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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka Kainuuta varauduttiin puolustamaan talvi- ja 

jatkosotien jälkeen. Pariisin rauhansopimus ja YYA-sopimus asettivat Suomen tilanteeseen, 

jossa joukkojen kokoa oli rajoitettava, ja valtakunnallinen uhkakuva muuttui täysin. Koko 

Suomen itsenäisyyden ajan Neuvostoliitto oli ollut suurin sotilaallinen uhka, mutta nyt uhka 

tulikin pohjoisesta ja lännestä. 

 

1950-luvulla Puolustusvoimien pääesikunta laati kaksi keskeistä koko valtakunnan puolus-

tamista käsittelevää käskyä, operatiiviset käskyt numero 8 ”Polttoainehankinta” ja 13 ”Val-

puri”. Tutkimuksessa selvitetään, millaisen uhkakuvan perusteella käskyt oli laadittu. Tutki-

muksen keskeinen kysymys on, millaisia joukkoja Kainuuseen oli sijoitettu, vai oliko jouk-

koja ollenkaan. Operatiivisissa suunnitelmissa suurimpana uhkana Kainuulle koettiin vihol-

lisen pommikoneet, joilla olisi pyritty tuhoamaan alueella olevia siltoja ja rautateitä. Myös 

sisäiset järjestyshäiriöt ja poliittinen kuohunta koettiin uhaksi, joka olisi pitänyt vaientaa il-

man ulkopuolista apua. 

 

Kylmän sodan ensimmäisinä vuosina talvisodan kokemukset olivat todennäköisesti vielä mo-

nien puolustusvoimien palveluksessa olevien henkilöiden muistissa. Talvisodassa Neuvosto-

liitto pyrki katkaisemaan Suomen Kainuun kohdalta kahtia pyrkimyksenään katkaista maa-

yhteys Etelä-Suomesta Ruotsiin. Yrityksen epäonnistuttua Suomen ja Neuvostoliiton välinen 

raja säilyi Kainuun kohdalla muuttumattomana, mutta YYA-sopimuksen takia uhkaa uuteen 

katkaisuyritykseen ei enää sotien jälkeen ollut. 

 

Koska YYA-sopimus velvoitti Suomea estämään alueensa käyttö Neuvostoliittoon kohdistu-

vilta hyökkäyksiltä, täytyi rajojen vartiointia ylläpitää rauhan aikana ja tehostaa sodan aikana. 

Kainuun rajavartiosto sai sotilasjohdolta valmistautumistehtäviä rajan vartioimiseen. Luva-

ton rajanylitys piti pystyä havaitsemaan ja estämään, jotta kahden valtion välisen sopimuksen 

ehdot täyttyisivät. 

 

Puolustusvoimien valmistautuessa puolustamaan Suomea kaikkiin muihin suuntiin kuin 

itään, sisämaassa sijaitseva Neuvostoliittoon rajoittuva maakunta jäi puolustuksellisesta nä-

kökulmasta hyödyttömäksi. Aluetta valmistauduttiin käyttämään selusta-alueena, jossa huol-

lon eri toimijat olisivat saaneet toteuttaa tehtäviään mahdollisimman rauhassa. Suurta aluetta, 

jolla ei ollut aluevastuussa olevaa sotajoukkoa, valmistauduttiin käyttämään keskittämisalu-

eena reservijoukoille niiden valmistautuessa torjumaan pohjoisesta hyökkäävä vihollinen. 

Mutta mikäli Kainuu olisi syystä tai toisesta joutunutkin sotatoimialueeksi, oliko puolustus-

voimilla kyky puolustaa aluetta? 
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SUOMI-NEIDON VYÖTÄRÖLLÄ–KAINUUN PUOLUSTUSSUUNNI-

TELMAT KYLMÄN SODAN ENSIMMÄISINÄ VUOSIKYMMENINÄ 

 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Aihealueen esittely 

Kainuun alueella käytiin 1940-luvun alussa maailmallakin tunnetuiksi käyneitä taisteluita Suo-

mussalmen-Raatteen ja Kuhmon suunnalla1. Kainuun kohdalla valtakunnan rajat säilyivät so-

tien jälkeen samoina kuin ennen sotia, joten Kainuun maantieteen voi nähdä säilyneen käytän-

nössä muuttumattomana 1940-luvun aikana ja sen jälkeen. Alueella luulisi olevan samanlaista 

merkitystä myös tulevassa sodassa, mikäli uhka tulisi jälleen idästä. Kehittyvä infrastruktuuri 

aiheutti maantieteeseen omia muutoksiaan, mutta maaston muodot ja maastolliset kapeikot säi-

lyivät lähes muuttumattomina. 

Kylmän sodan aikaista puolustusvoimien valtakunnallisen puolustuksen suunnittelua ohjasi 

kaksi keskeistä sopimusta, vuonna 1947 solmittu Pariisin rauhansopimus ja vuonna 1948 Suo-

men ja Neuvostoliiton välillä solmittu sopimus ystävyydestä, yhteystyöstä ja avunannosta, eli 

YYA-sopimus.2  

Pariisin rauhansopimuksella Suomi riisuttiin aseista niin, ettei Suomi kykenisi toimimaan hyök-

kääjänä. Sopimus sisälsi lukuisia rajoitteita puolustusvoimien vahvuuteen ja kalustoon liittyen, 

                                                
1 Raunio, Ari: Suomen Puolustusvoimien ensimmäinen vuosisata, Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta. Tynkky-

nen, Vesa, Mikko Karjalainen & Pentti Airio, Edita, Helsinki 2018, s. 31 
2 Jouko, Petteri: Puolustussuunnittelun käynnistyminen maailmansodan jälkeen, Piirteitä Puolustusvoimien kehi-

tyksestä 1944–1964.  Juhani Kari, Jukka Knuuti (toim.), Espoo-Kauniainen Reserviupseerit r.y., Ekenäs Tryckeri 

Ab, Tammisaari 2005, s. 53 
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muun muassa sen, että miesvahvuudeksi määritettiin 41 900 miestä. Kaikki rauhansopimuksen 

mukaan ylimääräinen materiaali määrättiin luovutettavaksi liittoutuneiden käyttöön. Henkilös-

tön ja materiaalin rajoittaminen 41 900 mieheen ja heidän tarpeisiinsa tarkoitti sitä, ettei puo-

lustusvoimat olisi enää kyennyt kuin rauhansopimuksen mukaisiin ”sisäistä luonnetta olevien 

tehtävien ja rajojen paikalliseen puolustamiseen.”3 

Läntiset suurvallat, etenkin Iso-Britannia, näkivät Suomen Neuvostoliiton vaikutuspiiriin jätet-

tynä maana, minkä takia puolustusvoimien vahvuus täytyi rajoittaa niin pieneksi, että voima 

riittäisi sisäisten ongelmien ratkaisuun, muttei kasvattaisi Neuvostoliiton sotilaallista voimaa.4  

Neuvostoliitto ei kuitenkaan painostanut Suomea luovuttamaan ylimääräistä materiaaliaan, 

vaan solmi Suomen kanssa vuonna 1948 kahdenkeskeisen YYA-sopimuksen, jonka päämää-

ränä oli muodostaa Neuvostoliiton länsirajalle puskurivyöhyke. Sopimus velvoitti Suomen puo-

lustautumaan kaikin käytettävissään olevin voimin, mikäli Suomi tai Neuvostoliitto joutuisi 

Suomen alueen kautta Saksan tai sen liittolaisten hyökkäyksen kohteeksi. Suomen onneksi liit-

toutuneiden keskinäinen vastakkainasettelu ja Neuvostoliiton haluttomuus painostaa Suomea 

materiaaliluovutuksiin mahdollisti puolustusmateriaalin jättämisen puolustusvoimien käyt-

töön.5 YYA-sopimus ei ollut liittosopimus, vaan sillä pyrittiin säilyttämään ulkopoliittinen toi-

minnanvapaus lupaamalla Neuvostoliitolle, ettei Suomen alue olisi muiden käytössä hyök-

käystä varten Neuvostoliittoa vastaan.6 

Pariisin rauhansopimuksessa asetetut rajoitukset ja YYA-sopimuksessa määritetyt velvoitteet 

olivat keskenään ristiriidassa, mikä aiheutti puolustusvoimissa epätietoisuutta. Puolustusvoi-

missa tapahtuvalle puolustussuunnittelulle luotiin perusteet vuonna 1949 jätetyn puolustusrevi-

sion mietinnön pohjalta. Revision mietinnön mukaan Puolustusvoimien oli luotava sotilaalliset 

edellytykset Suomen pitämiseksi puolueettomana ja pysymään sodan ulkopuolella. Todennä-

köisimpinä hyökkäyssuuntina nähtiin Lounais- ja Etelä-Suomen alueet koko valtakunnan elin-

tärkeiden toimintojen vuoksi, ja myös hyökkäys Lappiin nähtiin mahdollisena. Koko valtakun-

nan laajuista yllätyshyökkäystä ei sen sijaan pidetty todennäköisenä.7 

                                                
3 Jouko (2005) s. 53 
4 Visuri, Pekka: Yya-sopimus turvallisuuspoliittiselta näkökannalta, YYA–Aika ja sopimus. Unto Vesa (toim.), 
Rauhan- ja konfliktitutkimuskeskus, Tutkimuksia No. 81, 1998, Tampere, 1998, s. 35 
5 Jouko (2005) s. 53–54 
6 Visuri (1998) s. 34 
7 Tynkkynen, Vesa ja Petteri Jouko: Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu, Suomen puolustusvoimat 100 vuotta. 

Mikko Karjalainen (toim.), Suomen puolustusvoimat, Edita Publishing Oy, 2018, s. 140 
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YYA-sopimus antoi perusteet operatiiviselle suunnittelulle, jossa otettiin huomioon puolustus-

revision näkemys, ettei Neuvostoliiton muodostamaa uhkaa tarvitse huomioida maiden välisten 

ystävyyssuhteiden vuoksi. Pääesikunnan operatiivisen osaston tultua samaan johtopäätökseen 

Neuvostoliiton muodostama uhka rajattiin kokonaan pois operatiivisista suunnitelmista.8 

Tasavallan presidentti J.K. Paasikivi valtuutti puolustusvoimat vuonna 1948 laatimaan opera-

tiivisia suunnitelmia, jotka rakentuivat kolmen eri uhkamallin ympärille. Ensimmäisessä uhka-

mallissa varauduttiin hyökkäykseen Suomen alueelle Pohjois-Norjan kautta. Toisessa uhkamal-

lissa hyökkäyksen oletettiin tulevan Pohjois-Norjan ja Itämeren kautta. Kolmannessa uhkamal-

lissa hyökkäyksen ennakoitiin tulevan Pohjois-Norjan ja Itämeren lisäksi Ruotsin kautta.9 

Vuonna 1951 puolustusvoimissa annettiin operatiivinen käsky No. 7, jossa käsiteltiin koko val-

takunnan puolustusta alueellisen puolustuksen periaatteiden mukaisesti. Operaatiokäskyssä 

puolustusvoimien tehtäväksi määrättiin sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, 

maan puolueettomuuden ja koskemattomuuden turvaaminen sekä hyökkäyksen torjuminen.10 

Vuotta myöhemmin Puolustusvoimien komentaja vahvisti seuraavan käskyn No. 8 ”Polttoai-

nehankinta”. Polttoainehankinnassa uhkakuvat säilyivät samanlaisina, mutta länsivaltojen ky-

kyä käydä laajamittaista sotaa Suomen alueella ei nähty realistisena, vaan uskottiin enemmän-

kin paikallisiin konflikteihin, ilmavoimien käyttöön sekä tuholaistoimintaan. Operaatiokäs-

kyssä määritettiin myös valtakunnallinen sisin puolustusvyöhyke, joka kulki reittiä Lappeen-

ranta–Kouvola–Riihimäki–Hämeenlinna–Tampere–Virrat–Ähtäri–Kyyjärvi–Pyhäjärvi–Ou-

lunjärvi–Sotkamo–Kuhmo.11 

Pohjois-Suomen alueella tehtäväksi tuli Polttoainehankinnan myötä muodostaa painopiste Nor-

jan ja Neuvostoliiton rajojen yhtymäkohtaan. Päävoimat oli keskitettävä Kemi–Rovaniemi-alu-

eelle, missä tehtävänä oli pitää keskeiset liikenteen solmukohdat hallussa. Pohjois-Suomen vas-

tuualueen eteläisimmän puolustusvyöhykkeentasa oli Oulu–Kuusamo välinen alue. Vihollisen 

pääsy Pohjanmaan ja Sisä-Suomen alueelle oli estettävä, ja viimeistään tälle tasalle kohdistet-

taisiin Päämajan alistamilla reserveillä.12  

1950-luvun puoliväliin mennessä uhkakuvat olivat maailmanpolitiikan seurauksena muuttu-

neet, ja Pääesikunnassa nähtiin mahdollisuus pitkäkestoiseen konfliktiin, josta Suomi ei 

                                                
8 Jouko (2005) s. 54 
9 Ibid. s. 54–55 
10 Ibid. s. 55–59 
11 Ibid. s. 60–61 
12 Ibid. s. 61 
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kykenisi pitäytymään irti. Uhkakuvien seurauksena muodostettiin täyden sodanajan kokoonpa-

non ja rahanajan kokoonpanon väliin uusi kokoonpano, puolueettomuuden vartiointijoukot 

(puva-joukot). Puva-joukkojen ajatuksena oli kohottaa Suomen puolustusvalmiutta uskotta-

valla tasolle, muttei kuitenkaan täyteen vahvuuteen, jottei valtion taloudelle aiheutuisi merkit-

täviä tappioita konfliktin pitkittyessä. Puva-joukkojen vahvuudeksi suunniteltiin 56 000 miestä, 

jotka olisi muodostettu kutsumalla palvelukseen kaksi viimeisintä kotiutunutta ikäluokkaa eli 

kuusi edellistä saapumiserää. Tällä vahvuudella olisi saatu muodostettua kuusi prikaatia, joista 

kolmen sijoituspaikka olisi ollut Lapissa.13 

Vuonna 1957 koko valtakunnan puolustusta ohjaava käsky uusittiin, ja puolustusvoimissa an-

nettiin operaatiokäsky N:o 13 ”Valpuri”. Valpurissa uhkakuvat säilyivät ennallaan, ja uhkan 

nähtiin edelleen tulevan lännestä. Valpurissa operaatiokäskyn keskeisimmät tehtävät pohjau-

tuivat YYA-sopimukseen ja sen noudattamiseen. Valpurissa maanpuolustusalueiden vastuualu-

eet kokivat jonkin verran muutoksia, mutta Pohjois-Suomeen sijoitetun 1.Disioonan vastuualue 

säilyi ennallaan. Lähes ennallaan säilyivät myös maanpuolustusalueiden tehtävät. Suurimmat 

muutokset Valpurin ja Polttoainehankinnan välillä löytyivät joukkojen määrissä.14 

Aihealueen tehtävänannossa ongelmaa ja rajausta on tarkennettu seuraavalla tavalla: ”puolus-

tusvoimat laativat 1950- ja 60-luvulla kaksi operatiivista käskyä (Polttoainehankinta ja Val-

puri). Miten Kainuun aluetta valmistauduttiin puolustamaan?” Nämä kaksi operatiivista käskyä 

ja niiden aiheuttamat toimenpiteet tulevat olemaan tutkimuksen keskiössä. 

 

1.2 Aiemmat tutkimukset 

Kylmän sodan aikaisista valmisteluista on tehty valtakunnallisesti monia tutkimuksia, mutta 

pelkästään Kainuun maakunnan alueeseen keskittynyttä tutkimusta ei ole tehty. 1. Divisioona, 

jonka vastuualueelle Kainuu kuului, ja sen valmisteluita 1950-1960-luvuilla on tutkittu ainakin 

Oulun yliopistossa, missä Jukka Raustia on tutkinut Pohjois-Suomen liikekannallepano ja pai-

kallispuolustusvalmiutta vuosien 1951-1973 aikana15. Lisäksi Kimmo Rajala tekee Oulun yli-

opistolle diplomityötä 1. Divisioonan operatiivisesta suunnittelusta16. Rajalan kirjoittama artik-

keli Oulun varuskunta ja pohjoisen puolustus 1945–2000 Pohjan prikaatin killan julkaisemassa 

                                                
13 Jouko (2005)  s. 65 
14 Ibid. s. 66–67 
15 Raustia, Jukka: Luottamuksen pettäessä. Liikekannallepano- ja paikallispuolustusvalmistelut Pohjois-Suomessa 

1951-1973. Oulun yliopisto, Historian laitos, 2005. 
16 www.kaleva.fi/oulu-vastasi-puolustuksesta-naton-ja-neuvostoliito/2103546, luettu 19.1.2021 
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Oulu varuskuntakaupunkina –teoksessa on ensiarvoisen tärkeä lähde, joka ohjaa tutkimusta oi-

keiden asiakirjalähteiden jäljille.17 

Samaan aikakauteen sijoittuvia tutkimuksia on tehty Maanpuolustuskorkeakoululle. Esimer-

kiksi Ilkka Tuomisto on tutkinut diplomityössään 3. Divisioonaa, jonka vastuualue oli Kainuun 

eteläpuolella, Pohjois-Savosta ja -Karjalasta aina Suomenlahdelle saakka18 sekä Pekka Korho-

sen 2. Divisioonaa, eli Länsi- ja Lounais-Suomen vastuualuetta19 käsittelevässä diplomityös-

sään. Lisäksi Ville Kauppi on tutkinut pro gradussaan Ilmavoimien operatiivista suunnittelua 

1950-luvulla20. 

Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi on löydettävissä lukuisia tutkimuksia ja artikkeleita, 

joissa käsitellään kylmän sodan aikaisia operatiivisia suunnitelmia koko valtakunnan näkökul-

masta, pureutumatta liikaa yksittäisiin alueisiin. Muun muassa Petteri Jouko on kirjoittanut lu-

kuisia tutkimuksia ja artikkeleita aikakauden operatiivisiin suunnitelmiin liittyen. 

 

1.3 Tutkimusongelma, rajaukset ja näkökulma 

Aiemmat tutkimukset jättävät Kainuun kohdalle tutkimattoman alueen. Kainuun kohdalla 

Suomi on kapeimmillaan, ja kuten jo talvisodassa huomattiin, Suomen maayhteyttä Ruotsiin 

yritettiin katkaista marssimalla Kainuun halki kohti Oulua. Pohjois-Suomeen sijoitettujen jouk-

kojen päävoimien puolustusvyöhykkeeksi oli käsketty Rovaniemi–Kemi-tasa21, joten ylim-

mällä johdolla oli pyrkimys pitää maayhteys Ruotsiin mahdollisimman pitkään. Mikä oli Kai-

nuun alueen merkitys ylimmän johdon operatiivisissa suunnitelmissa? Kuinka Kainuu huomi-

oitiin valtakunnallisissa puolustussuunnitelmissa ”Polttoainehankinta” ja ”Valpuri”? Vaikutti-

vatko talvisodan tapahtumat Suomen varautumiseen idästä tulevaa uhkaa vastaan? Näihin ky-

symyksiin pyrin löytämään vastauksen päätutkimuskysymykseni avulla, joka on: 

Kuinka Kainuun puolustus suunniteltiin Polttoainehankinnan ja Valpurin mukaan? 

Päätutkimuskysymykseen etsitään vastausta tuon aikakauden operatiivisten suunnitelmien 

kautta ja alatutkimuskysymyksillä. Tutkimuksen alatutkimuskysymyksiä ovat: 

                                                
17 Jouko Vahtola (toim.), Oulu varuskuntakaupunkina. Pohjan prikaatin kilta, 2005 
18 Tuomisto, Ilkka, ja Sotataidonlaitos: 3. Divisioonan Puolustussuunnittelu Vuosina 1945-1966. 2017 
19 Korhonen, Pekka, ja Sotataidonlaitos: 2. Divisioonan Puolustussuunnittelu Etelä- ja Lounais-Suomessa Vuosina 

1945-1966. 2017 
20 Kauppi, Ville: POLTTOAINEHANKINNASTA VALPURIIN–ILMAVOIMIEN SODAN AJAN SUUNNITELMAT 

1950-LUVULLA. 2019 
21 Jouko (2005) s. 61  



6 

1. Kuinka Kainuun puolustus oli järjestetty ennen talvi- ja jatkosotaa ja niiden aikana? 

2. Millainen vihollisuhka Kainuuseen kohdistui Polttoainehankinnan ja Valpurin perus-

teella? 

3. Miten Kainuu huomioitiin valtakunnallisissa puolustussuunnitelmissa Polttoainehan-

kinta ja Valpuri? 

4. Mitä joukkoja Kainuun alueelle suunniteltiin käytettävän valtakunnallisten puolustus-

suunnitelmien perusteella? 

5. Miten joukkojen käyttö Kainuun alueella oli suunniteltu? 

 

Ensimmäisellä alatutkimuskysymyksellä haetaan perusteluita sille, miksi Kainuu oli otettava 

huomioon suunnitelmissa. Luvussa käsitellään Talvi- ja Jatkosodan tapahtumia Kainuun alu-

eella. Samalla luodaan katsaus Kainuun maantieteeseen, joka ei ollut vuosien aikana juurikaan 

muuttunut. 

Toiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastausta käymällä läpi Polttoainehankinnan ja Valpu-

rin uhkakuvat ja se, miten ne vaikuttivat Kainuun puolustusvalmisteluihin. Uhkakuvan ymmär-

täminen on keskeisessä roolissa, jotta ymmärtää, miksi joukkojen käyttö on suunniteltu siten 

kuin se on operatiivisten käskyjen pohjalta suunniteltu. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen etsitään vastausta puolustusvoimien luomista operaatiokäs-

kyistä Valpuri ja Polttoainehankinta. Noista käskyistä etsitään vaatimuksia ja perusteita, joita 

Pääesikunta asetti 1. Divisioonalle Kainuuta koskien. 

Neljänteen ja viidenteen kysymykseen haetaan vastauksia 1. Divisioonan asiakirjoista, joista 

selviää, millaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia Kainuun alueelle tehtiin, sekä mitä kohteita alu-

eella suunniteltiin suojattavan ja millaisilla joukoilla. Kysymykset nivoutuvat vahvasti yhteen, 

eikä niitä voi erottaa toisistaan, joten niihin on etsittävä vastauksia samoista yhteyksistä. 

Tutkimuksen aiheena on Kainuun puolustus kylmän sodan ensimmäisinä vuosikymmeninä. 

Tutkimuksen aihe antaa suoraan maantieteellisen rajauksen, eli tutkimus tulee käsittelemään 

vain Kainuun maakunnan alueelle suunniteltua puolustusta. 

Tutkimus rajautuu maantieteellisesti Kainuun alueelle. Kainuun alue oli 1950-luvulla jaettu 

kahteen eri vastuualueeseen, Kajaanin sotilaspiirin alueeseen, johon kuuluivat Kajaani22, Ka-

jaanin maalaiskunta, Vuolijoki, Sotkamo, Puolanka, Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Paltamo sekä 

Kainuun rajavartioston alueeseen, johon kuuluivat Kuhmo ja Suomussalmi sekä Koillismaalla 

                                                
22 Nykyisin Kajaani käsittää kolme tuona aikana ollutta kuntaa, silloiset Kajaanin kaupunki, Kajaanin mlk. sekä 

Vuolijoki. 
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sijaitseva Kuusamo.23 Tutkimuksessa etsitään näille vastuualueille annettuja käskyjä ja tehtyjä 

suunnitelmia. Liitteessä 1 on Suomen kartta, mihin on korostettu Kainuun rajat. 

Ajallisesti tutkimuksen rajaaminen vuosien 1948 ja 1965 välille on perusteltua, sillä ennen 

vuotta 1948 operatiivinen suunnittelu oli puolustusvoimissa kiellettyä, ja vuonna 1964 alkoi 

seuraavan operatiivisen suunnittelun valmistelut24. Ensimmäiset vuosikymmenet jättävät hiu-

kan enemmän tulkinnanvaraa, kuin maantieteellinen rajaus. Kylmän sodan voidaan katsoa al-

kaneeksi vuonna 194525, joten ensimmäisten vuosikymmenien tarkastelun voi aloittaa tuosta 

vuodesta. Vuoden 1966 heinäkuussa puolustusvoimat siirtyivät rauhanajan divisioonaorgani-

saatiosta sotilaslääneihin26.  

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan tutkimuksen ajanjaksolle osuvat muut operatiiviset suunni-

telmat kuin operaatiokäsky numero 8, Polttoainehankinta ja operaatiokäsky numero 13, Valpuri 

materiaalin laajuuden pitämiseksi gradulle sopivissa rajoissa. Muiden käskyjen mukaan otta-

minen laajentaisi tutkimuksen huomattavasti gradua laajemmaksi kokonaisuudeksi, eikä sellai-

sen aineistomäärän läpi käyminen olisi ajankäytön kannalta järkevää. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja lähteet 

Tutkimuskirjallisuus auttaa hahmottamaan, mikä tutkimusmenetelmistä soveltuisi tämän ai-

heen tutkimukseen parhaiten. Keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat alkaneet tarkentua sitä 

mukaa, kun käsitys aiheen vielä selvittämättömistä puolista on muodostunut. Tutkimuksen pää-

määränä on aina uuden tiedon tuottaminen.27 

Tutkimuksessa käytetään aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää, jossa aineistoa tar-

kastellaan kokonaisuutena. Tutkimusmenetelmässä kaikki luotettavana pidetyt, selvitettävään 

kuvioon liittyvät seikat on kyettävä selvittämään siten, etteivät ne ole ristiriidassa tulkintojen 

kanssa.28  

Tutkimustyötä on tehty käymällä läpi Pääesikunnan arkistokokoelmia, jotka ovat valikoituneet 

läpi käytäviksi aiempien tutkimusten perusteella. Kansioista on etsitty 1. Divisioonaa, Pohjois-

                                                
23 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 134/III/OT/11 b sal., 24.9.1952, T 25167/4, F3-F5 OTsal, kartta 1 
24 Tuomisto (2017) s.5 
25 Visuri, Pekka: Puolustusvoimat kylmässä sodassa. WSOY, Juva,1994, s. 39 
26 Lähteenkorva, Pekka: Organisaation kehitys. Suomen Puolustusvoimat 1944-1974 Puolustusvoimien rauhan 

ajan historia osa 2.Syrjö, Veli-Matti, Mikko Karjalainen & Eero Elfvengren, WSOY, Maanpuolustuskorkeakou-

lun Sotahistorian laitos, 2006, s. 256 
27 Lappalainen, Jussi: Haluatko historiantutkijaksi?. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 2002, s.56 
28 Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino, Tampere, 2011, s. 38 
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Suomen maanpuolustusaluetta, Kajaanin sotilaspiiriä, Kainuuta ja Kainuun kuntia käsitteleviä 

sekä edellä mainittuihin aihepiireihin liittyviä sanoja ja asiakokonaisuuksia. Tällä tavalla käy-

dyistä asiakirjoista on voinut jäädä löytämättä kansioita tai huomaamatta asiakirjoja, joissa olisi 

voinut olla Kainuuta käsittelevää asiaa, mutta tutkimuksen tekemiseen olevan rajallisen ajan 

vuoksi kaiken arkistomateriaalin läpi käyminen olisi ollut liian aikaa vievää. Pääesikunnan kan-

sioiden lisäksi tutkimusta varten on käyty läpi 1. Divisioonan esikunnan operatiivisen osaston, 

pioneeritoimisto sekä järjestelytoimiston kansioita 50-luvulta ja 60-luvun alusta. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineistosta tuodaan esiin sen keskeisimpiä asioita riip-

pumatta aiemmista tutkimuksista. Tutkimusmenetelmää käytettäessä tutkijan suurin haaste on 

olla täysin avoin aineistolle ja analysoida käytettävissä olevaa aineistoa ilman, että aikaisemmat 

tutkimukset ja olemassa oleva teoriatieto vaikuttavat aineistosta esiin nouseviin asioihin.29  

Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa tarkasteltava aineisto on tekstimuotoista tai muutettu 

sellaiseksi. Tutkittavat tekstit voivat olla kirjoja, haastatteluita, puheita tai keskusteluja. Sisäl-

lönanalyysi on lähellä sisällön erittelyä, jossa tekstejä ja dokumentteja tutkitaan kvantitiivisesti, 

laskemalla esimerkiksi tekstissä esiintyvien sanojen määrää. Sisällönanalyysin ja sisällön erit-

telyn keskeisin ero on, että sisällönanalyysillä tekstin sisältöä kuvaillaan sanallisesti.30 

Tutkimuksessa tehtyjä havaintoja ei voi pitää tutkimuksen tuloksina, vaan havaintoja tulkitse-

malla pyritään näkemään havaintojen ”taakse”. Oleellista ei ole tehdä havainto jostain asiasta, 

vaan havainto on kyettävä tulkitsemaan.31 

Tutkimuksen lähteenä olevaa aineistoa käsitellään faktanäkökulman avulla. Yksi faktanäkökul-

man piirteistä on pohtia annetun informaation totuudenmukaisuutta. Lähdekritiikki on keskei-

nen osa analyysiä. Kriteerit, joilla aineistoa tarkastellaan, voidaan jakaa karkeasti kahteen eri 

kategoriaan, indikaattoreihin ja todistuksiin. Indikaattoreilla tarkoitetaan lähdeaineistoa, joka 

on olemassa tutkimuksen tekemisestä riippumatta, ja todistusnäkökulmasta lähdettä tarkastel-

laan kuten todistajanlausuntoa.32 Operatiiviset käskyt ovat asiakirjoja, joiden laadinnasta on 

vastannut virkamies, eivätkä ne sisällä toisen käden tulkintaa asiakirjan sisällöstä. Asiakirjat 

ovat olemassa, vaikkei tätä tutkimusta tehtäisikään, joten niitä voidaan kutsua perustellusti in-

dikaattoreiksi. 

                                                
29 https://spoken.fi/sisallonanalyysi/, luettu 25.5.2021 
30 https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_2.html, luettu 25.6.2021 
31 Alasuutari (2011) s. 78-81 
32 Ibid. s. 90-96 
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Laadulliselle tutkimukselle ominaista on, että tutkimukset rakentuvat aiemmin tehdyistä tutki-

muksista tai aineistoista sekä tutkijan omasta päättelystä. Aineistoa voivat olla esimerkiksi 

haastattelut, elämäkerrat, kirjeet tai päiväkirjat.33 Tutkimuksen päälähteistön muodostavat puo-

lustusvoimien arkistoimat kirjelmät ja asiakirjat. 

Lähteiden kriittinen tarkastelu on historiallisen tutkimuksen perusta, jota ei opita oppaita luke-

malla, vaan tutkimusta tekemällä. Yksittäinen irrallinen tieto ei välttämättä ole tutkimuksen 

kannalta käyttökelpoinen, vaan sen on oltava yhdistettävissä muuhun lähdeaineistoon. Lähde-

tiedon yhteyksien selvittämisessä on lähdettävä liikkeelle siitä, mikä kyseinen lähde on. Läh-

detieto voidaan jakaa karkeasti ”jäänteisiin” ja ”traditioihin”, joista jäänteet ovat lähteen laati-

jan tekemiä ja näin ollen ensikäden lähdetietoa.34  

Virallisia asiakirjoja voidaan pitää melko luotettavina lähteinä, koska virkamies, joka asiakirjan 

on kirjoittanut, on todennäköisesti oman alansa asiantuntija ja virkamiehellä on virkavastuu, 

joka koskee hänen tekemiään asiakirjoja. Nämä tekijät vähentävät mahdollisuutta tietämättö-

myyttään tehdyistä virheistä tai tahallisesta väärästä tiedosta. Virkamiehenkin tekemissä asia-

kirjoissa on toki aina inhimillisen virheen mahdollisuus ja virkamiehen tarve salata omia vir-

heitään.35 Tutkimuksen lähdeaineisto on monessa tapauksessa pääasiassa yksittäisistä asiakir-

joista löytyvää tieto, mutta koska kyseessä ovat virkamiehen laatimat viralliset asiakirjat tai 

kirjelmät, voi lähdeaineistoja pitää luotettavina. 

Yksittäistä lähdettä voidaan käyttää tutkimuksessa hypoteeseja tehtäessä, mikäli se on osoitet-

tavissa validiksi lähteeksi, jollaiseksi ensikäden tieto voidaan laskea. Mitä useammasta ensikä-

den lähteestä kyseinen tieto kyetään varmentamaan, sen suurempi todistusarvo lähteistä muo-

dostuu.36 

Tutkimuksen päälähteenä käytetään Kansallisarkiston arkistoista löytyviä Pääesikunnan opera-

tiivisia käskyjä ”Polttoainehankinta” ja ”Valpuri” ja tarkennukset 1. Divisioonan tekemistä toi-

menpiteistä kyseisten käskyjen pohjalta haetaan 1. Divisioonan asiakirjoista. Arkistolähteiden 

lisäksi tutkimuksen teossa on hyödynnetty tutkimuskirjallisuutta, esimerkiksi Maanpuolustus-

korkeakoulun julkaisemaa tutkimuskirjallisuutta ja artikkelikokoelmia. Aikaisemmat 

                                                
33 http://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L1_2_2.html, luettu 20.1.2021 
34 Kalela, Jorma: Historian tutkimusprosessi. Keskuskirjapaino Oy, Helsinki, 1972, s. 169-171 
35 Lauerma, Matti: Sotahistorian tutkimuksen problematiikkaa ja metodiikkaa, Tiede ja Ase N:o 35. 1977, s.90-91 
36 Kalela (1972) s. 172 
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tutkimukset eivät välttämättä tuo tutkimukseen tarvittavaa tietoa, koska Kainuu ei ole ollut 

aiempien tutkimusten mielenkiinnon kohteena, mutta ohjaavat lähteiden pariin. 

