrottiin Valpon Tampereen osaston 

samana aamuna lähettämässä puhelinsanomassa Pääosastolle. Sanomassa ilmoitettiin 

että, räjähdyspanos oli asetettu vain toisen kiskon alle ja että se oli katkaissut kiskoa 

noin metrin matkalta. Tapahtumapaikalta kerrottiin löydetyn pari sähköjohdon pätkää 

sekä vihreätä räjähdysaineessa olleita pakkausmateriaalin kappaleita.171 Koska 

räjähdysaineiden pakkaustapa ei ollut vielä tuttu tapausta tutkiville poliiseille, epäiltiin 

alussa räjähdysaineen olleen neuvostoliittolaista alkuperää ja tekijöiden olleen ”ryssien 

lähettämä tihutyöntekijä”.172 

Seilonen kertoo saaneensa haastatteluissa selville, että rautateillä iskujen kohteina olivat 

sotatarvikejunat ja erityisesti saksalaiset sotilasjunat.173 Iskuja suorittaneet nuoret 

kertovat kuitenkin Valpon kuulusteluissa valinneensa iskujen tekoajaksi kello 1.00 

jälkeisen ajankohdan, koska oli yleisesti tiedossa, ettei Tampereelle saapunut enää 

tämän kellonajan jälkeen matkustajajunia.174 Mitään tiettyä suomalaista tai saksalaista 

sotilasjunaa ei siis sabotaasi-iskujen kohteena koskaan tämän tiedon mukaan ollut. 

Iskuissa syntyneet vaatimattomat vahingot eivät varmasti olleet tekijöiden odotusten 

                                                 
169 Valpon Tampereen osaston tilannekatsauksia 4/42, päivätty 7.5.1942; VP/KD 84/661, Valtiollisen 

poliisin pääosastolle, 2.4.42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
170 VP/KD 120/666. Puhelinsanoma 437, 13.5.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
171 VP/KD 119/666. Puhelinsanoma 435, 12.5.1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
172 Valpo Tampere, 13.5.42. Numeroimaton, allekirjoitus FK. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
173 Seilonen 1974, 93. 
174 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 52–53/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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mukaisia, sillä mitään merkittävää häiriötä tai vaurioita ei pommeilla ollut saatu 

aikaiseksi.  

Valmistamistaan pommeista sekä niiden asentamisesta nuoret kertoivat kuulusteluissa, 

että yksittäinen panos koostui viidestä pitkästä (175 millimetriä) pötköstä 

dynamiittia175ja tämä räjähdyspanos oli asennettu ulkokurvin puoleisen ratakiskon 

ulkosivua vasten.176 Kuulusteluissa Selin kertoi tarkemmin pommin rakenteesta ja se ei 

lopulta ollut aivan niin yksinkertainen, kuin mitä Pennasen kirjassa tai Seilosen 

haastatteluissa oli kuvattu. 

Sähköpatterin toisesta kosketinlevystä oli vedettävä kaksi ohutta 

eristepäällisteistä usean metrin pituista sähköjohdinta ratakiskon päällä, 

toinen toiselle puolen panostaja toinen toiselle puolen. Järjestelmä oli 

ajateltu toimivan siten, että kun junan veturin pyörä, tulipa juna kummalta 

puolelta tahansa, painaa kisko yli kulkevan johtimen kiskoa vasten ja 

murtaa eristyksen, yhdistyy virtapiiri ja panos räjähtää. [- -] Johtimen 

uloimpiin päihin oli ollut asennettuina kuparilangasta valmistetut noin 20 

cm:n pituiset suorakulmaiset koukut. Koukut he olivat painaneet 

ratakiskon viereen pystyyn, noin 4–5 metrin päähän panoksesta, niin että 

koukku oli ollut käännettynä kiskon päällä, koskematta kuitenkaan 

kiskoon. Panos oli ajateltu räjähtäväksi heti, kun junan veturin pyörä 

painaa mainitun koukun kiskoa vastaten.177 

Tampereen raideliikenne oli yksiraiteista, joten asennettua pommia lähestyvä juna 

saattoi saapua radan molemmista suunnista. Pommin asentajat olivat ottaneet tämän 

huomioon rakentamalla sen sytytysjärjestelmän siten, että junan lähestymissuunnalla ei 

ollut vaikutusta pommin suunniteltuun toimintaan. Suomen pojat Espanjassa kirjassa 

tästä ei ollut mainittu mitään, joten nuoret olivat keksineet tämän parannetun 

sytytysjärjestelmän itse, sillä Laakso oli vielä tuolloin Neuvostoliitossa. Tehdyt iskut 

olivat keskeyttäneet junaliikenteen radalla, mutta viivästykset olivat olleet hyvin 

                                                 
175 Dynamiittia valmistettiin eri kokoisina, pitkä 175 mm mittainen dynamiittipötkö oli halkaisijaltaan 25–

40 mm ja se painoi joko, 125, 175 tai 310 grammaa. Kiskoille asetetut panokset olivat täten kooltaan 

0,625–1550 gramman välillä. Erittäin todennäköisesti panoksen koko oli 0,875 grammaa. Tällöin 

dynamiitin halkaisija oli tavallisimmin käytetty, 25 mm halkaisijaltaan ja painoltaan 175 grammaa. 

Lähde: Harno 1939, 28–29. 
176 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 52–53/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
177 VP/KD N:o 12/672.43–5/2.43 Ptk. N:o 52–53/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
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lyhyitä, eikä niillä ollut juuri mitään merkitystä rataliikenteelle. Nuorisoryhmäläisten 

tavoitteena oli ollut suistaa kokonainen juna kiskoilta ja keskeyttää radan liikenne 

useiden päivien ajaksi. Yksinkertaiset pommit olivat toimineet, mutta niiden avulla ei 

ollut saatu aikaiseksi haluttua vaikutusta, koska käytetyt räjähdyspanokset olivat olleet 

liian pieniä.  

3.3 Epäonnistunut isku 

Paossa ollut ja nuorisoryhmän johdon takaisin ottanut Takatalo oli määrännyt tai 

vaatinut toukokuun lopulla, että myös naisten oli osallistuttava sabotaasi-iskujen tekoon. 

Öiden kirkastuessa mahdollisuudet tehdä iskuja huomaamatta heikkenivät merkittävästi. 