Operatiivisissa käskyissä ja asiakirjoissa esiintyvät lyhenteet on avattu Upseerin käsikirjan I-

osan avulla, joka on vuodelta 195037, sekä Pääesikunnan operatiivisen osaston 1951 laatimalla 

luettelolla sodanajan joukkojen, muodostelmien, esikuntien ja laitosten nimeämisestä38. Näiden 

lähteiden avulla lyhenteiden avaaminen vastaa aikakauden mukaisia joukkojen ja esikuntien 

nimiä sekä aikakaudelle tyypillisiä nimeämistapoja. Lyhenteet, joita edellä mainittuja lähteitä 

apuna käyttäen ei saanut avattua, on jouduttu avaamaan useita toisistaan riippumattomia asia-

kirjoja ja niiden sisäistä tietoa yhdistelemällä. 

Tutkimusta havainnollistavana kartta-aineistona on pyritty käyttämään samoja karttoja, joiden 

pohjalta suunnitelmien peitepiirrokset on laadittu. Peitepiirrokset ovat pääsääntöisesti läpinäky-

välle ohuelle paperille laadittuja piirroksia reiteistä tai joukkojen ryhmityksistä, jotka ovat irro-

tettavissa itse kartasta. Kartta-aineiston etsinnässä on käytetty Doriasta löytyviä temaattisia 

karttoja39. Mikäli Doriasta ei ole löytynyt samaa karttaa, kuin peitepiirroksen laadintaan on 

käytetty, on kartta-aineistona pyritty käyttämään saman aikakauden karttaa, jonka painovuosi 

ja mittakaava menisivät mahdollisimman lähelle peitepiirroksen pohjana olleen kartan kanssa. 

Sotilasmaantietoa käsittelevässä luvussa on käytetty kahdella eri aikakaudella laadittua kirjal-

lisuutta ja tutkimuksia. Ilmari Karhun40 ja Karl Adaridin41 kirjoittamat sotilasmaantiedettä kä-

sittelevät kirjat on laadittu ennen Talvi- ja Jatkosotaa ja ne on laadittu näkökulmasta, jossa uhka 

tulee idästä. Ville-Poju Somerkarin42 vuonna 1948 laatima diplomityö on sotien jälkeisen ajan 

tuotos, ja siinä uhkakuvaa on käsitelty YYA-ajan mukaisesti siitä näkökulmasta, ettei uhka tu-

lekaan idästä, vaan pohjoisesta tai lännestä. Somerkarin diplomityöstä on käytetty vuonna 2020 

Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisemaa ja digitoitua versiota. 

Talvi- ja Jatkosotien historiaa on avattu aiemmin tehtyjen tutkimusten ja artikkeleiden perus-

teella. Aikakaudesta on jo olemassa olevaa tutkimusta niin paljon, ettei uuden tutkimuksen te-

keminen aikakaudesta olisi ollut päätutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta olennaista. 

                                                
37 Upseerin käsikirja 1950 I osa, Tykistön kuvalaboratorio, Helsinki, 1950 
38 Pääesikunnan operatiivinen osasto N:o 46/Op.1/OT/1o c 1/sal., 5.3.1951, T 26862/3, D 1 OT-sal, KA 
39 https://www.doria.fi/handle/10024/78802, luettu 11.3.2022 
40 Karhu, Ilmari: Suomen sotilasmaantieto, Helsinki, 1932 
41 41 Adaridi, Karl: Suomi sotanäyttämön–sotilasmaantieteellinen yleiskatsaus, Kustannusosakeyhtiö Otavan kir-

japaino, Helsinki, 1923 
42 Somerkari, Ville-Poju: Suomen puolustuskysymys ja puolustusmahdollisuudet Pohjois-Suomessa Fennoskan-

dian kalotin joutuessa sotanäyttämöksi Suomen ollessa ei-sotaakäyvä. Mikko Karjalainen (toim.), Maanpuolus-

tuskorkeakoulu, Tampere 2020 
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Mannisen43 laatima tutkimus puna-armeijan operatiivisista suunnitelmista Suomen valtaa-

miseksi on tuonut tutkimukseen tietoa Neuvostoliittolaisesta näkökulmasta. Mannisen tutki-

muksessa avautuva näkökulma on tärkeä, jotta kykenisi ymmärtämään puna-armeija näkökul-

maa erityisesti Kainuun olosuhteiden tulkintaan. Manninen on käyttänyt tutkimuksessaan läh-

teistönä Neuvostoliittolaisten arkistoista löytyneitä puna-armeijan operaatiosuunnitelmia. 

Tutkimuksen kannalta päälähteitä ovat operatiiviset käskyt numero 8 ”Polttoainehankinta” ja 

13 ”Valpuri”. Polttoainehankinta oli pituudeltaan 39 sivua ja liitteitä käskyssä oli 13 kappa-

letta44. Käskystä oli yhteensä 20 kopiota, muun muassa kolmen divisioonan komentajalle, ase-

lajipäälliköille ja Ilma- sekä Merivoimien komentajille omansa. Pääesikunnan versio Valpurista 

on pituudeltaan 65 sivua ja sisältää 16 liitettä45. Pohjois-Suomen maanpuolustusalueen versio 

Valpurista on pituudeltaan kolmekymmentä sivua ja sisältää 13 liitettä.  

                                                
43 Manninen, Ohto: Miten Suomi valloitetaan–Puna-armeijan operaatiosuunnitelmat 1939–1944, WS Bookwell 

Oy, Juva, 2008 
44 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, s. 39, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA 
45 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, s. 64–65, T 26862/7, D 4 OT-

sal, KA 
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2 KAINUUN SOTILASMAANTIETO 

2.1 Kainuulainen toimintaympäristö 

Kainuun alue voidaan jakaa maantieteellisesti kahteen kategoriaan, Ylä-Kainuun sydänmaahan 

ja Kainuun reittimaahan. Ylä-Kainuun sydänmaa, jonka Somerkari määrittää olevan Oulujär-

ven pohjoispuolista aluetta, on maamme soisinta aluetta, jonka maa-alasta yli 60% on suope-

räistä. Voimakkaan suoperäisen maastotyypin vuoksi alueen metsäpeite on noin kolmanneksen 

maa-alasta. Alueen järvet, suot ja harva erämaa-asutus muodostavat alueesta rikkonaisen ku-

van. Harvan asutuksen ja suoperäisen maaston vuoksi alueen tiestö on ollut kehittymätöntä. 

Talvi-olosuhteidenkaan tuskin parantaisivat alueen operatiivista käytettävyyttä, pois lukien kyl-

minä ja vähälumisina talven alkukuukausina.46 

Ilmari Karhu määrittää kirjassaan ”Suomen sotilasmaantieto” Ylä-Kainuun sydänmaaksi Oulu- 

ja Kemijokien välisen alueen, missä alue on tasaista, autiota suo- ja rämemaisemaa, jota peittää 

matala sammalkasvillisuus tai kitukasvuinen metsä. Soiden ja rämeiden välissä olevilla kui-

vemmilla osuuksilla kasvaa yksitoikkoista ja kitukasvuiselta vaikuttavaa petäjä- ja kuusimet-

sää. Asutus tällä alueella harvaa ja keskittyy jokien varsille sekä järvien rannoille.47 

Kainuun reittimaa, joka kattaa Somerkarin määritelmän mukaan Oulujärven itäpää–Puolanka –

linjan itäpuolisen alueen, on maastonsa ja tiestöltään huomattavasti operaatiokelpoisempaa 

kuin Ylä-Kainuun sydänmaa. Alueelle ominaisia ovat laajat synkkämetsäiset korvet sekä kor-

pea halkovat vaarat. Oulujärvestä itärajalle saakka jatkuva miltei yhtenäinen vesistö rikkoo alu-

een lukemattomiksi järvikapeikoiksi.48 

Kainuun reittimaan keskus muodostuu Kajaani–Kontiomäki-alueelle, josta tieyhteydet sekä ve-

sistöreitit haarautuvat eri suuntiin. Tämä alue on verrattain tiheästi asuttua, mutta ympäristön 

asutus harvenee nopeasti. Aluetta täydentävät muutamat kirkonkylät, joiden ympärillä asutus 

katoaa korpien kätköön pieniksi viljelyksiksi. Maasto muodostuu keskenään vuorottelevista 

metsistä, soista, kukkuloista ja vaaroista sekä monihaaraisista järvistä ja vuolaista joista.49 

Suomen kallioperä kohoaa sisämaahan mentäessä ja keskikorkeus vaihtelee Oulunjärven seu-

tuvilla 200 metristä 300 metriin ja Kainuussa korkeimmat huiput sijaitsevatkin Oulunjärven itä- 

                                                
46 Somerkari  (2020) s. 140 ja 143–144 
47 Karhu (1932) s.207 
48 Somerkari (2020) s. 140 ja 144 
49 Karhu (1932) s. 207 
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ja kaakkoispuolelta, Sotkamosta50 ja Puolangalta51. Itä-Suomen maastoon muodostuneita pit-

kittäisselkiä kutsutaan vaaroiksi, joissa on useimmiten kalliosydän, mutta pääaineksena on 

sora.52 

 

Kuva 1: Suomen kartta 1:200 000 vuodelta 1960, rajattuna Kainuun alueelle53 

Kainuun ylänkö- ja sydänmaan alueella maasto muodostuu moreenimäistä, harjuista ja vaa-

roista, joiden välissä esiintyy hiekkakankaita, soita ja järviä. Eteläisemmässä Kainuussa maas-

ton muodot ovat vielä kohtalaisen loivapiirteisiä, mutta pohjoisempana vaarat alkavat muuttu-

maan jyrkkäpiirteisemmiksi.54  

Vaarat muodostavat Kainuun maastolle oman erityispiirteensä. Vaarat vaikuttavat hallitsevan 

ympäröivää aluettaan, mutta niiden merkitys ei ole puolustuksen kannalta olennainen. Niiden 

laelta saa kattavan yleiskuvan maastosta, mutta ne eivät kuitenkaan sovellu maaston 

                                                
50 Naulavaara 355 m ja Vuokatti 351 m merenpinnan yläpuolella. 
51 Paljakka 384 m ja Siikavaara 383 m merenpinnan yläpuolelle. 
52 Karhu (1932) s.14-17 
53 https://www.doria.fi/handle/10024/79269, luettu 14.3.2022 
54 Karhu (1932) s.20 
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yksityiskohtien tähystämiseen tai tulenjohtamiseen. Rinteiden ja välimaaston metsäpeite luo 

tähystykselle sellaisen katveen, ettei vaarojen huipulta kykene näkemään maan pinnalle ilman 

alueelle tehtäviä raivauksia. Vaarojen hyödyntäminen puolustuskeskuksinakaan ei ole järkevin 

ratkaisu, sillä vihollisella tuskin on mitään halua lähteä nousemaan vaaran rinteitä ylös, sillä 

tiet, joita pitkin hyökkääjä halunnee edetä, kulkevat vaarojen väliin jäävissä laaksoissa. Vaarat 

sijaitsevat myös niin kaukana toisistaan, ettei niiden välille kyettäisi muodostamaan kattavaa 

tähystys- ja tulenjohtoverkkoa. Puolustuskeskusten keskittyessä vaaroille, voidaan niiden etäi-

syys nähdä niin suurena, etteivät puolustuskeskukset kykenisi tukemaan toisiaan, vaan jäisivät 

erillisiksi, helposti lyötäviksi osastoiksi.55 

Täysin huomiotta vaaroja ei kuitenkaan voi jättää, sillä ne muodostavat vaikeakulkuisen maas-

toesteen ja siten luonnollisen sivustansuojan puolustaville joukoille. Mikäli vaaroja käytetään 

joukon sivustansuojana, on niille perusteltavaa ryhmittää joukkoja, jotka kykenevät valvomaan 

sivustaa. Alueet, joilla tiet kulkevat vaarojen kautta, on yleensä hävitetty puustosta ja muutettu 

viljelysmaaksi, jonka ympärille on muodostunut kyliä. Tällaiset kylät ovat alueen hallitsevia 

maastonkohtia, ja ne soveltuvat sellaisenaan puolustuskeskuksiksi.56 

Kainuun alueella sijaitseva Oulujärvi on pinta-alaltaan 1 000 km2, mikä tekee siitä Suomen 

viidenneksi suurimman järven. Oulujoen vesistöalueen, johon suuri osa Kainuusta kuuluu, sa-

dealueen koko on 23 600 km2. Vesistöt tarjoavat hyviä kulkuväyliä, ja Oulujoen vesistöalue on 

Pohjois-Suomen veneväylistä huomattavin.57 Oulujärveen laskevat Sotkamon ja Hyrynsalmen 

reitit ovat olleet tärkeitä väyliä tiettömien taipaleiden maakunnassa58. Oulujärven vesistö hal-

kaisee Pohjois-Suomen itä–länsi-suunnassa ja muodostaa alueelle luonnollisen maastoesteen, 

johon puolustuslinja voisi tukeutua59 

Kainuun reittimaan tiestö on kunnoltaan operatiivisiin tarkoituksiin sopivaa, vaikka tieverkosto 

on alueen kokoon nähden harvaa. Alueella on pitkittäis- ja poikittaissuunnassa eteneviä teitä, 

joiden solmukohdat muodostuvat Puolangalle, Ylinäljänkään, Suomussalmelle ja Hyrynsal-

melle, mistä ne yhtyvät maakunnan eteläisen alueen solmukohtiin Kajaanissa, Sotkamossa ja 

Kuhmossa. Harvaa tiestöä ympäröivä korpi kanavoi liikettä entisestään. Hyrynsalmelle saakka 

jatkuva rautatie mahdollistaa joukkojen keskittämisen ja huoltamisen etelästä pohjoiseen.60 

                                                
55 Somerkari (2020) s. 144–145 
56 Ibid. s. 145 
57 Karhu (1932) s. 27–28. 
58 Ibid. s. 211 
59 Adaridi (1923) s. 164–165   
60 Somerkari (2020) s. 140 ja 144 
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Rautatieliikenteen solmukohta muodostuu Oulujärven itäpäähän, Kontiomäelle, mistä rata haa-

rautuu pohjoiseen menevän Hyrynsalmen radan lisäksi etelään, Kajaanin kautta Iisalmeen, sekä 

länteen Oulun suuntaan61. 

Alueelle tyypillinen vanha metsä, joka on tukevarunkoista korpea, kanavoi etenkin moottoroi-

tujen joukkojen liikettä ja sitoo tällaiset joukot harvaan tiestöön ja niiden välittömään läheisyy-

teen. Tästä syystä Kainuuseen on turha suunnitella pitkiä, yhtenäisiä puolustusvyöhykkeitä, 

vaan joukot on ryhmitettävä torjuntaan tieurien suunnassa, melko suppeille alueille. Korpimetsä 

antaa puolustajalle hyvän suojan lisäksi mahdollisuuden syvien murrosten tekoon vihollisen 

liikkeen hidastamiseksi.62 

Alueen keskeisinä maastonkohtina voi pitää Ylinäljänkää, Puolankaa, Suomussalmea ja Hy-

rynsalmea, koska niissä sijaitsevat liikenteen keskeiset solmukohdat. Nämä alueet haltuun saa-

malla vihollinen kykenee suuntaamaan liikettään etelään, sillä etelämpänä hyökkääjälle avau-

tuu tihenevä tieverkosto, joka on moottoroidun joukon toiminnalle välttämätön edellytys. Poh-

joisesta suuntautuvan hyökkäyksen torjunnassa Puolangalla on keskeinen rooli, sillä sieltä 

suuntautuu kaksi tieuraa kaakon suuntaan, Hyrynsalmelle ja Kontiomäelle, sekä kaksi tietä lou-

naan suuntaan, Vaalaan ja Utajärvelle.63  

Maahanlaskumahdollisuudet alueella voi nähdä vähäisinä järviä lukuun ottamatta. Lukuisat jär-

vet voisivat mahdollistaa maahanlaskuja etenkin talvisin, kun järven pinta on jäässä. Etenkin 

Oulujärvi ja Kuhmon vesistöt voisivat houkutella vihollista tekemään maahanlaskua vesistöi-

hin, sillä vesistöjen läheisyydessä on aiemmin mainittuja liikenteen solmukohtia.64 

Suurhyökkäyksen torjumiseksi Oulujoki–Oulujärvi–Sotkamo–Kuhmo linjan linnoittaminen 

mahdollistaisi vesistölinjan puolustamisen jopa melko vähäiselläkin iskuvoimalla, mikäli käy-

tettävissä olisi runsaalla tulivoimalla varustettuja rannikko- ja linnoitusjoukkoja. Kainuun alu-

eelle voisi muodostua uhkaa, mikäli pohjoisempi osa Suomesta olisi jo vallattu, mutta se tuskin 

tulisi olemaan vihollisen päähyökkäyssuunta. Kainuun jättäminen huomiotta voisi muodostaa 

viholliselle mahdollisuuden koukata pääteiden suunnassa, mikä muodostaisi muille joukoille 

selustauhkan.65 

                                                
61 Somerkari (2020) s.123 
62 Ibid. s. 145 
63 Ibid. s. 146 
64 Ibid. s. 144 
65 Ibid. s. 146–147 
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Pohjois-Suomen olosuhteet nähtiin sotatoimille sopimattomana seutuna. Vain alueen eteläosa, 

Kainuu, nähtiin jollain tapaa soveltuvana, mutta vihollisen ei nähty kykenevän majoittumaan 

tai huoltamaan itseään harvaan asutulla seudulla. Suurimpana syynä alueen sopimattomuuteen 

sotatoimille nähtiin se, ettei alueella, eikä sen lähistöllä ollut sotilaallisesti tärkeitä tai vihollista 

houkuttelevia kohtia. Alueen teollisuus saattaisi houkutella vihollisen käyttämään pienempiä 

osastoja teollisuuslaitosten valtaamiseen, mutta niiden kautta aiheutetuilla vahingoilla ei kyet-

täisi vaikuttamaan maan muiden alueiden sotilaallisiin voimiin.66 

Ennen sotia Kajaani nähtiin yhtenä Pohjois-Suomen keskeisimmistä teollisuuskeskittymistä, 

jossa oli 20 eri teollisuuden työpaikkaa. Nuo työpaikat työllistivät yhteensä noin 1 000 henkilöä 

ja vuosituotanto oli noin 124 miljoonaa markkaa, eli nykyrahassa lähes 50 miljoonaa euroa 

rahan arvon muutos huomioiden67. Tärkeimpiä tuotantolaitoksia olivat sahat, puuhiomo, sellu-

loosa- ja paperitehdas. Vaikka teollisuuden voi nähdä keskittyneen puuteollisuuden ympärille, 

alueella oli myös muun muassa suksitehdas ja telakka.68 Vuoteen 1948 mennessä Kajaanin ja 

sen lähialueen työllisyystilanteen voi nähdä kasvaneen noin kaksinkertaiseksi, mutta painotus 

oli edelleen puu- ja paperiteollisuudessa69. 