Kesäkuun 24. päivänä nuorisoryhmäläiset kävivät vielä kuitenkin asentamassa 

kranaatinheittimen kranaatin kuoresta valmistetun pommin Vuoresvuoren varikon 

muuntajan viereen. Tämä juhannuksena tehty isku oli ensimmäinen, johon Takatalon 

antaman käskyn mukaisesti myös naiset osallistuivat.178 Aikaisemmasta sähellyksestä 

oli otettu opiksi ja panoksena käytetty kranaatinheittimen kranaatin kuori oli jo 

valmiiksi täytetty dynamiitilla.179 Tällä kertaa aikaisemmin varmatoimisena pidetty 

Juno-savukkeesta ja aikatulilangasta tehty sytytysjärjestelmä ei kuitenkaan toiminut 

suunnitellulla tavalla. Seuraavana yönä nuoret palasivat kohteelle ja sytyttivät 

panoksessa olleen savukeaikasytyttimen uudelleen, mutta jälleen tulos oli sama eikä 

panos räjähtänyt. Kolmannella kerralla heidän palatessaan muuntajalle oli kepillä seinää 

vasten nojalleen asetettu pommi kadonnut. Kesäkuun 26. päivänä kierroksella ollut 

vartija oli löytänyt sähkömuuntajan seinustalta dynamiitilla täytetyn ja sytytyslangalla 

sekä nallilla varustetun kranaatinheittimen kuoren.180 Tukena panoksessa käytetyn kepin 

avulla, räjähde oli saatu asetettua oikealle korkeudelle seinässä ollutta luukkua vasten, 

jonka kautta nuoret uskoivat pääsevän parhaaseen räjähdysvaikutukseen muuntajassa.181  

Iskuissa käytetyt kranaatinheittimien kranaattien kuoret Selin oli ottanut mukaansa 

Hämeen Sähkö- ja Koneliikkeen verstaalta. Kahta näistä kuorista oli käytetty Ratinan 

                                                 
178 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
179 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
180 Seilonen 1974, 96; VP/KD 149/671 4.VII.1942 Valtiollisen poliisin pääosastolle. Tampereen Osasto. 

EK-Valpo I. XXIX. KA. 
181 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
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höyryvoima-aseman räjäytyksessä ja kolmatta, joka oli ollut hyvin erikoinen Tampellan 

valmistama kokeilukranaatin kuori, oli käytetty juhannuksena yritetyssä iskussa.182  

Kevään sabotaasi-iskujen ainoa toimimaton ja viranomaisten haltuun saama pommi oli 

löytynyt Vuoresvuoren muuntajalta, jossa pommi oli jäänyt räjähtämättä, koska siinä 

käytetty savukeaikasytytin oli kahdesta eri yrityksestä huolimatta sammunut. Vaikka 

viranomaiset löysivät ja ottivat talteen tässä iskussa käytetyt välineet, ei tapausten 

tutkinta ollut vielä niin pitkällä, että nuorisoryhmäläisillä olisi ollut pelkona jäädä 

kiinni. Juhannuksena tehdyn yrityksen jälkeen tai ehkä jopa osin sen seurauksena 

nuorisoryhmäläiset pitivät taukoa toiminnassaan. Kesän valoisat yöt lisäsivät 

kiinnijäämisen riskiä, joten seuraavat iskut oli mahdollista toteuttaa vasta syksyllä 

iltojen pimentyessä. 

Seilosen lähes kolmekymmentä vuotta tapahtumien jälkeen tehdyissä haastatteluissa ei 

ole havaittavissa suuria ristiriitaisuuksia, jotka olisivat selitettävissä sillä, että nuoret 

olisivat valehdelleet Valpon kuulusteluissa ja kertoneet vasta myöhemmin 

haastatteluissa mitä näissä sabotaasi-iskuissa tai niiden valmisteluissa todella tapahtui. 

Seilonen kuten Selinkin muokkaavat eri tapahtumia puolustellen niihin osallistuneita 

henkilöitä, antaen näille sabotaasi-iskuille tai niiden yrityksille huomattavasti 

suuremman merkityksen, kuin mitä näillä oli lopulta edes mahdollista saavuttaa. Sillä 

onnistuessaankin näiden sabotaasi-iskujen tulokset olisivat olleet vain sota-aikana 

tapahtuneiden tavanomaisten paikallisten onnettomuuksien luokkaa. 

Vastarintatoimintaan osallistuneilla henkilöillä oli epätavallisen suuri houkutus 

paisutella kokemiaan rasituksia tai vaaroja, poiketa totuudesta sekä liioitella omia 

saavutuksiaan. Tällaiset seikat ovat aina esillä kaikessa salaisesta vastarintatoiminasta 

kertovassa aineistossa. Se mitä näissä sabotaasi tai tihutyöyrityksissä sitten todella 

tapahtui, sitä emme välttämättä tiedä, koska niiden tekijät eivät ole koskaan kertoneet 

koko totuutta kaikista yrityksistään, eivätkä varsinkaan niistä, jotka menivät täysin 

pieleen.  

 

  

                                                 
182 VP/KD N:o 12/672.1943–23/1.43 Ptk. N:o 54/1942. EK-Valpo I. XXIX. KA; Lausunto tutkimuksesta 

N:o B 539/-42. N:o 135/70 ad/vd 1943. KO. KA. 
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4 Oliko pommien esikuvana kirja ja aate? 

Jatkosodan sytyttyä Valpo oli pidättänyt lähes kaikki sotaa vastustavat ja johtajiksi 

epäillyt henkilöt ja asettanut heidät turvasäilöön.183 Rentolan mukaan Moskovassa 

siirryttiin jo syksyllä 1940 tulevaa sotaa vastaan varautuvaan vaiheeseen.184 

Neuvostoliitossa oli jo heti jatkosodan alettua hyvin realistinen tilannekuva Suomessa 

syntyneestä vastarintatoiminnasta. Punaupseeri Toivo Antikainen185 kirjoitti syyskuun 

4. päivänä 1941 päivätyssä kirjeessä Kominternin johtajalle Dimitroville että: ”On 

selvää, että Suomessa tunnetaan väsymystä ja tyytymättömyyttä sotaan. Saattaa olla 

myös sabotaaseja ja yksittäisiä tuhotekoja, mutta selvää liioittelua on väittää, että 

sabotaasi on jokapäiväinen joukkoilmiö ja että tuhotyöt olisivat merkittäviä”.186 

Neuvostoliitossakaan ei siis uskottu, että suomalaiset saisivat valmisteluistaan 

huolimatta juuri mitään aikaiseksi. Miksi sitten vastarintatoimintaa ei esiintynyt 

Suomessa enemmän? 