Ennen sotia Kainuuta ei nähty suomalaisissa arvioissa keskeisenä toimialueena. Vihollisen ei 

nähty kykenevän liikkumaan ja hyökkäämään alueella haluamallaan tavalla, eikä alueelta nähty 

olevan mitään, minkä vuoksi vihollinen haluaisi kohdistaa voimiaan Kainuuseen. Joukkoja ei 

nähty tarpeelliseksi ryhmittää Kainuun alueelle, koska silloin voimaa olisi otettu jostain muu-

alta pois. 

Sotien jälkeen Somerkari näki Kainuun alueella suuremman merkityksen, kuin se oli nähty en-

nen sotia, muttei pääsuuntana, vaan sivustasuuntana, vaikka Somerkarin arvioissa uhka tulikin 

idän sijaan pohjoisesta. Kainuussa on muutamia liikenteen solmukohtia, jotka mahdollistavat 

mahdollisen hyökkääjän liikkeen Kainuusta etelään ja vastaavasti omien joukkojen keskittämi-

sen etelästä pohjoiseen. 

 

                                                
66 Adaridi (1923) s. 168–169 
67 https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html, luettu 14.3.2022 
68 Karhu (1932) s. 215 
69 Upseerin käsikirja 1950 I osa, s. 294 
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2.2 Talvisodan torjuntataistelut 

Suomen puolustussuunnitelma oli rakennettu sen ajatuksen ympärille, että Neuvostoliiton pää-

hyökkäys tulisi Karjalan kannaksen suunnassa.70 Vuonna 1939 joukkojen perustamisen ja kes-

kittämisen jälkeen Kainuun alueella olivat Pohjois-Suomen ryhmään kuuluvat erillispataljoonat 

(Er.P.) 14 Kuhmon suunnalla ja 15 Suomussalmen suunnalla. Joukkojen ryhmittyminen tapah-

tui 1.5.1934 voimaan tulleen alueellisen liikekannallepanojärjestelmän perusteella. Joukkojen-

käytön suunnitelmassa Er.P. 14:n tehtävä oli hyökätä yhdessä etelämpänä olevien Er.P. 12:n ja 

13:n kanssa Lieksan–Kuhmon alueelta Repolaan ja valmistautua jatkamaan Rukajärven suun-

taan. Er.P. 15:n tehtävä oli vallata Suomussalmen alueelta Vuokkiniemi ja suojata eteläpuolel-

laan olevan Er.P. 14:n vasen sivustan.71 

Pohjois-Suomen ryhmän kokoonpano 10.10.1939 alkaneiden ylimääräisten harjoitusten aikana 

oli suunnitelman mukainen, vaikka tilannearviot osoittivat, että Neuvostoliitolla oli pohjoisella 

rintamanosalla arvioitua suuremmat voimat. Pohjois-Suomen ryhmän komentaja esitti joukko-

jen vahvistamista alueellaan 1.11. ja 13.11., ja vaikka esitykseen suhtauduttiinkin yleisesikun-

nassa periaatteessa myönteisesti, sitä ei nähty toteuttamiskelpoisena. Vaikkei alueelle keskitet-

tykään enempää joukkoja, tilanne huomioitiin aloittamalla linnoittamistyöt heti suojajoukkojen 

keskittämisen jälkeen, ja joukot varautuivat puolustustehtävään, vaikkei sitä joukkojenkäytön 

suunnitelmassa ollutkaan. Tehostaakseen Pohjois-Suomen puolustusta Päämaja alisti ennen so-

dan alkua Pohjois-Suomen Rrhmälle kenttäarmeijaan kuuluvia joukkoja.72  

Talvisodan alkaessa Repolan, Uhtuan ja Kantalahden suuntaan oli ryhmitetty M. P. Duhanovin 

komentama 9. Armeija. Armeijan suunnitelmana oli hyökätä Suomen kapeimmalta kohdalta 

Kajaaniin ja pohjoisempana Suomussalmelle, mistä jatkaa hyökkäystä Ouluun. Samaan aikaan 

armeijan pohjoisempana hyökkäävillä osilla tehtävänä edetä Rovaniemen kautta Kemiin ja Tor-

nioon ja katkaista Suomen maayhteys Ruotsiin.73 

Kuhmon ja Suomussalmen suunnan hyökkäykselle oman erityispiirteensä antoi ankara ilmasto, 

harva asutus ja kymmenien kilometrien levyiset tiettömät taipaleet, jotka eristivät hyökkäävät 

divisioonat toisistaan. Tästä johtuen tälle alueelle ei muodostunut yhtenäistä rintamaa, vaan 

rintamat muodostuivat pääteiden varsille muutamien kilometrien levyisinä. Tiehen 

                                                
70 Manninen (2008) s.31 
71 Tervasmäki, Vilho: Maanpuolustussuunnitelmat, Talvisodan historia 1, Suomi joutuu sotaan, Sotatieteen laitos, 

Sotahistorian toimisto, WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo, 1977, s. 63 ja 82–85 
72 Ibid. s.105 ja 123–125 
73 Juutilainen, Antti: Neuvostojoukot ja niiden alkukeskitys, Talvisodan historia 1, Suomi joutuu sotaan, Sotatie-

teen laitos, Sotahistorian toimisto, WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo, 1977 s. 269 ja Manninen (2008) s. 25 
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sitoutuneena ylivoimaa ei kyetty käyttämään hyväksi, vaan teille syntyi kymmenien kilometrien 

mittaiset kolonnat, joiden sivustan suojaus oli vaikea järjestää. Tiettömässä maastossa etenemi-

nen ja joukkojen huoltaminen olivat ratkaisevan tärkeitä taitoja.74 

Lokakuun lopulla sodan muuttuessa ajankohtaisemmaksi Neuvostoliitto päätti lisätä joukko-

jensa määrää Kainuun suunnalla, ja Oulun suunnasta alkoi muodostua sitovan rintaman sijaan 

tärkeä hyökkäyssuunta. Taisteluiden alkuun mennessä alueelle oli tuotu 110 000 miestä ja 191 

panssarivaunua, alueelle oli muodostettu uusi armeijakunta, 9. Armeija, jonka tukeutumisalu-

eena oli Vienan Karjala ja Kantalahden alue.75 

9. Armeijan tehtävä oli hyökätä Kajaaniin, edetä Kontiomäen tasalle ja vallata Oulu. Tukeva 

hyökkäys suuntautuisi Suomussalmelta Puolangan kautta Ouluun. Kainuun alue oli Suomen 

kannalta katsottuna arka alue, sillä Suomussalmelta länteen johtivat hyvät tieurat, joille päästy-

ään Neuvostojoukoilla olisi mahdollisuus edetä nopeasti Ouluun, katkaista Suomi kahtia ja es-

tää maayhteys Ruotsiin. 9. Armeijan oletus oli, ettei Skandinavian maista kerettäisi keskittää 

suuria apujoukkoja Suomeen, ennen kuin Oulu olisi saavutettu. Tämän jälkeen apujoukkojen ja 

sotamateriaalin toimitus Suomen armeijalle saataisiin estettyä ja Suomi saarrettua.76 

Oulun valtaamisen kokonaiskestoksi oli arvioitu noin 20 vuorokautta ja tässä ajassa joukoilla 

olisi saatu Oulu–Kemi-tasa haltuun ja joukot olisi ryhmitetty Pohjanlahden rannikolle. Ruotsin 

rajalle asti pääsyä pidettiin itsestään selvänä, ja Leningradin sotilaspiiri ohjeisti 29.11., että 

Ruotsin ja Norjan rajoille saapuessa niiden rajoja ei loukata, eikä aiheuteta provokaatiota.77 

9. Armeijan arvion ja analyysin mukaan suomalaisten päävoimiin oletettiin törmättävän vasta 

Puolanka–Kontiomäki-linjalla tai vasta lähempänä Oulua. Todellisuudessa suomalaiset joukot 

ottivat kosketuksen Neuvostoliittolaisiin jo rajan tuntumassa. 9. Armeijan hyökkäysvoimaa 

vastassa oli alkuvaiheessa vain neljä suomalaispataljoonaa, ennen kuin niitä vahvennettiin Ou-

lusta ja Kajaanista tuoduilla joukoilla.78 

Erityisarmeijakunnan 54. Divisioonan hyökkäys Kuhmon suunnalla olikin menestyksekäs sen 

edetessä viikossa Rastin tienristeykseen, jota voitiin pitää tärkeänä, koska sieltä muodostui uhka 

Suomen pohjoisesta etelään johtaville tieyhteyksille. Suomalaisjoukkojen tekemä 

                                                
74 Manninen (2008) s. 48 
75 Ibid. s. 48 
76 Ibid. s. 49 
77 Ibid. s. 49 
78 Ibid. s. 49 
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vastahyökkäys pysäytti divisioonan, etenemisen ja suomalaisten onnistui saartaa divisioona. 

Divisioona joutui taistelemaan suomalaisten hyökkäyksiä vastaan tällä alueella sodan loppuun 

saakka.79 

Uhtualta hyökkäämään lähtenyt 163. Divisioona eteni Juntusrannan ja Raatteen tien suunnissa 

ja eteni Suomussalmelle saakka, saaden joukkonsa yhtymään Suomussalmen kirkonkylällä 

8.12. Samaan aikaan suomalaiset saivat alueelle lisäjoukkoja ja alueella olleen pataljoonan tu-

eksi saatiin ylipäällikön reservistä toinen pataljoona ja näistä kahdesta pataljoonasta muodos-

tettiin Ryhmä Siilasvuo. Ryhmä Siilasvuo aloitti vastahyökkäyksen ja onnistui katkaisemaan 

163. Divisioonan huoltoyhteydet Raatteen tien suuntaan 11.12. Aloite alueella siirtyi suomalai-

sille ja 163. Divisioona joutui puolustuskannalle Suomussalmen kirkonkylällä. 

9. Armeija yritti edelleen toteuttaa sodan alla saamaansa tehtävää edetä Pohjanlahden ranni-

kolle mahdollisimman nopeassa ajassa ja pyrki siirtämään painopistettä sinne, missä etenemi-

nen onnistuisi pienemmällä vaivalla. Kajaanin eteläpuolelle suunniteltu 44. Divisioona käsket-

tiin 10.12. hyökkäämään alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Raatteen suunnasta. Divisioo-

nan uudelleen ryhmittymisessä kesti odotettua kauemmin, ja Raatteen tien jo katkettua 9. Ar-

meija 44. Divisioonan hyökkäämään Juntusrannan kautta Suomussalmelle. 9. Armeijan komen-

tajaa alkoi huolettaa Suomussalmelle puolustukseen juuttuneen 163. Divisioonan tilanne ja 

19.12. 44. Divisioonan käskettiin kiirehtimään kohti Suomussalmea. Samalla 44. Divisioonan 

ensimmäisen rykmentin käskettiin valloittaa Rastin tienhaara.80 

20.12. 9. Armeijan komentajana toiminut Duhanov erotettiin tehtävästään ja tilalle määrättiin 

Tšuikov, joka käski 26.12. Armeijan painopisteen muodostettavaksi Kantalahden–Sallan suun-

taan. Samaan aikaan Suomussalmelle pysähtyneen divisioonan oli linnoittauduttava Suomus-

salmelle ja valmistautua lyömään 31.12. yhdessä 44. Divisioonan kanssa alueella olevat suo-

malaisjoukot. Tämän jälkeen hyökkäyssuunta olisi käännettävä länteen, tavoitteena Puolangan 

valtaaminen. Hyökkäystä ei kuitenkaan keretty toteuttaa, sillä suomalaiset saivat alueelle lisää 

joukkoja ja aloittivat 27.12. hyökkäyksen Suomussalmella 163. Divisioonaa vastaan. 28.12. 

Neuvostodivisioona luopui taistelusta ja uudelleen ryhmitti rippeensä Juntusrannan tasalle puo-

lustukseen.81 

Saatuaan Suomussalmen haltuunsa suomalaisilla oli jo tieto Raatteen tietä etenevästä 44. Divi-

sioonasta, joka oli tulossa 163. Divisioonan avuksi Suomussalmelle. Suomalaisten yllätykseksi 

                                                
79 Manninen (2008) s. 49 
80 Ibid. s. 50 
81 Ibid. s. 51 
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divisioona pysähtyikin Raatteen tielle alkupään ollessa vasta 33 km rajan yli. Lumi ja maasto 

tasoitti voimasuhteita, eikä Ukrainasta valmistautumattomana Neuvostoliiton luoteiselle sota-

näyttämölle tuotu 44. Divisioona kyennyt käyttämään teknistä ylivoimaansa hyväkseen. Suo-

malaiset motittivat letkassa seisovan divisioonan useisiin eri lohkoihin ja tuhosivat saarroksiin 

jääneet 7.1. mennessä yksi lohko kerrallaan. Lähes täysin tuhottu divisioona ryhmittyi Suomus-

salmelle johtavalle tielle yhdeksän kilometrin päähän rajasta.82 

Myös pohjoisemmassa Sallan suunnalla edennyt hyökkäys oli pysähtynyt, ja tammikuun alusta 

9. Armeija keskittyi selviytymiseen. Huoltovaikeudet pakottivat Sallan suunnassa hyökänneen 

divisioonan vetäytymään. Suomussalmen suunnalle luvattiin vielä yksi uusi divisioona, joka ei 

kuitenkaan koskaan kerennyt saapumaan alueelle joukkojen siirron ollessa hidasta rautateiden 

rajallisen kapasiteetin vuoksi ja jäiden estäessä laivakuljetukset Vienan Kemiin.83 

Suomussalmen ja Raatteen taisteluiden päätyttyä suomalaisten 9. Divisioonan pääosat siirrettiin 

tammikuun lopussa Kuhmon suunnalle, missä joukot osallistuivat neuvostoliittolaisen 54. Di-

visioonan saartamiseen. Divisioona onnistui säilyttämään asemansa rauhan tekoon saakka, eikä 

sen avuksi lähetetyistä joukoista ollut mitään apua. Suomalaiset onnistuivat tuhoamaan helmi-

kuun puolivälissä muun muassa kolmipataljoonaisen Dolinin hiihtoprikaatin, jonka pyrkimyk-

senä oli saavuttaa 54. Divisioonan asemat ja auttaa saarroksiin jäänyttä divisioonaa.84 

Vaikka 9. Armeijan painopiste oli siirtynyt pohjoisemmaksi Sallan suunnalle, 54. Divisioonan 

vapauttaminen säilyi päätehtävänä. 54. Divisioonasta ja sen avuksi lähetetystä 163. Divisioo-

nasta muodostettiin 22.2. oma armeijakunta, jonka tehtävänä oli 54. Divisioonan vapauttamisen 

jälkeen vallata Kuhmo. Suomussalmen suuntaakaan ei ollut unohdettu, vaan 44. Divisioonan 

tehtävänä oli edelleen puolustaa asemiaan, odottaa 131. Divisioonan saapumista, jonka oletet-

tiin vihdoinkin saatavan keskitetyksi alueelle, ja jatkaa hyökkäystä Suomussalmelle.85 

Vaikkei vihollinen pystynytkään hyödyntämään ylivoimaansa ja kalustonsa suomaa liikettä alu-

eella, sen ylimmällä johdolla oli koko ajan tavoitteena edetä alueen läpi ja katkaista Suomi. 

Maayhteyden katkaiseminen Suomen ja Ruotsin välillä näyttää olleen Neuvostoliiton pää-

määrä, jolla olisi estetty Ruotsista Suomeen lähetettävä tuki ja saatu pidettyä Ruotsi irti sodasta. 

                                                
82 Manninen (2008) s. 51 
83 Ibid. s. 51–52 
84 Ibid. s. 87 
85 Ibid. s. 87 
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2.3 Seuraavaan sotaan valmistautuminen 

Talvisodan päätyttyä Neuvostoliiton asema Itämerellä oli muuttunut, ja Ruotsin mukaantulo 

sotaan nähtiin mahdollisena. Suomen ja Ruotsin liittouma nähtiin Neuvostoliitossa suurena uh-

kana, vaikka Itämerellä päävihollinen oli Saksa. Suomen ja Ruotsin hyökkäystä Neuvostoliiton 

kimppuun pidettiin todennäköisenä vain Saksan käskemänä.86 

Neuvostoliiton näkökulmasta Suomea pidettiin välirauhan aikana todennäköisenä vihollisena 

seuraavassa sodassa, kuin myös Suomessa nähtiin Neuvostoliitto, ja sotasuunnitelmia laadit-

tiinkin sen mukaisesti. Sodan syttyminen oli ennustettavissa, mutta Neuvostoliiton suunnitel-

mien pohjana olleet tiedot Suomen armeijasta eivät olleet totuuden mukaisia, ja Neuvostolii-

tossa oli aliarvioitu Suomen kyky toipua talvisodassa kokemistaan tappioista. Neuvostoliitto-

laisten arvioiden mukaan välirauhan aikana Kuhmoniemi–Suomussalmi-akselilla oli kaksi jal-

kaväkidivisioonaa.87 

Talvisodan jälkeen Suomen rajan tuntumaan jääneet neuvostojoukot pidettiin jatkuvasti sota-

vahvuisina, vaikka enimmät sotaan osallistuneet joukot siirrettiinkin muihin tehtäviin. Myös 

Suomen puolella armeijan vahvuus pidettiin vuoden 1939 rauhanajan vahvuutta korkeampana 

muuttamalla asevelvollisuus kaksivuotiseksi. Neuvostoliitto valmisteli Karjalan kannaksen ja 

Petroskoin suunnan puolustusta Suomen, Ruotsin ja Saksan hyökkäyksen varalta, ja alueelle 

laadittiin operatiivisia suunnitelmia. Suomen puolella keskityttiin välirauhan aikana muutamiin 

vaaralliseksi nähtyihin alueisiin, Sallaan, Ahvenanmaahan ja Hankoon, mikä sai myös Neuvos-

toliiton kiinnittämään huomiota niihin.88 

Syyskuussa 1940 Neuvostoliitossa hahmoteltiin uudet suunnitelmat Suomen varalle sillä ole-

tuksella, että Suomi olisi jälleen yksin, ja Saksa olisi Neuvostoliiton päävihollinen. Neuvosto-

liiton tavoite oli vallata koko Suomi, mikäli Suomi taistelisi yksin. 18.9.1940 Leningradin so-

tilaspiirille annettiin käsky, jossa oli perusteet puna-armeijan keskittämisestä Suomea vastaan 

ja päätehtävät. Luoteisrintaman tehtävänä oli jälleen hyökätä samanaikaisesti Rovaniemi–

Kemi-suunnassa ja Oulun suunnassa Pohjanlahden rantaan, eristää Pohjois-Suomi ja katkaista 

maayhteys Ruotsiin ja Norjaan.89 

Kainuun suunnan Neuvostoliiton 20. Erillisen armeijakunnan tehtävä oli puolustaa rintamassa 

Kivijärvi–Tuulijärvi ja estää suomalaisten tunkeutuminen Neuvostoliiton alueelle sekä suojata 

                                                
86 Manninen (2008) s. 112–113 
87 Ibid. s. 113 
88 Ibid. s. 115 
89 Ibid. s. 123 
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Murmanskin rautatie. Kahdelle divisioonalle annettiin tehtäväksi hyökätä Suomussalmi–Puo-

lanka-suunnassa ja vallata yhdessä Rovaniemi–Kemi-suunnasta hyökkäävän 21. Armeijan 

kanssa Oulu. Talvisotaa edeltäneiden suunnitelmien hyökkäyksen pääpainopiste Kuhmon 

kautta Ouluun suunnatusta hyökkäyksestä ei ollut enää talvisodan kokemusten perusteella pai-

nopistesuunta.90 

Marraskuussa Neuvostoliitossa annettiin uusi ohjeistus Suomen valtaamiseksi ja se oli pääpiir-

teiltään sama kuin syyskuussa annettu ohjeistus, mutta yksityiskohtia täsmennettiin. Oulun–

Kemin suunnan tehtävä säilyi entisellään, ja Pohjanlahden rannikko olisi saavutettava operaa-

tion 30:nä päivänä. Suomussalmen kautta Puolangalle käskettiin hyökkäämään kahdella divisi-

oonalla ja siitä edelleen Ouluun, ja yhden divisioonan olisi suunnattava etelään, Nurmekseen.91 

 

2.4 Jatkosota Kainuun suunnalla 

Kesäkuussa 1941 Lieksan–Kuhmon alueelle ryhmitettiin suoraan ylipäällikön johdon alla ollut 

14. Divisioona, komentajanaan eversti Erkki Raappana. Divisioonan joukot ryhmitettiin 22.6. 

mennessä puolustusryhmitykseen. Divisioonan eteläinen väliraja kulki Pohjois-Karjalan puo-

lella Pielisen eteläpäästä Koitereen ja Haapajoen kautta Suoverkkaan, pohjoinen väliraja kulki 

Oulujärveltä Jormuanlahden kautta Kellojärveen, mistä se jatkui Iivantiivajärven eteläpäähän 

ja siitä valtakunnan rajalle Miinoan Kivijärven eteläpäähän. Pääpuolustuslinja muodostui Hat-

tuvaara–Naarajoki–Nurmijärvi–Mujejärvi–Rastin kaakkoispuoli–Lammasjärvi–Pieni Kupsun-

järvi–Isojoki–Juttuanjärven eteläpää.92 

Sodan alettua 1.7. Divisioona aloitti hyökkäyksen 4.7. tavoitteenaan Repola ja Omelia. Armei-

jakunnasta saadun tiedon mukaan vihollinen oli ryhmittänyt joukkojansa Porajärvelle, Vonger-

järven koillispuolelle, Maitovaaraan, Lentieraan, Repolaan ja Rukajärvelle. Rajalla olevat jou-

kot olivat arvioineet, että vihollinen linnoittaa puolustusasemiaan 20–30 kilometriä rajalta 

itään.93 

Kainuun alueella ei käyty jatkosodan aikana taisteluita, sillä 14. Divisioonan joukot etenivät 

Neuvostoliiton alueelle joutumatta vetäytymään takaisin Suomen rajojen sisäpuolelle. 

                                                
90 Manninen (2008) s. 126 
91 Ibid. s. 130 
92 Petramaa, Ahti, Antti Juutilainen, Timo Kallioniemi: 14. Divisioonan hyökkäys Rukajärvelle, Jatkosodan his-

toria 3, Hyökkäys jatkuu Itä-Karjalaan, Sotatieteen laitos, Sotahistorian toimisto. WSOY:n graafiset laitokset, 

Porvoo, 1991, s. 96 
93 Ibid. s. 96 
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15.9.1941 14. Divisioona valtasi Neuvostoliiton puolelle sijainneen Rukajärven ja ylitti Ruka-

järven itäpuolella olevan Ontajoen, missä eteneminen pysähtyi. 14. Divisioonan asemat pitivät 

tällä alueella 4.9.1944 alkaneeseen välirauhaan saakka.94 

Neuvostoliiton suunnitelmia Kainuun operaatiosuunnasta löytyy keväältä 1944, jolloin suunni-

telmaksi tuli Suomen ja Saksan yhteyden katkaiseminen hyökkäämällä rintamalinjojen väliin. 

Tavoitteena oli hyökätä ensin Pohjois-Suomessa olevia saksalaisia vastaan ja hajottaa siellä 

olevat saksalaisen 20. Armeijan joukot. Saksalaisen armeijan hajoamisen jälkeen hyökkäys 

kohdistettaisiin suomalaisia vastaan. Hyökkäyksen tavoitteena oli edetä tasan Kuolajärvi–Kuu-

samo–Suomussalmi kautta kohti Rovaniemeä, Kemiä ja Oulua. Rintamalinja pyrittäisiin muo-

dostamaan Kemi–Oulu–Kajaani-linjalle, mistä hyökkäystä valmistauduttaisiin jatkamaan ete-

lään suomalaisia vastaan.95 

Karjalan rintaman suunnittelun painopiste siirtyi syyskuun -44 alussa Laatokan suunnalta poh-

joisemmaksi. Suunnitelmia Lapin valtaamiseksi ja Petsamon läpi Norjaan hyökkäämiseksi ke-

hiteltiin. Neuvostoliitolla oli pohjoisessa kolme armeijaa, joiden hyökkäysvoima ei ollut kulu-

nut, ja niille suunniteltiin Ouluun, Kittilään ja Ivaloon suuntautuvia tehtäviä. Karjalan rintaman 

sotaneuvosto esitti 18.9. kolmella divisioonalla etenemisen Kuusamoon, Juntusrantaan, Suo-

mussalmelle, Kondokiin ja Kiimasjärvelle. Tälle tasalle olisi pysähdytty ja sitä ryhdytty suo-

jaamaan, mutta tarvittaessa valmistauduttu etenemään Oulun suuntaan.96 

Juuri ennen välirauhansopimuksen solmimista 18.9. klo 23:40 Stalin antoi Karjalan rintamalle 

rajoitetun etenemisohjeen. Kolmella divisioonalla olisi edettävä Kuusamon–Juntusrannan–

Suomussalmen–Anttilan linjalle, lopettaa eteneminen ja linnoittautua niihin asemiin. Välirau-

hansopimuksen 19.9. kirjoittamisen jälkeen Neuvostoliiton mielenkiinto Suomea kohtaan vä-

heni, sillä hyökkäystä Suomeen ei nähty mahdollisena ennen Suomen kenttäarmeijan kotiutta-

mista.97 

Neuvostoliitto otti talvisodan kokemuksista  opiksi ja Kuhmon suunta todettiin mahdottomaksi 

reitiksi edetä. Jatkosodan suunnitelmat painottuivatkin Suomussalmen suuntaan ja siitä pohjoi-

semmaksi. Sodan alettua oman osansa painopisteen muodostumiseksi pohjoisemmaksi saattoi 

aiheuttaa Oulujärvi–Kuhmo linjan pohjoispuolella olevat saksalaisjoukot, jotka nähtiin päävi-

hollisena, joka täytyisi kukistaa ennen kuin Suomen kimppuun olisi järkevää käydä. 

                                                
94 Enkenberg, Ilkka: Jatkosota päivä päivältä. Bookwell Oy, Porvoo, 2014 s. 383 ja 414 
95 Manninen (2008) s. 198–199 
96 Ibid. s. 255–256 
97 Ibid. s. 255–257 
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3 UHKAKUVAT 

3.1 Valtakunnalliset uhka-arviot 

Suomen aseman nähtiin olevan maantieteellisen sijainnin vuoksi kahden suurvaltayhtymän, 

Varsovan liiton ja Atlantin liiton (NATO) etupiirien rajavyöhykkeellä. Kriisitilanteessa Skan-

dinaviassa Pohjois-Norjan, Murmanskin ja Pohjois-Suomen seutu nähtiin maamme turvallisuu-

den kannalta kriittisenä alueena. Aseellisen selkkauksen puhjetessa Suomella oli halu pysyä 

tilanteen ulkopuolella, vaikka Neuvostoliiton kanssa vuonna 1948 allekirjoitettu ja 1955 20 

vuodeksi jatkettu sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta vel-

voitti Suomea puolustamaan maata kaikissa käytettävissä olevin voimin, mikäli Saksa tai sen 

kanssa liitossa oleva valtio olisi hyökännyt Suomeen tai Suomen kautta Neuvostoliittoa vas-

taan. Länsi-Saksa oli liittynyt vuonna 1955 NATO:n jäsenvaltioksi, mutta Ruotsi oli pysynyt 

liittoutumattomana. Ruotsin liittoutumattomuus helpotti osiltaan puolustuksen suunnittelua, 

mutta pakotti ottamaan huomioon tilanteen, jossa Ruotsin alue olisi syystä tai toisesta ollut 

NATO:n käytettävissä.98 

Suomen puolustamisen suunnittelun perustaksi muodostettiin kolme erilaista uhkakuvaa, joissa 

idän ja lännen välillä olisi syntynyt aseellinen selkkaus. Vaihtoehdot oli nimetty A, B ja C, 

joista 

A) käsitti tilanteen, jossa Norjan ja Neuvostoliiton rajalla on käynnissä sotatoimet 

tai niiden välitön uhka, mutta Itämeri ei ole täysimittaisesti NATO:n käytössä ja 

Ruotsi on säilyttänyt puolueettomuutensa. 

B) Neuvostoliiton ja Norjan välinen tilanne on vaihtoehdon A mukainen, mutta 

Itämeren tilanne on muuttunut sellaiseksi, että länsivallat hallitsevat Itämerta lai-

vastollaan Ruotsin säilyessä edelleen puolueettomana. 

C) tilanne on B:n kuvailemalla tavalla, mutta Ruotsi on liittynyt NATO:on tai sen 

maa-alueet ovat NATO:n käytettävissä.99 

Operatiivisten käskyjen 8 ja 13 uhkakuvat olivat lähestulkoon samanlaiset, pienin poikkeuksin 

ja lisähuomioin. Uhkakuvien yhteneväisyyttä voi pitää täysin ymmärrettävänä, olivathan 

                                                
98 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
99 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
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kansainväliset sopimukset pysyneet koko ajanjakson saman sisältöisinä. Suurin muutos opera-

tiivisten käskyjen välillä lienee tapahtunut, kun Länsi-Saksa liittyi NATO:on vuonna 1955. 

 

3.2 Norjan ja Neuvostoliiton välinen konflikti  

Tilanteen eteneminen vaihtoehdon A mukaisesti pohjautui skenaarioon, jossa pohjoisten meri-

alueiden herruudesta taiteltaessa koko Jäämeren alue olisi muodostunut sotatoimialueeksi. 

Suurhyökkäystä maitse Pohjois-Norjasta Neuvostoliiton alueelle ei pidetty todennäköisenä 

Norjan keskittyessä alueella puolustukseen. Ratkaisevalla tavalla alueen taisteluihin nähtiin 

vaikuttavan sen, mikä osapuoli olisi hallinnut Suomen Lappia ja Jäämerta.100 

Operatiivisessa käskyssä N:o 8 vaihtoehto A jaettiin vielä neljään erilliseen alatapaukseen, 

joista ensimmäinen oli sodan uhanaika, jolloin kolmen valtakunnan rajapyykki Suomen, Norjan 

ja Neuvostoliiton välillä voisi muodostua ongelmalliseksi Norjasta Neuvostoliittoon suuntau-

tuvien tuholaispartioiden suunnatessa liikettään Suomen kautta. Toisessa vaihtoehdossa nähtiin 

mahdollisena, että Neuvostoliitto kohdistaisi oman hyökkäyksensä Pohjois-Norjaan Skibotnin 

alueelle ja vaatisi YYA-sopimukseen vedoten alueita ja tiestöä Suomen puolelta käyttöönsä. 

Neuvostoliiton käytettäväksi olisi voinut päätyä tiestö lähinnä Rovaniemen pohjoispuolelta, 

eteläisimmillään jopa Salla–Rovaniemi–Kemi–Tornio-akselilta. Kyseinen vaihtoehto olisi tus-

kin vaatinut Suomen osallisuutta sotatoimiin, paitsi korkeintaan ennen venäläisten hyökkäysten 

alkua. Kolmannessa vaihtoehdossa nähtiin sotavoimien painopisteen olevan toisaalla, esim. 

Keski- tai Etelä-Euroopassa, jolloin Norjan suunnalla olisi molemmilla osapuolilla verrattain 

pienet joukot, ja Suomen rooli tulisi olemaan Norjasta Suomen kautta Neuvostoliittoon kohdis-

tuvien tuholaispartioiden torjuminen. Neljännessä vaihtoehdossa arvioitiin Lännen pyrkivän ot-

tamaan haltuunsa Suomen alueita Ivalo–Kittilä–Kolari-alueelta, tai tunkeutumaan vielä kauem-

mas.101 

Aloitekyvyn Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välisen rajan seuduilla uskottiin olevan Neuvos-

toliitolla. Neuvostoliiton alueella sijaitsevien Petsamon–Murmanskin–Kuolan–Kantalahden 

alueen nähtiin olevan Neuvostoliitolle tärkeitä, ja sen uskottiin keskittäneen alueelle pysyvästi 

paljon voimia ja ohjusten lähtöasemia. Neuvostoliitolla uskottiin olevan kyky siirtää alueelle 

                                                
100 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
101 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liitteen 1 s. 1–2, T 26862/21, 

F3–F4 OT-sal, KA 
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tarvittaessa paljonkin lisävoimia. Alueella oli tärkeitä voimalaitoksia, kaivoksia ja sotasatamia. 