Sotatieteiden tohtori Panschin ilmaisee asian hieman eri tavalla, hänen mukaansa 

jatkosodan aikana kotialueella ei tapahtunut yhtään sellaista sabotaasitekoa, jolla olisi 

ollut jotain merkittävää vaikutusta. Panschinin mukaan tämä oli seurausta  

Valvontaosaston onnistuneesta valvontatyöstä.187 Oliko syynä tähän vastarintatoiminnan 

onnistunut ennaltaehkäisy kuten Panschin toteaa, vai oliko ilmiön puuttumisen syynä se, 

että Suomessa ei yksinkertaisesti ollut riittävää tukea tämän tyyppiselle toiminnalle, 

kuten Antikainen oli jo syyskuussa 1941 todennut. Rentola taas tyytyy vain toteamaan, 

että jatkosodan aikana kommunistien Suomessa järjestämä vastarintaliike jäi 

merkitykseltään vähäiseksi.188 

4.1 Espanja kokeilukenttänä vastarintaliikkeiden pommeille  

Hyvin monet Espanjan sisällissodassa kansainvälisiin joukkoihin lähteneet suomalaiset 

päätyivät lopulta sisseiksi tai partisaaneiksi.189 Eino Laakso liittyi Espanjan 

                                                 
183 Panschin 2019, 199, 211. 
184 Rentola 1994, 336. 
185 Toivo Antikainen (1898–1941) oli suomalaisneuvostoliittolainen poliitikko ja puna-armeijan upseeri. 

Hän kuului Suomen Kommunistisen Puolueen johtoon ja loi sotilasuran Neuvostoliitossa. 
186 137/4.9.1941, Antikainen Dimitroville Pravdan kirjoittelusta Suomesta. RGASPI. f.518, op1, d.27, 12–

13. 
187 Panschin 2019, ii, 297. 
188 Rentola 1994, 336. 
189 Juusela 2003, 237, 252. 
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sisällissodassa taistelevien tasavaltalaisten riveihin suoraan Moskovan Lenin-koulusta 

komennettujen tovereitten mukana huhtikuussa 1937 ja hän sai heti luutnantiksi 

ylennettynä johdettavakseen oman sissiryhmän. Suomessa Laakso oli suorittanut 

asevelvollisuuttaan seitsemän kuukauden ajan, mutta joutunut keskeyttämään 

palveluksensa ”huonojen hampaiden takia”.190  

Kansainvälisissä joukoissa tapahtunutta partisaanitoimintaa pidettiin täysin 

ulkomaalaisena luomuksena, eikä sitä edes kutsuttu sen perinteisellä espanjanlaisella 

termillä ”guerilla”, vaan heitä kutsuttiin venäläisiksi dynamiitinheittäjiksi – 

”dinamiteros russos”.191 Sissien tehtävänä oli suorittaa tiedustelu- ja tuhoamistehtäviä 

rintamalinjojen takana ja heidän kohteinaan olivat sillat, rautatiet sekä voimalaitokset.192 

Iskut tehtiin yleensä öisin ja mukanaan sissit kuljettivat itsetehtyjä pommeja, joiden 

sytytysjärjestelmän virtalähteinä olivat pääasiassa tavalliset taskulamppujen paristot 

sekä erilaiset kellolaitteet. Räjähteet ja niiden käyttämät nallit olivat siviiliräjähteitä, 

joten kaikki iskuissa käytetyt pommit ja sytyttimet olivat sissien itsensä suunnittelemia 

ja rakentamia.193 Asiantuntijana ja sissien kouluttajana Espanjassa toimi jonkin aikaa 

neuvostoliittolainen Ilja Starinov, joka kehitteli sissitoimintaa varten Espanjan 

olosuhteisiin soveltuvia painolla tai vedolla toimivia miinoja.194 Starinovin junaa 

vastaan kehittelemässä miinassa oli noin 1,5–2 kilogramman suuruinen räjähdepanos, 

joka lähes varmuudella sai aikaan junan suistumisen raiteilta. Miina oli noin minuutissa 

asennettavissa, jonka vuoksi sitä ryhdyttiin kutsumaan espanjankielisellä nopeaa 

tarkoittavalla sanalla ”rapidas”.195  

Tasavaltalaisten hallinto ilmoitti yllättäen syyskuussa 1938 lakkauttavansa 

perustamansa kansainväliset joukot ja poistavansa rintamilta kaikki ulkomaalaiset 

vapaaehtoiset.196 Tasavaltalaisten tappion häämöttäessä Laakso palasi Suomeen vuoden 

1939 keväällä, jonka jälkeen hän toimi aktiivisesti erilaisissa työväen tilaisuuksissa.197 

Laakson kerrotaan näissä kokouksissa kehuskelleen ampuneensa lentokoneen alas 

                                                 
190 Juusela 2003, 160. 
191 Juusela 2003, 251–252. 
192 Selin 2011, 155, 
193 Juusela 2003, 255. 
194 I. Starinov 1995, 33. 
195 I. Starinov 1995, 72–78. 
196 Juusela 2003, 50. 
197 Laakso Eino A:3127. EK-Valpo I. KA. 
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Espanjassa selällään maaten. Useimmat näistä tilaisuuksista päättyivät kuitenkin siihen, 

että tilaisuuksia valvomassa olleet poliisit päättivät keskeyttää ne.198 

Valpo käynnisti hyvissä ajoin ennen jatkosodan syttymistä pidätysaallon, jossa vielä 

vapaana olevat kommunistit sekä muut epäluotettavat henkilöt, Eino Laakso mukaan 

lukien, koottiin ja vietiin turvasäilöön Köyliön varavankilaan.199 Muutaman kuukauden 

kuluttua jatkosodan alkamisen jälkeen, syntyi ajatus vankiloissa istuvien asekuntoisten 

miesten rintamapalveluksesta. Sukevan ja Pelson vankiloissa olevista sotilasvangeista 

sekä Köyliön turvasäilössä olleista poliittisista vangeista perustettiin syyskuun alussa 

1941 taisteluyksikkö, jonka nimeksi tuli Erillinen Pataljoona 21 eli Pärmin pataljoona, 

lempinimeltään Musta nuoli. Heti alussa joukosta suodatettiin pahimmiksi luokitellut 

vasemmistolaiset, mutta pataljoonaan unohdettiin kuitenkin ”espanjakävijä” ja Lenin-

koululainen Eino Laakso.200 Pataljoonan siirtyminen etulinjaan alkoi aamulla syyskuun 

15. päivänä ja jo samana iltana loikkasivat ensimmäiset miehet naapurin puolelle, joiden 

joukossa oli ilman muuta Laakso.201 Neuvostoliittolaiset kuljettivat nämä kiinni 

saamansa loikkarit Sorokkaan [Belomorsk], missä heidät ryhmiteltiin kahteen osaan. 