Niiden suojaaminen erilaisilta tuholaispartioilta nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi, sillä niiden 

suuntaamista Suomen alueen kautta Neuvostoliittoon pidettiin todennäköisenä.102 

Suomen pääasiallisena roolina nähtiin olevan Suomen maa-alueiden kautta Neuvostoliittoon 

kohdistuvien tiedustelu- ja tuholaispartioiden havaitsemiseen ja torjuntaan. Vaarallisimpana 

alueena nähtiin Inarijärven itäpuolinen alue, missä Suomen, Norjan ja Neuvostoliiton rajat yh-

tyivät. Raja-alueen varmentamisen nähtiin olevan avainasemassa rajaloukkausten estämisen ja 

mahdollisten provokaatioiden torjunnan kannalta. Neuvostoliiton hyökätessä Pohjois-Norjan 

alueelle voimien ei uskottu kasvavan kovin suuriksi, sillä Neuvostoliitolla olisi ollut todennä-

köisesti samaan aikaan tarvetta voimien käyttöön myös muualla, kuten esimerkiksi Keski-Eu-

roopassa tai Keski-Idässä. Suomen roolin nähtiin olevan lähinnä Neuvostoliiton sivustan suo-

jaamisessa. Länsivaltojen hyökkäyksen aikana raja-alueiden hallussapito koettiin tärkeäksi, eri-

tyisesti Muonio–Inari-suunnissa.103 

Muualla Suomessa koettiin tilanteen olevan kohtalaisen rauhallinen, joskaan Ruotsin vastaista 

rajaa ei olisi voinut jättää täysin huomiotta. Erityisesti Tornion–Kemin alueen varmistaminen 

nähtiin tarpeelliseksi. Muilla alueilla oli varauduttava tuholaistoimintaan ja maahanlaskuihin, 

jotka olisi voinut kohdistua tärkeille teollisuusalueille ja itään johtavien kulkuyhteyksien ka-

peikkoihin.104 

Kainuulle ei tämän skenaarion mukaisessa tilanteessa olisi muodostunut välitöntä uhkaa, mutta 

teollisuusalueiden ja itään johtavien kulkuyhteyksien suojaamisen vuoksi Kainuuta ei voinut 

jättää täysin huomiotta. 

 

3.3 Uhka lännestä 

Vaihtoehdon B mukaisessa skenaariossa Itämereltä kohdistuvien hyökkäysten ja ilmaiskujen 

nähtiin kohdistuvan pääasiassa Itämeren rannikolla sijaitsevia Neuvostoliiton 

                                                
102 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
103 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-
sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
104 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
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merisotatukikohtia vastaan. Suomen alueista lounaisrannikko ja erityisesti saaristo nähtiin alu-

eina, joita muiden valtioiden joukot olisivat voineet pyrkiä käyttämään. B:n mukaisessa tilan-

teessa uhanalaisimpina suuntina nähtiin Inarijärven alue, Muonion suunta, Ahvenanmaa, 

Hanko ja Porkkala–Helsinki-alue.105 Vaihtoehdon B ei nähty muodostavan Kainuun alueelle 

sen suurempaa uhkaa, kuin vaihtoehdon A mukainen skenaario. 

Ruotsin puolueettomuuspolitiikan vuoksi vaihtoehto C:tä pidettiin epätodennäköisimpänä, 

mutta tuostakin tilanteesta tehtiin Operatiiviseen käskyyn N:o 8 kaksi erillistä vaihtoehtoa. En-

simmäisessä Ruotsi olisi passiivinen osapuoli, joka mahdollistaisi Pohjanlahden vapaamman 

käytön, mikä tarkoittaisi vahvempaa puolustusta Pohjanlahden rannikolle. Tällöin reservien 

keskittämisalueina olisi toiminut joko Hämeenlinnan–Tampereen tai Oulun–Oulunjärven 

suunta. Toisessa vaihtoehdossa, jossa Ruotsi olisi aktiivinen hyökkääjä tai hyökkäävän joukon 

käyttämä alue, Pohjois-Suomen puolustusta olisi pitänyt tuoda huomattavasti etelämmäs, kuin 

muissa vaihtoehdoissa ja Lapin puolustus Simo- tai Iijoesta pohjoiseen olisi saattanut jäädä 

venäläisten puolustettavaksi.106 

Tällaisessa tilanteessa koko Suomen puolustukseen olisi täytynyt tehdä suuria ryhmitysmuu-

toksia. Pohjois-Suomessa tilanne olisi muuttunut siten, ettei Kemi–Rovaniemi–Kemijärvi-lin-

jan pohjoispuolisen puolustuksen pitäminen olisi muuttunut sodan kestäessä vaikeammaksi. Li-

säksi koko länsirannikko olisi muuttunut uhanalaiseksi suunnaksi. C tilanteen toteutuminen 

nähtiin sen verran epätodennäköisenä vaihtoehtona, että mikäli tilanteen olisi nähty kehittyvän 

tähän suuntaan, olisi tilanne muuttunut niin radikaalisti ja se olisi vaatinut uuden operatiivisen 

käskyn laatimista107 Vaihtoehto C ei olisi kohdistanut Kainuuseen juuri sen enempää uhkaa 

kuin vaihtoehto A, vaikka Perämeren alueella käytävistä taisteluista olisi ollut lyhyempi väli-

matka Kainuun alueelle kuin pohjoisimman Lapin tai Lounais-Suomen alueelta. Oulujärven 

suuntaan sijoitetut reservit olisivat todennäköisesti ainakin osittain olleet ryhmittyneenä Kai-

nuun alueelle. 

 

                                                
105 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
106 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liitteen 1 s. 5–6, T 26862/21, 

F3–F4 OT-sal, KA 
107 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
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3.4 Ilmauhka 

Ilmatilanteen ei nähty olevan kovinkaan riippuvainen vaihtoehdoista A–C tai niiden mukaisten 

tilanteiden kehityksestä. Ilmasta käsin nähtiin kyettävän painostamaan Suomea hyökkääjän tah-

toon joko uhkaamalla tai vaikuttamalla kansakunnan moraaliin. Helsingin seutu ja teollisuus-

keskukset olivat ilmakomponentin käytölle todennäköisimpiä alueita. Ilmatilanloukkaukset 

olisi voineet olla joko lentoja tai ohjuksia, jotka olisivat suuntautuneet Suomen ilmatilan kautta 

Neuvostoliittoon tai suoraan Suomea vastaan kohdistuvia ilmaiskuja. Neuvostoliitolla ei nähty 

olevan tarvetta käyttää Suomen ilmatilaa sen kyetessä operoimaan kauempana Suomen ra-

joista.108 

Länsivalloilla olisi voinut olla halu suorittaa pommituksia Baltian, Leningradin, Petsamon sekä 

Kuolan alueille, jopa Uralille tai Moskovaan saakka, Englannista, Grönlannista, Islannista tai 

mahdollisesti muilta alueilta. Suomen ilmatilan käyttöä pidettiin todennäköisenä, sillä ilmaval-

vonta Suomen alueella oli heikkoa, jolloin länsivallat olisivat päässeet Suomen ilmatilan kautta 

kiertämällä lähemmät tavoitealueitaan. Ohjusten laukaiseminen Pohjois-Norjasta tai Itämereltä 

olisi loukannut Suomen ilmatilaa lähes väistämättä.109 

Suomeen kohdistetut ilmapommitukset nähtiin mahdollisiksi toteuttaa joko lentokoneilla tai 

ohjuksin. Vaihtoehdossa A pommitusten nähtiin kohdistuvan pääasiassa Pohjois-Suomen tie- 

ja rautatieverkostoa kohtaan, millä olisi pyritty ennaltaehkäisemään Neuvostoliittoa saamasta 

käyttökelpoisia kulkuyhteyksiä haltuunsa. Pommituksilla olisi häiritty Pohjois-Suomeen ryh-

mittyneiden puolustajien huoltoa, mikä täytyi ottaa huomioon joukkojen ryhmityksissä. Rauta-

tieverkoston käyttö Ylivieska–Iisalmi–Nurmes-alueen pohjoispuolella nähtiin häiriintyvän ai-

nakin ajoittain pommitusten vuoksi, mutta Muonion–Inarijärven alueelle sijoitettavien, kor-

keintaan muutaman rykmentin tai prikaatin vahvuisten joukkojen huolto täytyi pyrkiä suunnit-

telemaan sellaiseksi, ettei se olisi häiriintynyt liiaksi rautatieverkoston katkeamisesta.110  

Maantie- ja rautatieverkoston joutumista pommitusten kohteeksi pidettiin todennäköisenä, mi-

käli Neuvostoliiton käyttöön olisi luovutettu Suomen alueelta kulkuyhteyksiä. Lapin tiet ja sil-

lat olisivat olleet pommituksille alttiita, mutta mikäli Neuvostoliitto olisi vaatinut käyttöönsä 

rataa Värtsilä–Nurmes–Kontiomäki–Hyrynsalmi tai Oulu–Tornio, olisi pommituksille 

                                                
108 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-
sal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 

OT-sal, KA 
109 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, liite 1, T 26862/7, D 4 OT-

sal, KA 
110 Ibid. 
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otollinen alue laajentunut entisestään. Toivottavampana nähtiin radan loppuosan olevan mie-

luummin Kontiomäki–Hyrynsalmi alueella, jolloin pommitusten kohteena oleva alue olisi ollut 

harvempaan asuttua seutua, kuin Kontiomäki–Oulu–Tornio alue.111 

Mahdollisten pommitusten ulottuessa jopa Kainuun eteläosiin ja hiukan etelämmäksikin, suur-

ten voimien keskittämistä Oulu–Hyrynsalmi tasan pohjoispuolelle olisi pyritty välttämään. Pa-

kottavassa tarpeessa voimien keskittäminen olisi voitu tehdä Kemi–Kemijärvi tasalle saakka. 

Kun vihollisen ilma-aseen vaikutus olisi saatu rajattua ja omien joukkojen huoltoyhteydet var-

mennettu, olisi joukkojen sijoitus pohjoisemmaksi ollut vapaampaa.112 Kainuun sijoittuessa 

juuri Ylivieska–Iisalmi–Nurmes-alueen pohjoispuolelle Kainuussa kulkevien rautateiden suo-

jaaminen ja toimintakunnossa pitäminen oli rautatieverkoston toimintakuntoisena pitämisen 

kannalta tärkeässä roolissa. 

  

                                                
111 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liitteen 1 s. 8–9, T 26862/21, 

F3–F4 OT-sal, KA 
112 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, liite 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA 
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4 VALTAKUNNAN PUOLUSTAMINEN 

4.1 Ensimmäiset operatiiviset suunnitelmat 

Kun lupa liikekannallepanon suunnitteluun oli saatu tasavallan presidentiltä, puolustusvoimat 

laati ensimmäisen operatiivisen käskyn tammikuussa 1950. Käskyssä oli perusteet puolustus-

voimien vahvuuden saattamisesta enimmäisvahvuuksien sallimiin kokoonpanoihin Puolustus-

voimien komentajan erillisellä käskyllä. Enimmäisvahvuuteen kasvatettavista joukoista ja niitä 

käsittelevistä suunnitelmista puhuttiin täydennyskokoonpanona. Täydennyskokoonpanossa 

puolustusvoimien tehtävä olisi ollut puolueettomuuden turvaaminen, sisäisen järjestyksen yllä-

pitäminen ja maanpuolustuksen kannalta tärkeiden kohteiden suojelu sekä sotatoimien suorit-

taminen erillisten suunnitelmien mukaisesti.113 

Operatiivisessa käskyssä Suomi jaettiin viiteen vastuualueeseen, Lounais-, Sisä-, Pohjois-Suo-

men, Uudenmaan ja Pohjanmaan vastuualueisiin. Pohjois-Suomen vastuualueen (PSV-alue) 

komentajaksi käskettiin 1. Divisioonan (1.D) komentaja. Kaikkien vastuualueiden tehtävänä oli 

varautua omalla alueellaan 

1. maa ja merirajojen valvontaan ja suojeluun 

2.  suojaamaan vastuualueen tärkeimmät puolustuskohteet, joista satamat, lentokentät, so-

tilaallisesti tärkeät liikennekeskukset, varastot voima- ja teollisuuslaitokset olivat etusi-

jalla 

3. joukkojen keskitettyyn käyttöön vastuualueellaan tai sen ulkopuolella sekä laatia jouk-

kojensa siirtosuunnitelmat tarvittavien kuljetusvälineiden määrän laskemista varten,  

4. osallistua alueensa rannikko ja meriliikenteen valvontaan sekä hyökkäyksen kohdistu-

essa vastuualuetta vastaan,  

5. estää vihollisen eteneminen tai hankkia aikavoitto muualta siirrettävien vahvennusten 

siirtoa ja taisteluun osallistumista varten.114 

PSV-alueeseen kuuluivat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin kunnat. Vastuualueen tehtä-

vänä oli varautua suojaamaan erityisesti Kemin ja Rovaniemen liikennekeskukset sekä Kemi–

Rovaniemi–Salla-rautatie ja varautua siirtämään osa käytettävissä olevista joukoistaan Muo-

nion tai Ivalon suuntiin, tarvittaessa valtakunnan rajalle saakka. Vastuualueiden komentajien 

piti sisällyttää suunnitelmiinsa vastuualueellaan olevat rajavartiolaitoksen osat, mutta niiden 

sijoitukseen ei saanut tehdä muutoksia. Merivartiolaitoksen käytön suunnittelu kuului 

                                                
113 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 1, N:o 1/Op.1/11 sal, 4.1.1950, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
114 Ibid. 
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Merivoimien komentajalle. Vastuualueiden komentajat olivat oikeutettuja antamaan käskyjä 

aluejärjestöjen esikunnille alueellista puolustusta varten, mutta näillä käskyillä ei saanut häiritä 

aluejärjestöjen liikekannallepanotehtäviä.115 

Käskyn perusteella Kainuuseen ei nähty kohdistuvan sotilaallista uhkaa, sillä suojattavat koh-

teet olivat huomattavasti Kainuuta pohjoisemmassa. Kainuun Rajavartiostolla (KR) oli jonkin-

lainen rooli, sillä rajat oli suojattava, eikä rajavartiolaitoksen osien sijoitukseen saanut tehdä 

muutoksia, joten KR olisi pysynyt sen hetkisillä sijoituspaikoillaan. Aluejärjestöille sai antaa 

tehtäviä alueelliseen puolustukseen liittyen, mutta käsky ei varsinaisesti velvoittanut antamaan 

aluejärjestölle alueelliseen maanpuolustuksellista tehtävää. Tutkimusta tehtäessä ei löytynyt 

Kajaanin sotilaspiirille (KajSp) annettua alueellisen maanpuolustuksen tehtävää, johon syy löy-

tynee suhteellisen pienistä joukkojen määristä, joilla yritettiin kattaa pinta-alallisesti suuri PSV-

alue jakamatta voimia liian suurelle alueelle. 

Vuoden 1950 lopulla puolustusvoimat laati operatiivisen käskyn numero kolme, jossa yhdistet-

tiin operatiivisten käskyjen 1  ja 2 sisäistä suojelua koskevat määräykset. Käskyssä vastuualueet 

ja johtosuhteet säilyivät samoina kuin ensimmäisessä operatiivisessa käskyssä. Puolustusvoi-

mien oli toimeenpantava Suomen laillisen hallituksen antamat sotilaalliset tehtävät sisäisen jär-

jestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Puolustusvoimien velvollisuuksiin kuului auttaa si-

viiliviranomaisia, mikäli poliisivoimat olisivat olleet riittämättömät maan sisäisen järjestyksen 

ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä turvata rauhansopimuksen edellyttämä kauttakulku Neu-

vostoliitosta Porkkalan vuokra-alueelle ja sieltä Neuvostoliittoon. Valtion elinkeino- ja liike-

elämä sekä hallituksen toiminta oli turvattava, ja puolustusvoimien täytyi turvata maanpuolus-

tuksen kannalta tärkeät kohteet, kuten satamat, lentokentät ja muut tärkeät liikennekeskukset.116 

Sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä oli huomioitava puolustusvoimien varik-

kojen suojaaminen. Varikkojen vakituisten vartiostojen pienen koon takia nopean avun antami-

nen varikkojen suojaamiseen oli suunniteltava tarkasti yhdessä varikkojen päälliköiden kanssa. 