Luotettaviksi osoitetut kuljetettiin noin vuoden kestäneeseen koulutukseen, minkä 

jälkeen heidät päätettiin lähettää takaisin Suomeen kaukotiedustelijoina.202 

Kaukotiedustelijaksi koulutetun Laakson paluu Suomeen tapahtui lentokoneella yöllä 

13. päivänä kesäkuuta 1942.203 Tohtori Joni Krekolan mukaan näillä 

kaukotiedustelijoilla ei haettu pelkästään vakoilutietoa Suomesta, vaan heidät ujutettiin 

maahan rakentamaan stalinistista organisaatiorakennetta ja erityissektoria, joka sai 

käskynsä suoraan Neuvostoliitosta ja jonka tuli olla ehdottoman kuuliainen sille.204  

Neuvostoliitto ei missään vaiheessa osoittanut luottavansa rintamalinjojen takana 

taisteleviin vastarintataistelijoihin, joita se ei ollut itse kouluttanut ja joihin sillä ei ollut 

suoraa johtosuhdetta. Se luotti ainoastaan niihin desantteihin tai tiedustelijoihin, jotka se 

oli itse lähettänyt ja valinnut. Neuvostoliitossa pelättiin pakonomaisesti ja ehkä aivan 

oikeutetustikin, että näitä menetelmiä tai näille vastarintaa tekeville tahoille lähetettäviä 

                                                 
198 Juusela 2003, 309. 
199 Juusela 2017, 34,187 
200 Juusela 2003, 318–321. 
201 Juusela 2003, 321. 
202 Rentola 1994, 364. 
203 Selin 2011, 344. 
204 Krekola 2006, 374. 
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aseita voitaisiin myöhemmin käyttää heitä itseään tai heidän omia pyrkimyksiä sekä 

tavoitteita vastaan.205  

4.2 Mitä Tampereella tapahtui Laakson paluun jälkeen? 

Laakso kertoi lokakuussa 1941 Neuvostoliiton puolelle loikattuaan kirjoittamassaan 

selvityksessä ”S.K.P:n toiminnasta aikana 1939–1941”, että sodanvastaiseen 

toimintaan osallistuneilla henkilöillä oli räjähdysaineita kätkössä ja ne oli hankkinut tai 

varastanut salainen sotilasosasto.206 Laakso liioitteli tässä kirjoittamassaan selvityksessä 

kuvatun sotilasosaston kykyä sekä sen hallussa olevan materiaalin määrää. Joukko oli 

paljon kokemattomampaa kuin Laakso antoi ymmärtää. Sabotaasi-iskuihin käytetyt 

räjähdysaineetkin oli varastettu vasta myöhemmin loppuvuodesta 1941 eli Laakson 

loikkauksen jälkeen, kuten Selin oli kuulusteluissaan paljastanut tai mitä Valpo oli 

saanut selville omissa tutkimuksissaan.207 Valpo tosin arveli nuorisoryhmän toiminnan 

aktivoitumisen johtuneen juuri Tampereelle pudotetun desantti Laakson 

vaikutuksesta.208 Tampereelle palanneelle Laaksolle oli kuitenkin tehty selväksi, ettei 

hän saanut osallistua sabotaasitoimintaan. Ilmeisesti odotukset vastarintaan ryhtyneillä 

nuorisoryhmäläisillä olivat olleet toiset, sillä Seilonen mainitsee kirjassaan, että 

Moskova oli onnitellut Laaksoa, kun tämä oli saanut yhteyden Takataloon kesällä 

1942.209 Koska mikään vastarintatoimintaan liittyvä apu ei ollut Neuvostoliiton 

suunnitelmissa, palattiin Tampereella nopeasti maan pinnalle. Yhteys Laaksoon toi 

mukanaan uusia tehtäviä nuorisoryhmäläisille, mutta raja sabotaasitekoihin, joihin 

kaukotiedustelijoilla tai desanteilla ei ollut lupaa osallistua, pysyi koko ajan tiukkana. 

Räjähdysaineet sekä muut vastarintatoiminnan tarvitsemat välineet oli hankittava ja 

tehtävä itse.210 Selin kertoo itse että, ainoa sabotaaseihin liittyvä keskustelu mikä 

hänellä oli Laakson kanssa, oli silloin kun hän kysyi omasta aloitteestaan Espanjassa 

junien räjäytyksissä käytetyistä tekniikoista. Selin kertoi muistelmissaan päätyneensä 

tämän keskustelun jälkeen suunnittelemaan räjähdyslaatikkoa yhdessä Kalle Valkaman 

[Eino Laakson] ja Takatalon kanssa.211 Valpon kuulusteluissa Selin tosin kertoi 

saaneensa käskyn näiden pommien valmistamiseen juuri Takatalolta, sillä hän ei 

                                                 
205 I. Starinov 1995, 53. 
206 RGASPI, Fondi 495. Laakso, Bielonmorsk 18.X.1941. 
207 Selin Sakari Felix A:4225. EK-Valpo I. KA. 
208 Selin 2011, 201. 
209 Seilonen 1974, 75. 
210 Selin 2011, 330–331, 349. 
211 Selin 2011, 349. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Valpo
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koskaan paljastanut kuulustelijoilleen tavanneensa Laaksoa. Selinin mukaan Takatalo 

tai Laakso eivät johtaneet toimintaa millään lailla, ja tarkentaa vielä, ettei heillä olisi 

ollut siihen mahdollisuuksiakaan, Takatalon aika kului piileskelyyn ja Moskova oli taas 

kieltänyt Laaksoa osallistumasta tihutöihin.212 

Nuorisoryhmäläisten omien tietojen mukaan, Laakso ei ollut toiminut heidän kanssaan 

aktiivisesti sabotaasi-iskujen toteutuksissa.213 Poliittisen historian professori Kimmo 

Rentola taas arvelee, että Laakso oli luultavasti johtamassa Tampereen sabotaasi-iskuja 

syyskuussa 1942.214 Moskovaan lähetettiin heti sabotaasi-iskujen jälkeen radioviesti, 

jonka mukaan: ”Yöllä 29. syyskuuta nuorten työläisten ryhmä, 14 henkeä, suomalaisen 

kommunistin, meidän työntekijämme johdolla suoritti joukon tuhoiskuja Tampereen 

kaupungissa. Oli poliisiratsia. Ketään ei onnistuttu pidättämään.”215 Rentolan väite 

perustuu todennäköisesti Moskovassa toivottuun tietoon siitä, että Suomeen 

kaukotiedusteluun lähetetyillä henkilöillä oli vihdoinkin saatu jotain konkreettista 

aikaiseksi. Radioviestin tiedoissa oli täysin oikein kerrottu iskuihin osallistuneiden 

henkilöiden lukumäärä, joten sen lähteenä ei ole voinut olla kukaan muu kuin Laakso. 