Vastuualueiden komentajilla oli lupa toimia oma-aloitteisesti, mikäli viestiyhteydet puolustus-

voimien ylimpään johtoon olisivat olleet poikki, ja tilanne olisi näyttänyt vaativan sisäisen suo-

jelun edellyttämiä toimenpiteitä. Viestiyhteyksien toimiessa, olisi Puolustusvoimien komentaja 

käskenyt vastuualueiden komentajille toimenpiteet sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden 

                                                
115 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 1, N:o 1/Op.1/11 sal, 4.1.1950, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
116 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 3, N:o 93/Op.1/OT/11 sal., 7.11.1950, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
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ylläpitämiseen liittyen, ja valmisteluihin liittyvät toimenpiteet täytyi suorittaa salassa ja huo-

miota herättämättä.117 

Operatiivisessa käskyssä numero 7 puolustusvoimien tehtäviksi kerrottiin valtakunnan ja sen 

laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen. Tämä tehtävä sisälsi sisäisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämisen, maan puolueettomuuden ja koskemattomuuden turvaamisen sekä 

maata vastaan kohdistuvan hyökkäyksen torjuminen. Sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-

läpitäminen kuului puolustusvoimien tehtäviin jo rauhan aikana Suomen ollessa puolueeton tai 

ei sotaa käyvä valtio. Suomen ajautuessa sotaan olisi sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-

läpitäminen siirtynyt pääosin puolustusvoimien vastuulle.118 

Sodan nähtiin voivan muodostua sisäiseksi konfliktiksi, jota olisi ruokkinut ulkoapäin näennäi-

sesti puolueeton valtio, jolloin tarkoituksena olisi todennäköisesti ollut laillisen valtiovallan ja 

yhteiskuntajärjestyksen kumoaminen tai nopea invaasio. Molempien uhkien torjumisen kan-

nalta oleellisena keinona nähtiin suurten, oikein sijoitettujen ja nopeiden reservien varaaminen. 

Suunnittelussa oli varauduttava myös siihen, että puolustus saattaisi muodostua joillain alueilla 

sissisodan kaltaiseksi. Maahanlaskujen ja maihinnousujen varalta vastuualueiden komentajilla 

oli oltava käytössään heti ensivaiheessa tietty määrä jääkäri-, sissi-, ja rannikkopataljoonia sekä 

erikoisjoukkoja, joilla olisi turvattu liikekannallepanoa.119 

Sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, maan puolueettomuuden suojaaminen ja 

maan puolustaminen suunniteltiin alueellisen puolustuksen periaatteiden mukaisesti. Alueelli-

sessa puolustuksessa kunkin vastuualueen komentaja, josta olisi sodanaikana tullut armeijan tai 

itsenäisen armeijakunnan komentaja, vastasi maan puolustamisesta ulkopuolista hyökkääjää 

vastaan sekä sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä omalla vastuualueellaan. 

Komentajan vastuulle kuului myös liikekannallepanovalmisteluiden johtaminen ja valvominen 

sekä väestönsuojelu Pääesikunnan antamien ohjeiden mukaan. Vastuualueiden komentajien 

käskynalaisia olivat kaikki vastuualueella olevat puolustusvoimien osat puolustustushaarasta 

tai aselajista riippumatta.120 

Mikäli johtamisyhteydet ylimmän johdon ja vastuualueen esikunnan välillä olisivat katkenneet, 

vastuualueen komentajan olisi pitänyt johtaa alueensa sisäisen järjestyksen ylläpitoa, 

                                                
117 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 3, N:o 93/Op.1/OT/11 sal., 7.11.1950, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
118 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 7, N:o 152/Op.1/OT/11 b/sal, 17.9.1951, s. 1, T 26862/3, D1 OT-sal, 

KA 
119 Ibid. s. 1–2 
120 Ibid. s. 2–3 
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puolueettomuusvartiontia, liikekannallepanoa ja sotatoimia itsenäisesti. Vastuualueen esikunta 

olisi säilynyt alueella toimivana johtoportaana riippumatta siitä, joutuuko vastuualue taistelui-

hin tai siitä, millainen määrä ylimmän johdon joukkoja alueen käyttöön olisi annettu. Ylin johto 

piti itsellään oikeuden vastuualueiden rajojen muutokseen, mikäli operatiiviset vaatimukset oli-

sivat niin edellyttäneet.121 

Ensimmäisillä operatiivisilla suunnitelmilla ei käsketty mitään tehtäviä Kainuun alueelle. Käs-

kyjen keskeisin sisältö oli pohja tuleville operatiivisille käskyille ja niiden määrittämistä tehtä-

vistä näkyy viitteitä myöhemmistä 1.D:n laatimista suunnitelmista. Keskeisin anti ensimmäi-

sillä operatiivisilla käskyillä Kainuun näkökulmasta katsottuna oli Pohjois-Suomen jakaminen 

alueisiin, joista Kainuun alueella oli Kajaanin sotilaspiirin ja Kainuun rajavartioston vastuualu-

eet. 

 

4.2 Polttoainehankinta 

Pääesikunnan operatiivisen osaston 13.6.1952 antaman operatiivisen käskyn N:o 8 nimeksi an-

nettiin Polttoainehankinta, jota oli käytettävä kaikissa käskystä käytävissä keskusteluissa Pää-

esikunnassa sekä sen ja vastuualueiden välillä. Operatiivinen käsky käsitteli koko valtakunnan 

puolustamista, ja sillä vahvistettiin operatiivisen käskyn numero 7 perusteella vastuualueiden, 

laivasto- ja lentovoimien tekemät suunnitelmat. Kokonaiskuvan selkiyttämiseksi ja suunnitte-

lutyön helpottamiseksi Polttoainehankintaan kirjattiin ylös myös ne operatiivisen käskyn n:o 7 

kohdat, jotka olivat edelleen muuttumattomia.122 

Puolustusvoimien tehtäviä olivat valtakunnan ja sen laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolusta-

miseksi sekä Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten täyttämiseksi sisäisen järjestyk-

sen ja turvallisuuden ylläpitäminen, valtakunnan puolueettomuuden ja koskemattomuuden suo-

jaaminen sekä maatamme tai maamme alueen kautta Neuvostoliittoa vastaan kohdistuvien 

hyökkäysten torjuminen, kuten YYA-sopimus velvoitti.123 Ainoana mahdollisena tilanteena, 

jossa Suomi joutuisi torjumaan Suomea vastaan tai Suomen kautta Neuvostoliittoon kohdistet-

tuja hyökkäyksiä, nähtiin Neuvostoliiton ja Atlantin liiton välinen selkkaus.124 

                                                
121 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 7, N:o 152/Op.1/OT/11 b/sal, 17.9.1951, s. 3, T 26862/3, D1 OT-sal, 

KA 
122 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, s. 1, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA 
123 Ibid. s. 1 
124 Ibid. s. 1 



34 

Maan puolueettomuuden suojaaminen ja maan puolustaminen käskettiin alueellisen maanpuo-

lustusjärjestelmän vastuualuejakojen mukaisesti. PSV-alue kattoi Pohjois-Suomen sotilaslää-

nin alueen. Kunkin sotilasalueen komentaja vastasi oman alueensa puolustamisesta ulkopuo-

lista hyökkääjää vastaan, puolueettomuusvartioinnista sekä sisäisen järjestyksen ja turvallisuu-

den ylläpitämisestä. Vastuualueen komentajalla oli myös johdettavanaan ja valvottavanaan vas-

tuualueensa sotilaalliset ja taloudelliset liikekannallepanovalmistelut, sekä suojelullisten toi-

menpiteiden ohjaaminen Pääesikunnan erillisen ohjeistuksen mukaisesti.125 

Vastuualueen komentajan alaisuuteen kuuluivat kaikki hänen alueellaan olevat puolustusvoi-

mien osat puolustushaarasta tai aselajista riippumatta, pois lukien ylimmän johdon alaisena toi-

mivat lento- ja laivastovoimat, joiden yleishuolto kuului kuitenkin vastuualueen komentajan 

alaisuuteen. Lisäksi ylimmän johdon käyttöönsä varaamat johtoportaat, joukot, muodostelmat, 

laitokset ja virastot olivat pois vastuualueen komentajan alaisuudesta hallintoa, huoltoa, sisäistä 

suojelua ja turvallisuutta koskevia asioita lukuun ottamatta. Ylimmän johdon ja vastuualueen 

välisen viestiyhteyden katketessa olisi vastuualueen komentajan tullut johtaa itsenäisesti alu-

eensa sisäisen järjestyksen ylläpitoa, puolueettomuusvartiointia, liikekannallepanoa ja sotatoi-

mia.126 

Vastuualueen esikunta, josta olisi sodan aikana muodostettu joko armeijan tai itsenäisen ryh-

män esikunta, olisi ollut vastuualueensa pysyvä johtoporras riippumatta siitä, joutuuko vastuu-

alue taisteluiden piiriin vai ei. Vastuualueen jäädessä taisteluiden kannalta toisarvoiseksi suun-

naksi olisi sen esikunnan pääosa voitu siirtää johtoportaaksi operaatioalueelle. Tällaisissa tilan-

teissa vastuualueelle olisi jätetty sen johtamiseen vaadittava vähimmäisjoukko.127 

Liikekannallepanon suorittamiseen vaadittiin tasavallan presidentin antama määräys valtioneu-

vostossa. Samalla olisi myös määrätty kokoonpano, johon liikekannallepanossa olisi siirrytty. 

Kokoonpanot, joihin olisi voitu siirtyä, olivat rauhan ajan kokoonpano (ra-kokoonpano), täy-

dennyskokoonpano (t-kokoonpano), suojakokoonpano (su-kokoonpano) tai täydellisen sodan 

ajan kokoonpano (tsa-kokoonpano). Tiettyyn kokoonpanoon siirtyminen olisi voinut tapahtua 

asteittain tai suoraan sotavarustuksen riittävyydestä ja puolustustoimenpiteiden valmiusasteesta 

riippuen.128 

                                                
125 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, s. 4–6,  T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA 
126 Ibid. s. 6 
127 Ibid. s. 6 
128 Ibid. s. 7 
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Vastuualueiden tehtävänä oli rajojen valvonta ja puolueettomuuden vartiointi jo puolueetto-

muuden aikana tai Suomen ollessa ei-sotaakäyvä. Pääesikunta käski vastuualueille puolustus-

vyöhykkeet, joille joukkojen pääosat oli ryhmitettävä siten, että painopiste oli jokaisella vas-

tuualueella alkuvaiheessa uloimmalla puolustusvyöhykkeellä. Vastuualueiden puolustus-

vyöhykkeiden lisäksi koko valtakunnalle käskettiin sisin puolustusvyöhyke, jonka etulinja 

kulki Lappeenranta–Kouvola–Riihimäki–Hämeenlinna–Tampere–Virrat–Ähtäri–Kyyjärvi–

Pyhäjärvi–Oulujärvi–Sotkamo–Kuhmo, joista kolme viimeisintä sijaitsee eteläisen Kainuun 

alueella. Sisimmän puolustusvyöhykkeen valmistelut käskettiin Sisä-Suomen vastuualueelle 

yhteistoiminnassa muiden vastuualueiden kanssa.129 

Vastuualueiden komentajien tuli tarkistaa ja saattaa vastuualueensa puolueettomuuden suojaa-

mis- ja vartiointisuunnitelmat lopulliseen muotoonsa. Suunnitelmat oli laadittava erikseen t-, 

su- ja tsa-kokoonpanoille. Puolueettomuuden suojaamissuunnitelman oli oltava yhteydessä 

vastuualueen puolustussuunnitelmaan siten, että siirtyminen puolueettomuusvartioinnista val-

takunnan puolustukseen olisi tapahtunut mahdollisimman kitkattomasti. Suunnitelman tuli si-

sältää ainakin  

1. joukkojen keskitysalueet, purkuasemat sekä toivottava saapumisjärjestys,  

2. joukkojen siirtosuunnitelma,  

3. joukkojen alkuryhmitys ja tehtävä,  

4. vastuualueen taisteluajatus koko vastuualueen syvyydessä,  

5. johtosuhteet ja  

6. vastuualueiden sekä ryhmien esikuntien ja komentopaikkojen sijoitus.130 

Ylin johto varasi reservikseen joukkoja, joiden keskitysalueita T-kokoonpanossa olisi ollut Ke-

min–Rovaniemen tai Lohjan–Keravan–Toijalan alue. Joukkojen määrää kasvatettaessa su- tai 

tsa-kokoonpanoon olisi joukkoja keskitetty edelleen Lohja–Kerava–Toijala-alueelle, sekä 

Oulu–Kajaani–Hyrynsalmi–Taivalkoski-alueelle. Oulu–Kajaani–Hyrynsalmi–Taivalkoski-

alueelle keskitettyjen reservien tehtävänä oli varautua Kemin–Rovaniemen puolustusvyöhyk-

keen vahventamiseen ja vastahyökkäyksen suorittamiseen puolustusvyöhykkeelle tunkeutu-

neen vihollisen lyömiseksi. Mikäli vihollisen lyöminen ei olisi onnistunut, olisi hyökkäyksellä 

                                                
129 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, s. 8, T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA 
130 Pääesikunnan operatiivisen osaston kirjelmä N:o 84/Op.1/OT/11 b sal, 13.6.1952, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
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pyritty osaratkaisun saavuttamiseen puolustusvyöhykkeen etumaastossa ja vihollisen hyök-

käyksen torjumiseen Oulun–Kuusamon puolustusvyöhykkeellä.131 

Koska Kainuun alueella ei ollut muita joukkoja, eikä alueella ollut vihollisuhkaa, alueelle mah-

tui taisteluista irti olevia reservijoukkoja. Kainuuseen sijoitettavien joukkojen määrä olisi riip-

punut tilanteesta, eikä niiden pääasiallinen tehtävä olisi ollut valmistautua taistelemaan Kai-

nuussa. Joukkojen ensisijainen tehtävä olisi ollut valmistautua taistelemaan muilla alueilla, että 

Kainuussa ei olisi jouduttu taistelemaan. Reservien sijoittaminen Kainuuseen voi olla myös 

merkki siitä, että Kainuussa valmistauduttiin taistelemaan tai ainakin alue haluttiin täyttää joil-

lain joukoilla. ettei minkään muun valtion armeijalla olisi syntynyt halua tuoda omia joukkojaan 

alueelle. 

Suunnittelussa oli otettava huomioon, että Pääesikunta olisi huolehtinut normaalioloissa vain 

rautateitse tapahtuvista keskityskuljetuksista. Vastuualueiden täytyi suunnitella keskitysalueet 

myös sellaisiin tilanteisiin, joissa rautatiekuljetukset olisivat voineet olla kokonaan tai osittain 

estyneet. Tällaisissa tilanteissa Pääesikunta olisi huolehtinut joukkojen siirron rautateitse niin 

pitkälle kuin se olisi mahdollista. Vastuualueiden tekemien keskityssuunnitelmien pohjalta Pää-

esikunnassa suunniteltiin yksityiskohtaiset keskityssuunnitelmat. Vastuualueiden suunnitel-

mien tuli olla Pääesikunnassa 1.10.1952 mennessä.132 

  

4.3 Pohjois-Suomen vastuualue 

PSV-alueen komentajaksi määrättiin 1.D:n komentaja ja esikuntanaan hänellä olisi toiminut 1. 