Mutta johtiko desantti Laakso nuorisoryhmäläisten toimintaa? Laaksoa epäiltiin tästä 

osallisuudesta vielä Valpon Tampereen osaston syyskuun iskuista tekemässä 

tilannekatsauksessa.216 Myöhemmässä vaiheessa näin ei uskottu tai häntä ei ainakaan 

enää lähteiden mukaan epäilty osallisuudesta iskuihin.  

4.3 Espanjassa käytetyt pommit päätyvät Suomeen 

Vuoden 1941 syksyllä, Päämajan koulutustoimisto varotteli joukkoja niin kutsutusta 

sähköansasta, joka oli tielle tai kiskoille asennettava miina. Koulutustoimiston 

laatimassa tiedotteessa oli mukana kuvaliite, josta selvisi näiden itärintamalla 

havaittujen ansojen rakenne sekä toimintatapa. Näistä tarvikkeista ”sähköansa” oli 

selvästi Espanjan sisällissodassa käytetyn ja kehitetyn räjähteen kaltainen.217 

Tiedotteessa kuvailtu ansa oli valmistettu vihreäksi maalattuun puulaatikkoon, jossa oli 

kaksi osaa. Laatikon isommassa osassa oli 1200 gramman suuruinen räjähdyspanos ja 

                                                 
212 Selin 2011, 348. 
213 Aatsinki et al. 2007, 319. 
214 Rentola 1994, 419. 
215 20.10.1942, Bolšakov Dimitroville, tietoja Suomesta, RGASPI; Lebedev et al. 2002, 471. 
216 Tampereen osaston tilannekatsaus 10/42. EK-Valpo I. XXIX. KA. 
217 Päämaja Koulutustoimisto. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta  N:o 28. Salainen N:o 2241/Koul./22 sal. 

4.11.1941. 
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sen pienemmässä osassa oli miinan sähkösytytysjärjestelmä, jonka kerrottiin koostuvan 

4,5 voltin kuivaparistosta, kahdesta vieterillä varustetusta silmukasta, 

painokoskettimesta sekä sähkönallista. Miina oli ansoitettavissa, jolloin se toimi, mikäli 

ansalanka katkaistiin tai siihen kohdistui veto.218 Tämä heti jatkosodan alussa julkaistu 

tieto kertoi, että Espanjassa opitut taidot olivat otettu käyttöön Neuvostoliitossa. 

 

Kuva 14: Kuvassa on saksalaisilta jatkosodassa 

saatujen tietojen mukaan itärintamalla toimivien 

neuvostoliittolaisten partisaanien käyttämä 

sähköansa, joka oli Ilja Starinovin 

suunnittelema. Räjähdyspanos oli miinassa 

sijoitettu piirroksessa olevan laatikon 

vasemmanpuoleiseen osaan, ja ansan 

kytkentälaitteet olivat sen oikeanpuoleisessa 

osassa. Kuvasta käy selvästi ilmi miinan tai 

ansan kannen kaksiosainen rakenne, joka 

mahdollisti ensin ansan asentamisen ja vasta sen 

jälkeen sen virittämisen käyttökuntoon.  Sähkö-

ansaa voitiin tai sitä oli tarkoitus käyttää myös 

isomman räjähteen sytytys järjestelmänä. Lähde: 

Päämaja Koulutustoimisto N:o 2241/Koul./22 

sal. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta . N:o 28. 

4.11.1941. 

Yhdysvalloissa laaditussa oppaassa 

tämä Päämajan varoittama sähköansa 

tai miina oli nimetty AMS Starinovin 

automiinaksi.219 Opas kertoi, että 

miinan sai tehtyä vaarattomaksi ainoastaan avaamalla sen kaksiosaisen kannen ja 

eristämällä kannen alla olevat kytkimien pinnat jollain sähköä eristävällä materiaalilla. 

Vasta  tämän  jälkeen sai sähkönallin irrottaa räjähdyspanoksesta.220 Starinov oli sotinut 

Karjalan kannaksella jo talvisodan aikana, joten olisi suorastaan ihme, jos hänen 

                                                 
218 Päämaja Koulutustoimisto N:o 2241/Koul./22 sal. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta. N:o 28. 

4.11.1941. 
219 Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltojen asevoimat julkaisi kertomuksen Neuvostoliittolaisten 

käyttämistä räjähteistä. Tämä opas ilmestyi vuonna 1951, ja siihen kootut tiedot olivat saatu 

Neuvostoliittoa vastaan taistelleiden saksalaisten sodan aikana saaduista kokemuksista sekä heidän 

tekemistään oppaista entisten vastapuolten sodan jälkeen syntyneen yhteistyön tuloksena. Teos 

luokiteltiin ilmestyessään Restricted - käyttö rajoitettu leimalla. Oppaassa kuvataan ja esitetään 

yksityiskohtaisesti sodan aikana neuvostoliittolaisten partisaanien käyttämät erilaiset sabotaasivälineet 

sekä miinat. 
220 Soviet Mine Warfare Equipment 1951, 82. 
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kehittelemiään miinoja tai ansoja ei olisi ollut käytössä jo talvisodan aikana 

rintamailla.221 

Heinäkuun alussa 1942, kun Neuvostoliiton ensimmäisten Suomeen lähettämien 

kaukotiedustelijoiden saapumisesta oli kulunut vajaa kuukausi, Päämaja varoitti jo 

toistamiseen joukkoja ja kotirintamaa partisaanien ja tiedustelijoiden mahdollisesta 

toiminnasta sekä heidän käyttämistään välineistä.222 Päämaja ei vielä tuolloin ollut 

tietoinen kaukotiedustelijoiden Moskovasta saamasta tiukasta käskystä, jossa heitä oli 

kielletty osallistumasta sabotaasitoimintaan. Kielto oli annettu kaikille 

kaukotiedustelijoille, jotta heidän varsinainen tehtävänsä ei olisi vaarantunut. 

Tiedustelijoita ei ollut koulutettu sabotaasitoimintaan, eikä heillä edes ollut mitään 

tähän toimintaan soveltuvia välineitä mukanaan.223  

Junia vastaan suoritettavia iskuja varten oli Starinov suunnitellut partisaaneille miinan, 

joka yhdysvaltalaisessa oppaassa tunnetaan nimellä PMS railroad mine. Se oli kehitetty 

Espanjassa käytetystä ”rapidas” miinasta ja se muistutti erittäin paljon Tampereella 

syyskuussa nuorisoryhmäläisten valmistamia ja käyttämiä ”espanjanlaisia laatikoita”. 

Virtalähteenä näissä miinoissa oli tavallinen taskulampun paristo. Miinassa oli 

painosytytin ja varmistin ja se oli mahdollista myös ansoittaa. Asennettaessa sen 

painosytytin tuli sijoittaa suoraan ratakiskon tai -pölkyn alle.224 Räjähdysainetta siinä oli 

vain noin 300–500 grammaa, joka selittyy sillä, että miina oli tarkoitettu käytettäväksi 

isomman räjähdyspanoksen sytytykseen. Nämä Starinovin kehittämät auto- sekä 

junamiinat olivat sarjatuotantona valmistettuja, eli ne eivät olleet partisaanien itse 

rakentamia välineitä. Näiden miinojen käyttäjät eivät todennäköisesti olisi niitä itse 

osanneet koota tai rakentaa, vaikka heillä olisi ollut niihin tarvittavat välineet ja 

materiaali.  

 

                                                 
221 Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan todeta, että Starinov haavoittui vaikeasti käteen 

suomalaisen tarkka-ampujan luodista talvisodassa Karjalan kannaksella 13. helmikuuta vuonna 1940. 

Lähde: I. Starinov 1995, 161–165. 
222 Päämaja koulutustoimisto. N:o 2699/Koul./22 sal. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta N:o 50.  

10.7.1942. 
223 Selin 2011, 348. 
224 Soviet Mine Warfare Equipment 1951, 82. 
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Lokakuussa 1942 välittömästi syyskuun sabotaasi-iskujen jälkeen Päämajan 

koulutusosasto julkaisi jälleen uuden tiedotteen, jonka lähteenä oli ollut karjalainen 

sotavanki. Vanki oli Sorokassa sijaitsevassa desanttikoulussa saamansa koulutuksen 

aikana päässyt tutustumaan erilaisiin sabotaasivälineiden mallikappaleisiin.225 

Rautatieiskuissa käytetyistä välineistä sotavanki oli osannut kertoa seuraavaa: 

”Paristosta vedetään toinen johdin kiskolle ja toinen johdin kiskon yli siten, että 

virtapiiri sulkeutuu junan pyörän kulkiessa johdinten yli. Toinen johtopari on yhdistetty 

paristosta sähkönalliin ja detonaattoriin226”. Koulutusosasto kommentoi sotavangin 

kertomusta seuraavasti: ”Järjestely vaikuttaa erittäin epävarmalta, kun kumpikaan 

kiskoille vedetyistä johtimista ei ole eristetty, vaan ainoastaan jollakin lakalla sivelty. 

Luonnollisempaa olisi, että toinen johdin olisi eristetty, joten virtapiiri sulkeutuisi vasta 

kun junan pyörä rikkoisi eristeen.”227 

Sotavangilta saatu kuvaus vastasi lähes täysin nuorisoryhmäläisten toukokuussa junia 

vastaan käyttämää menetelmää, josta tosin oli jo kerrottu Pennasen kirjassa.228 Suomen 

lähellä olevassa desanttikoulussa oli opetettu Espanjan sisällissodassa opittuja ja 

käytettyjä menetelmiä. Valvontaosasto oli myös hyvin perillä siitä, että samanlaista 

sytytysjärjestelmää oli käytetty jo Tampereella viittä kuukautta aikaisemmin.229 Tiedote 

julkaistiin sopivasti noin kaksi viikkoa syyskuussa tapahtuneiden sabotaasi-iskujen 

jälkeen ja on luultavaa, että tällä tiedotteella Päämajan Valvontaosasto halusi näpäyttää 

Valpoa ja tämän Tampereella käynnissä olevaa tutkintaa. Tiedotteen 

ilmestymisajankohtana nuorisoryhmäläisten pidätyksiä ei ollut vielä ehditty toteuttaa, 

joten kaikkia taustoja iskuista ei vielä tuolloin tiedetty. 

 

 

                                                 
225 Päämaja koulutusosasto. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta N:o 55. Salainen 17.10.1942. 
226 Detonaattori eli räjäytin, on pieni räjähde, joka syttyy nallista ja jolla räjäytetään suurempi 

räjähdyspanos. 
227 Päämaja koulutusosasto. N:o 4344/Koul. 1/22 sal. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta N:o 55.  

17.10.1942. 
228 Pennanen 1939, 234. 
229 Päämaja koulutusosasto N:o 4344/Koul. 1/22 sal. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta N:o 55.  

17.10.1942. 
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Kuva 15: Venäläinen PMS rautatiemiina, 

jonka esikuvana oli Ilja Starinovin 

Espanjan sisällissodassa kehittämä 

”rapidas” miina. Miinan puusta 

valmistettu laatikko oli kaksiosainen, 

jossa laatikon räjähdysainetta sisältävä 

osa asennettiin ratakiskon alle. 

Saranoilla varustetun kannen puolella oli 

miinan asentamisessa ja ansoittamisessa 

tarvittavia kytkimiä. Laatikko oli 

perusrakenteeltaan hyvin samanlainen 

nuorisoryhmän Tampereella syksyllä 

1942 junia vastaan käyttämän 

”espanjalaisen laatikon” sekä 

”sähköansan” kanssa. Lähde: Soviet 

Mine Warfare Equipment. Department 

of The Army. August 1951. Department 

of the Army Manual, 82. 
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Loppulause 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miksi nämä nuoret henkilöt ryhtyivät 

harjoittamaan vastarintatoimintaa Suomessa ja miksi tämä toiminta radikalisoitui niin, 

että he lopulta ryhtyivät käyttämään pommeja tekemissään sabotaasi-iskuissa? Vaikka 

tutkimuskysymykset käsittelivät näissä iskuissa käytettyjä pommeja, oli vastausten 

selville saamiseksi tutkittava myös pommeihin ja näiden kehittämiseen liittyneitä muita 

vaikuttimia. Tutkijana yllätyin lähdemateriaalista löytyneistä iskujen tarkoista ja 

selkeistä kuvauksista sekä tapauksista talteen otetuille esineille tehdyn tutkinnan 

korkeasta laadusta. Lähteiden yksityiskohtaisuuden sekä runsauden takia moni 

tapahtumiin liittyvä mielenkiintoinen yksityiskohta täytyi lopulta karsia tai se oli 

tarkoituksenmukaisinta esittää alkuperäisistä lähteistä löytyvien kuvien avulla.  

Ensimmäisessä luvussa yritettiin saada vastauksia siihen, millaisia sabotaasi-iskuja 

Tampereella tehtiin ja mitä näissä iskuissa tapahtui tai mitkä niiden seuraukset olivat. 

Vastauksena asetettuun kysymykseen on todettava, että syyskuun lopun sabotaasi-

iskuista viranomaisten tekemä tutkinta sekä näistä tapahtumista myöhemmin kirjoitetut 

muistelmateokset eivät juuri jättäneet epäselvyyksiä siitä, mitä näissä sabotaasi-iskuissa 

tapahtui ja millaisilla välineillä nämä iskut tehtiin. Käytetyt lähteet kertoivat 

tapahtumista hyvin yhtenevästi. Lähteinä käytetyissä muistelmateoksissa tosin oli 

selkeästi liioittelua iskujen aiheuttamista vahingoista.  

Toisessa luvussa pyrittiin selvittämään kuka tai ketkä lopulta rakensivat nämä 

nuorisoryhmäläisten käyttämät pommit ja mitä näiden sabotaasi-iskujen tutkinnassa 

saatiin selville niissä käytetyistä pommeista ja mistä eri ideat näihin pommityyppeihin 

syntyivät? Kuulustelujen sanallissa kuvauksissa on lähes aina jossain määrin eroavia 

tulkintamahdollisuuksia, mutta eri lähteiden tiedot täydensivät useissa kohdissa toisiaan, 

joten mitään ratkaisemattomia tai suuria ristiriitoja lähteistä kootuissa tiedoissa ei ollut. 

Tulos oli jopa odotetun kaltainen, koska eri tapahtumat seurasivat toisiaan ja niihin oli 

ollut osallisena useita henkilöitä, jotka tietenkin osasivat kertoa asioista ainoastaan sen 

mitä olivat itse tehneet tai nähneet. Täsmällisimmin näistä asioista osasivat kertoa he, 

jotka olivat osallistuneet pommien rakentamiseen tai ne, jotka olivat näitä välineitä 

käyttäneet, vaikka he eivät olisi näitä seikkoja kuulusteluissaan tai kertomuksissaan 

suoraa myöntäneet. Toisaalta tapauksiin osallistuneilla henkilöillä ei ollut enää mitään 

suoranaista syytä valehdella pommien yksityiskohtia koskevissa seikoissa. 
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Kuulustelupöytäkirjoja sekä muuta tutkimusmateriaalia tarkastellessa syntyi selkeä sekä 

yhtenäinen käsitys siitä, minkä tyyppisiä pommeja vastarintatoiminnassa käytettiin ja 

miten niitä valmistettiin. Rikostutkimuskeskuksen tekemät tekniset tutkimukset ja niihin 

laaditut kuvaliitteet täydensivät loput yksityiskohdat, jotka olisivat olleet muuten 

vaikeasti ymmärrettävissä. 

Kolmannessa luvussa tarkasteltiin mitkä vaikuttimet saivat nuoret käyttämään räjähteitä 

ja mitä näillä nuorisoryhmän tekemillä tuhotöillä ja pommeilla oli ollut tarkoitus 

saavuttaa sekä miksi nämä sabotaasi-iskut epäonnistuivat. ”Espanjanlaisten laatikoiden” 

asentaminen annettiin nuorten tyttöjen tai naisten vastuulle, joilla ei ollut aikaisempaa 

kokemusta räjähteiden käsittelystä. Heitä ei kuitenkaan voi syyttää näiden sabotaasi-

iskujen lähes täydellisistä epäonnistumisista. Ehkä nuorisoryhmäläisten merkittävin 

onnistuminen oli se, ettei kukaan heistä vammautunut tai kuollut käsitellessään näitä 

itsetehtyjä toiminnaltaan hyvin epäluotettavia räjähteitä, asentaessaan niitä pimeässä ja 

puutteellisilla ohjeilla varustettuna. Syitä iskujen epäonnistumiseen oli useita. 

Välineiden käyttöä ei ollut harjoiteltu ja ne olivat käyttäjilleen uusia. Ensikertalaiselle 

pimeässä ja harjoittelematta toimiminen oli varmasti ollut hyvin stressaavaa ja 

pelottavaa. Syyskuun räjähteillä tehdyistä sabotaasi-iskuista onnistuivat lähes 

poikkeuksetta ainoastaan ne, joissa pommin asentajana oli ollut pommin itse rakentanut 

tai iskuihin aikaisemmin osallistunut henkilö. Vaikka pommit joissain tapauksissa 

räjähtivätkin odotetusti, ei syntyneissä räjähdyksissä saatu riittäviä vahinkoja aikaiseksi 

kohteilla, mikä luultavimmin tarkoitti sitä, ettei iskujen kohteita ollut tiedusteltu tai 

suunniteltu riittävän hyvin. Räjähdysaineiden puutteesta tämä ei varmasti voinut johtua, 

sillä niitä oli nuorisoryhmäläisillä vielä pidätysten yhteydessä runsaasti jäljellä. 

Yksinkertaisesti todennäköisin syy oli se, että iskuihin käytetyn räjähdysaineiden teho 

oli arvioitu täysin väärin. 

Neljännessä luvussa kysyttiin, mistä sabotaasi-iskujen pommien esikuvat olivat 

peräisin? Olivatko ne kopiota Espanjassa käytetyistä, vai olivatko ne suunniteltu 

Neuvostoliitossa - tai keksivätkö nuoret ne itse? Sakari Selin kertoi saaneensa ajatuksen 

junia vastaan tehdyistä iskuista Suomen pojat Espanjassa kirjasta ja hän kertoo 

maininneensa tästä ideasta Laaksolle, joka oli pitänyt tätä tapaa toteuttamiskelpoisena 

iskutapana myös Suomessa. Ajatus näiden Espanjan sisällissodassa kehitettyjen 

pommien kopioimiseen sai hyvin todennäköisesti alkunsa kirjan kertomuksesta, ja 
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Laakso oli juuri oikea henkilö vastaamaan näistä pommeista esitettyihin kysymyksiin, 

olihan hän nämä kertomukset kirjaan kirjoittanutkin. Pommeille tehdyissä tutkimuksissa 

havaittiin, että niissä oli ollut sellaisia ominaisuuksia, joita pommien esikuvana olleessa 

kirjassa ei ollut mainittu, mutta joita kuitenkin oli ollut sekä Espanjassa ja Tampereella 

käytetyissä pommeissa. Tietoja näistä yksityiskohdista saattoi olla vain sellaisilla 

henkilöillä, jotka olivat tämän tyyppisiä pommeja joskus aikaisemmin käyttäneet tai 

niihin tutustuneet.  

Neuvostoliitolla ei kuitenkaan näytä olleen Laaksoa suurempaa roolia tai osuutta 

Tampereella syksyllä tehtyihin sabotaasi-iskuihin, mikä käy lähdeaineistosta 

kiistattomasti ilmi. Nykyisillä rikostutkimustekniikoilla olisi kuitenkin hyvin 

mahdollista selvittää, mikä oli lopulta Laakson osuus syyskuun iskuihin. Osallistuiko 

hän sabotaasi-iskuissa käytettyjen pommien rakentamiseen?  

Lähteiden perusteella voidaan todeta että, Neuvostoliiton Suomeen lähettämä desantti 

Eino Laakso oli hyvin suurella todennäköisyydellä ainakin jollakin tavalla osallinen 

Tampereella tapahtuneisiin sabotaasi-iskuihin. Lopullinen varmuus tähän kysymykseen 

saattaisi löytyä Laakson kumppanina toimineen ja sodan jälkeen Neuvostoliittoon 

palanneen radistin kirjoittamista kertomuksista, joita varmasti on taltioitu Venäjällä 

oleviin arkistoihin. 

Mitä näillä sabotaasi-iskuilla lopulta saatiin aikaiseksi Suomessa? Vastarintatoimintaan 

osallistuneet nuoret toteuttivat hyvin paljon myös muita rikoksia, kuten jatkettuja 

murtoja sekä törkeitä varkauksia, joiden kohteena olivat olleet aivan tavalliset 

kansalaiset. Nämä omaisuusrikokset olivat jossain määrin jopa enemmän esillä 

nuorisoryhmäläisiä koskevissa kuulusteluissa kuin heidän tekemät sabotaasi-iskut. 

Tapahtumiin innokkaasti osallistunut Sakari Selinkin, jättää omassa kirjassaan 

mainitsematta, kuinka moni sivullinen henkilö vammautui näiden iskujen seurauksena 

tai mitkä olivat lopulta nuorisoryhmäläisten kaikkien iskujen sekä muun rikollisen 

toiminnan aikaansaamat aineelliset sekä taloudelliset vahingot. Selinkään ei lopulta 

kerro totuutta tapahtumista, hän luo kertomuksillaan tasapuolisuusharhan 

nuorisoryhmäläisten suorittaman vastarintatoiminnan sekä niistä syntyneiden 

vahinkojen välille. Se, että iskut ja niiden yritykset lähes poikkeuksetta epäonnistuivat, 

oli omiaan korostamassa sitä, että nämä Tampereella vuonna 1942 tehdyt sabotaasi-

iskut ovat lopulta lähes täysin jääneet jatkosodan tutkijoilta huomioimatta. Näissä 
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iskuissa ei menetetty ihmishenkiä. Suomessa jatkosodan aikana tapahtunut 

vastarintatoiminta sijoittui käynnissä olevan sodan alkuun, ei sen loppuun, mikä oli 

vastarintatoiminnan tavanomainen järjestys maissa, jossa vastarintaa esiintyi. Sodan 

vastustus ei Suomessa koskaan saanut väestön keskuudessa tukea tai edes pientä 

passiivista myötämielisyyttä, tilanne oli oikeastaan juuri päinvastoin, sillä epäilyttävän 

toiminnan seuraajia ja ilmiantajia oli kaikkialla. Tehdyillä sabotaasi-iskuilla ei ollut 

mitään merkitystä käynnissä olevaan jatkosotaan tai sen lopputulokseen. Tutkimuksen 

alkuvaiheessa uskoin, että niillä olisi ollut edes jokin muu merkitys, kuin nuorten 

itsensä kokema velvollisuudentunto. Tilanteen sekä olosuhteiden muututtua nämä 

sabotaasi-iskut kuten niihin osallistuneet nuorisoryhmäläisetkin tulivat arvottomiksi. 

Olisiko heidän arvostuksensa ollut toisenlaista, mikäli tapahtumissa olisi menehtynyt 

joko vastarintaan osallistuneita tai täysin sivullisia henkilöitä. Mitä olisi tapahtunut, jos 

heidät olisi tuomittu kuolemaan ja nämä tuomiot olisivat toimeenpantu? Esimerkkejä 

vastarintatoiminnasta ja sen aiheuttamista seurauksista käytyyn sotaan löytyy usean eri 

Euroopan maan historiasta. 

Nuorisoryhmäläiset, kuten tutkimuksessa osoitettiin, eivät koskaan olleet toimineet 

Neuvostoliiton sodanjohdon alaisuudessa tai käskytettävänä. Nuorisoryhmän johtajana 

oli toiminut Pellervo Takatalo, jolta se oli myös saanut ohjeet sekä käskyt. 

Vastarintatoiminta oli ollut näille nuorille jännittävää ajanvietettä, jota he olivat 

harjoittaneet itselleen tärkeän aatteen nimessä. Todennäköisesti heidän keskeisimmät 

motiivinsa olivat olleet vakaumuksellisia, intoa auttaa Neuvostoliittoa sekä sokeaa 

ihailua kommunismia kohtaan. Sodan päätyttyä nämä nuorisoryhmäläiset eivät omaksi 

hämmästyksekseen saaneet mitään erityistä huomiota tai palkintoa tekemistään 

sabotaasi-iskuista tai toteuttamastaan vastarintatoiminnasta, vaikka he olivat varmasti 

toisin uskoneet ja odottaneet.  

Täysin uutena tutkimuskysymyksenä nousi esiin, miksi Neuvostoliitto ei halunnut tukea 

tai avustaa Suomessa sodan aikana tapahtunutta vastarintatoimintaa? Ehkä Moskovassa 

pelättiin täysin aiheellisesti, että vaarana saattoi myöhemmin olla näiden oma-

aloitteeseen ja paikalliseen vastarintaan ryhtyneiden tahojen riitaantuminen ja 

vieraantuminen Neuvostoliiton omasta aatemaailmasta. Tähänkin kysymykseen 

todennäköisesti saattaisi löytyä lisävalaistusta Venäjän eri arkistoista. 
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Tutkijaa jäi askarruttamaan myös Takatalon piilokorsusta löytynyt matkalaukkupommi. 

Tämä kellokoneistolla varustettu pommi poikkesi kaikista nuorisoryhmäläisten 

aikaisemmin käyttämistä välineistä, sillä se oli tarkoituksellisesti valmistettu 

terroripommiksi, eli tappamista varten. Mitä olisikaan tapahtunut, jos nuoret eivät olisi 

jääneet kiinni jo syyskuun 1942 sabotaasi-iskuista? Olisivatko he koventaneet otteitaan 

ja siirtyneet harjoittamaan terroria? Mikä oli ollut hyvin tavanomaista 

vastarintatoiminnan kehitystä monessa muussa sitä harjoittaneessa maassa. 
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