Divisioonan esikunta (1.DE) tai sen pohjalta muodostettu Pohjois-Suomen armeijan esikunta 

(PSAE).133 

PSV-alueen tehtävä oli torjua vihollinen rajoillaan siten, että vaihtoehdoissa A ja B voimien 

painopiste olisi ollut Ivalo–Kaamanen–Muotkavaara-alueella (Suomen, Norjan ja Neuvostolii-

ton rajojen yhtymäkohta), sekä Muonion–Enontekiön-alueella. Vaihtoehdossa C toinen paino-

pisteistä olisi siirtynyt Muonio–Enontekiö-alueelta etelämmäksi, Tornio–Pello-alueelle. Kai-

kissa vaihtoehdoissa erityistä huomiota käskettiin kiinnittämään Ivalo–Kaamanen–

                                                
131 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, s. 18,  T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA 
132 Pääesikunnan operatiivisen osaston kirjelmä N:o 84/Op.1/OT/11 b sal, 13.6.1952, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
133 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, s. 9,  T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA 
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Muotkavaara-alueen puolustamiseen Neuvostoliiton alueella sijaitsevan Jäniskosken voimalai-

toksen ja Petsamon nikkelikaivosten suojaamiseksi hyökkäyksiltä, partioretkiltä ja tuholaistoi-

minnalta.134 

Muut joukot käskettiin ryhmittämään Kemin–Rovaniemen puolustusvyöhykkeelle, linjalle 

Kemi–Tornio–Yli-Tornio–Pelkosenniemi–Savukoski, missä painopiste oli muodostettava Ke-

min suunnalle. Etummaisilta puolustusvyöhykkeiltä oli valmistauduttava siirtymään ylivoimai-

sen vihollisen pakottamana Kemin–Rovaniemen puolustusvyöhykkeelle viivytystaistelua käy-

den. Kemin–Rovaniemen puolustusvyöhykkeen tehtävänä oli pitää Oulu–Kemi–Rovaniemi–

Kemijärvi-alueella olevat Neuvostoliiton rajalle johtavat rautatie- ja maantieyhteydet, lento-

kentät sekä teollisuus- ja voimalaitosalueet sekä turvata Lapissa olevien joukkojen vetäytymi-

nen ja selustayhteydet.135 

Taaimmaksi puolustusvyöhykkeeksi PSV-alueelle käskettiin Oulun–Kuusamon puolustus-

vyöhyke, jonka etulinjan kulku oli Ii–Posio–Kuusamo ja takarajana toimi Oulu–Puolanka–Suo-

mussalmi. Taaimman puolustuslinjan tehtävänä oli estää vihollisen tunkeutuminen Pohjan-

maalle ja Sisä-Suomeen sekä pitää Oulu ja rautatieyhteys Oulu–Nurmes omassa käytössä. Vii-

meistään tällä vyöhykkeellä oli pyrittävä lyömään vihollinen vastahyökkäyksellä. Tätä tehtävää 

silmällä pitäen ylin johto olisi varannut alueelle tilanteen salliman määrän reservejään.136 

T-kokoonpanoon siirryttäessä Kainuun alueelle olisi perustettu operaatiokäskyn N:o 8 liitteen 

4 a mukaan vain KR ja Kajaanin sotilaspiirin esikunta (KajSpE). Kainuun alueelle käskettyjä 

ilmatorjuntajoukkoja olivat Kontiomäelle sijoitettavat raskaan ja kevyen ilmatorjuntapatteris-

ton esikunta, kaksi raskasta ilmatorjuntapatteria, kolme kevyttä ilmatorjuntapatteria sekä yksi 

junailmatorjuntakomppania. Su- ja tsa-kokoonpanoissa ilmatorjuntajoukkojen vahvuutta olisi 

kasvatettu vielä yhdellä raskaalla ilmatorjuntapatterilla. Kontiomäelle keskitettävien ilmator-

juntajoukkojen tehtävänä olisi ollut liikekannallepanon sekä keskityskuljetusten suojaami-

nen.137 Junailmatorjuntapatterin tehtävä olisi käsketty erikseen.138 

PSV-alueelle käsketty tehtävä ja puolustusvyöhykkeiden tasat olivat Kainuun pohjoispuolella 

viimeisen puolustustasan eteläreunan leikatessa maakunnan pohjoisimpia osia. Pohjois-Suo-

men vastuualueen joukkojen painopisteen muodostaminen käsketyille puolustustasoille 

                                                
134 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 8, N:o 80/Op.1/11 b/OT/sal., 13.6.1952, s. 9,  T 26862/21, F3–F4 OT-

sal, KA 
135 Ibid. s. 9 
136 Ibid. s. 10 
137 Ibid. liitteet 4 a ja 7 
138 Ibid. liite 8 a. Liitteissä 8 a-d puhuttanee virheellisesti junailmatorjuntapattereista, sillä operatiivisen käskyn 

pääasiakirjassa ja muissa liitteissä puhutaan junailmatorjuntakomppanioista. 
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Pohjois-Lappiin ei jättänyt mahdollisuutta taistelevien joukkojen sijoittamiseen kauas selustaan 

jäävälle Kainuun alueelle. Käskyssä oli kuitenkin maininta alueelle varattavista ylimmän joh-

don reserveistä, mikäli vihollinen olisi päässyt etenemään Ii–Kuusamo–Posio-tasalle saakka ja 

näitä reservejä olisi käytetty vastahyökkäyksen toteuttamiseen Pohjois-Suomen vastuualueen 

eteläisimmälle puolustustasalle. 

Oulujärven itäpäässä sijaitsevan Kontiomäen nähtiin olevan liikenteen solmukohta, jonka puo-

lustamiseen varattiin ylimmän johdon ilmatorjuntajoukkoja. Alueella haarautuvat rautatieyh-

teydet Itä-Suomeen, Nurmeksen suuntaan nähtiin, Pääesikunnassa tärkeänä reittinä omien jouk-

kojen tai mahdollisten Neuvostoliiton joukkojen keskittämisen kannalta. Pohjoisen suuntaan 

Hyrynsalmelle saakka jatkuva rata olisi auttanut jonkin verran joukkojen siirrossa pohjoiseen, 

mutta erityisesti Kontiomäeltä Oulun suuntaan jatkuva rata saattoi olla puolustuksen kannalta 

keskeisempi yhteys. Ilmatorjunnalla olisi kyetty suojaamaan sekä rautatiet että rautatietä pitkin 

siirrettävät joukot. 

 

4.4 1. Divisioonan suunnitelma 

Puolueettomuuden suojaaminen oli suunniteltu tehtävän siten, että osilla voimista järjestetään 

rajan vartiointi, jonka päämääränä on havaita ja estää luvattomat rajan ylitykset. Huomion pai-

nopisteenä oli Ivalon–Kaamasen–Muotkavaaran alue ja sitä kautta Neuvostoliiton puolella ole-

valle Jäniskosken voimalaitokselle sekä Petsamon nikkelikaivokseen suuntautuva vihollistoi-

minta. Edellä mainitulle alueelle oli kyettävä keskittämään vähintään yksi prikaati ja valmis-

tauduttava lisävoimien nopeaan siirtoon.139 

Voimien pääosa oli ryhmitettävä Kemi–Rovaniemi-puolustusvyöhykkeelle. Puolustusvyöhyk-

keen tehtävänä oli pitää Oulu–Kemi–Rovaniemi–Kemijärvi-alueen lentokentät, teollisuus- ja 

voimalaitosalueet sekä Neuvostoliitoon alueelle johtavat rautatie- ja maantieyhteydet, varmis-

taa Lapissa toimivien joukkojen selusta ja torjua maihinnousut Perämerellä.140 

Ivalon–Kaamasen–Muotkavaaran ja Enontekiön alueista sekä Kemi–Rovaniemi-puolustus-

vyöhykkeestä olisi saanut luopua vain ylimmän johdon luvalla ja vetäytyä Oulu–Kuusamo-

puolustusvyöhykkeelle, missä tehtävänä oli estää vihollisen pääsy Pohjanmaalle ja Sisä-Suo-

meen sekä pitää Oulu ja Oulusta Nurmekseen kulkeva rautatieyhteys omien käytössä. 

                                                
139 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 134/III/OT/11 b sal, 24.9.1952, s. 2, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
140 Ibid.  s. 2 
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Vihollinen oli pyrittävä lyömään vastahyökkäyksellä viimeistään Oulu–Kuusamo-puolustus-

vyöhykkeellä.141 

Rajojen vartiontiin käytettävien joukkojen ryhmitys olisi pidetty samana molemmissa vaihto-

ehdoissa. Tehostetun rajanvartioinnin oletettiin tapahtuvan poliittisesti epäselvässä tilanteessa, 

jolloin rajan valvonnan pitäisi olla tehokasta kaikkiin suuntiin. Pääosa puolueettomuusvartioin-

tiin suunnitelluista joukoista oli pyrittävä pitämään reserveinä, jotta niiden nopea ryhmittämi-

nen olisi mahdollista mihin tahansa suuntaan.142 

1.DE:n suunnitelmassa Pohjois-Suomen puolueettomuusvartioinnista ja puolustamisesta Poh-

jois-Suomen vastuualueen tehtävä on muuten sama kuin Polttoainehankinnassa, mutta Ivalon–

Kaamasen–Muotkavaaran alueelle oli välittömästi sijoitettava yksi prikaati, ja varauduttava li-

sävoimien siirtoon alueelle. Joukkojen pääosan sijoittamisesta Polttoainehankintaan ei ole muu-

toksia, vaan joukkojen pääosa oli sijoitettava Kemi–Rovaniemi-puolustusvyöhykkeelle.143 

Pohjois-Suomen vastuualue jaettiin sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden pitämiseksi viiteen 

suojelualueeseen, joita olivat Oulun, Kemin, Rovaniemen, Kainuun rajavartioston ja Lapin ra-

javartioston (LR) suojelualue, joista KR:n suojelualueeseen kuului Kainuun kunnista Kuhmo 

ja Suomussalmi, sekä Pohjois-Pohjanmaahan kuuluva Kuusamo loppujen Kainuun kunnista 

kuuluessa Oulun suojelualueeseen. Vastuualueiden jako on esitelty tarkemmin liitteessä 2. Ou-

lun suojelualueen komentajana oli Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja ja KR:n komentaja 

toimi KR:n suojelualueen komentajana. 1.D:n komentaja johti kaikkien suojelualueiden suun-

nitelmien toimeenpanon ja toiminnan yhteistoiminnassa suojelualueiden komentajien 

kanssa.144 

T-kokoonpanossa 1.D:n joukoista Kainuun alueelle oli suunniteltu vain KR:n joukot. KR:n ko-

mentaja olisi johtanut rajan vartiointia, kunnes rajavartiostot olisi alistettu 1.D:n komentajalle. 

Rajavartiojoukkojen tehtävänä olisi ollut huolehtia rajan valvonnasta muiden joukkojen toi-

miessa joko operatiivisina tai taktisina reserveinä. KR:n tehtävä oli kaikissa kolmessa vaihto-

ehdossa A-C sama.145 

1.D:n suunnitelmaan oli kirjattu tarkasti, missä vaiheessa ja missä tilanteessa mikäkin joukko 

olisi milläkin tasalla. Pohjois-Suomen vastuualueen puolustuksen omana viimeisenä takarajana 

                                                
141 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 134/III/OT/11 b sal, 24.9.1952, s. 2–3, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
142 Ibid. s. 4 
143 Ibid. s. 1–2 
144 Ibid. s. 4 ja kartta 1 
145 Ibid. s. 5–6 ja 8 
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oli Ii–Ranua–Posio-puolustusasema (IRP-asema), ja tälle tasalle vetäytyminen olisi suunnitel-

man mukaan tehty hallitusti ja viivyttäen. IRP-asemien miehityksen aikana PSAE olisi siirtynyt 

Kajaaniin pääosan taistelevista joukoista ollessa IRP-asemassa sekä Oulussa ja sen lähialu-

eilla.146 Kainuun alueella perustettavat ja alueelle keskitettävät joukot on esitetty taulukkomuo-

dossa liitteessä 3. 

Polttoainehankinnan vaatimia suunnitelmia laadittaessa 1.DE:ssa huollon todettiin aiheuttavan 

haasteita. Divisioonan kuljetuskapasiteetin ei nähty riittävän T-vaiheessa divisioonan tarpeisiin, 

ja täydennystä puutteisiin olisi jouduttu hakemaan vuokra-autoista. Lääkintähuollon kapasi-

teetti todettiin niin ikään puutteelliseksi ja lääkinnässä olisi pitänyt tukeutua siviilisairaaloihin 

pitkien välimatkojenkin takia. Pohjois-Suomen tiestössä nähtiin vakavia puutteita ja muun mu-

assa Kainuussa kulkevaa Hyrynsalmi–Puolanka–Pudasjärvi-tietä esitettiin kunnostettavaksi au-

totieksi.147 

Autotien kunnostustarvetta puolsi Kajaaniin perustettava kiinteä vaatetuskorjaamo sekä kiinteä 

pesula. Pesula haluttiin sijoittaa paikkaan, jossa se olisi ollut toiminnassa vähintään kuusi kuu-

kautta, sillä sen toimintavalmiuteen saamiseen nähtiin menevän kahdesta kolmeen kuukautta. 

Rovaniemeä ei nähty sijoituspaikkana, jossa pesula olisi kyennyt toimimaan puoli vuotta, mikä 

jätti Rovaniemen pois laskuista. Pesulan läheisyydessä täytyi olla myös vaatekorjaamo, sillä 

pestävät vaatteet olisivat vaatineet todennäköisesti myös korjausta. Kajaaniin sijoitettavan pe-

sulan nähtiin palvelevan myös muita yhtymiä, tapauksessa A koko ajan ja tapauksessa C aina-

kin alkuvaiheessa.148 

Pohjois-Suomen huoltosuunnitelmia ei haluttu lyödä täysin lukkoon, ennen kuin 1.D saisi tie-

don Päämajan suunnitelmista Kainuun eteläpuolella kulkevalle Kannus–Iisalmi–Nurmes-lin-

jalle sekä erityisesti Kajaanin ja Vaalan alueille.149  Suunnitelmaa ei oletettavasti haluttu lyödä 

lukkoon ennen kuin Päämajan suunnitelmista olisi saatu tieto, että olisi kyetty välttämään joko 

päällekkäisyyksiä tai toisiaan liian lähekkäin olevia samankaltaisia huoltopaikkoja. 

1.DE oli tehnyt vuonna 1953 tarkemman suunnitelman vastuualueensa puolustamisesta T-ko-

koonpanossa. Uhkakuvien ollessa samat kuin aiemminkin suunnitelmassa ei ollut kuin tarken-

nettu joukkojen ensimmäisiä ryhmitysalueita ja tehtäviä. Vuoden 1952 suunnitelmaan 

                                                
146 1. Disioonan esikunnan suunnitelma N:o 134/III/OT/11 b sal., 24.9.1952, s. 14–15 ja kartta 10, T 25167/4, F3-

F5 OTsal, KA 
147 1.Disioonan esikunnan suunnitelma N:o 130/III/OT/11 b sal, 8.9.1952, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
148 Ibid. 
149 Ibid 
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suurimpana poikkeuksena oli vaihtoehtojen A ja B erottaminen toisistaan. Päivitetty suunni-

telma ei tuonut Kainuun alueelle mitään muutoksia edeltävän vuoden suunnitelmaan verrat-

tuna.150 

Puolustusvoimien komentaja hyväksyi 1.D:n tekemän puolustussuunnitelman esittelyn jälkeen 

7.7.1953. Hyväksyntää käsittelevässä kirjelmässä vastuualueen komentajan käsketään kiinnit-

tää huomiota kaikkiaan kuuteen eri seikkaan, joista lähes kaikki käsittelivät enemmän tai vä-

hemmän Lapin puolustusta ja eri vaihtoehtoja niissä tilanteissa. Myös rannikon puolustuksesta 

oli oma mainintansa.151 

Kainuuta asiakirjassa ei varsinaisesti sivuta millään tapaa, mutta yhden huomioitavan kohdan 

voi nähdä vaikuttavan Kainuuseen ainakin välillisesti. Kirjelmässä kehotetaan ottamaan huo-

mion puolustusasemien ja -vyöhykkeiden välimaasto ja suunnittelemaan niille alueille lisää ak-

tiivisia toimenpiteitä. IRP-aseman uudelleen linjaaminen Ranuan sijaan Kemijärven kautta toisi 

alueen eteläpuolelle lisää tilaa vastahyökkäykseen käskettäville joukoille ja antaisi paremman 

operaatiovapauden vastahyökkäyksen toteuttamiselle. Lisäksi Kemijärven kautta kulkeva puo-

lustusasema nähtiin puolustajan kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi, ja silloin olisi saatu kat-

kaistua Neuvostoliittoon johtavat tärkeät yhteydet.152 

PSV-alueen suunnitelma Pohjois-Suomen puolustamisesta oli muutamaa puolustusvyöhykettä 

lukuun ottamatta lähes samanlainen kuin Pääesikunnan laatima suunnitelma. Suunnitelma oli 

tehty samojen uhkakuvien perusteella ja niillä joukoilla, jotka Pääesikunta oli PSV-alueelle 

alistanut. PSV-alueen tehtävä oli Pääesikunnan määrittämä, eikä Pääesikunnan käskemässä teh-

tävässä ollut Kainuun puolustamiseen liittyvää tehtävää. Puolustusvoimien komentajan laati-

massa kirjelmässä, jolla hyväksyttiin PSV-alueen laatima suunnitelma, lisätilan saamisen IRP-

aseman eteläpuolelle voi nähdä vaikuttavan Kainuuseen. Antamalla lisää tilaa Kainuun poh-

joispuolelle, olisi reservijoukkojen keskittämisalueet voineet muuttua jopa niin, ettei Kainuu-

seen välttämättä olisi tarve sijoittaa reservejä niiden mahtuessa paremmin Koillismaalle tai Ra-

nuan alueelle. 

 

                                                
150 1. Disioonan esikunnan puolustussuunnitelma N:o 348/Järjtsto/OT 11 sal, 1.11.1953, T 25167/4, F3-F5 OTsal, 

KA 
151 Pääesikunnan operatiivisen osaston kirjelmä N:o 152/Optsto/OT/11 b sal, 9.7.1953, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
152 Ibid 
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4.5 Rajan vartiointi 

Rajajoukkojen käyttöä koskevassa suunnittelussa tuli ottaa t- ja su-kokoonpanoissa huomioon, 

että rajavartiojoukkojen päätehtävä olisi ollut myös sodanaikana valtakunnan rajojen vartiointi 

ja valvonta. Hyökkäyksen sattuessa rajajoukoilla olisi kyetty torjumaan pienet paikalliset hyök-

käykset, ja suuren hyökkäyksen sattuessa olisi kyetty suorittamaan verhoamis-, viivytys-, tie-

dustelu-, hävitys-, ynnä muut tehtävät, jotka vastuualueen komentaja olisi joukoille käskenyt. 

Rajajoukot olisivat siirtyneet tilanteen niin vaatiessa ylimmän johdon käskyllä joko valtakun-

nallisesti tai alueellisesti tehostettuun rajan vartiointiin, jota olisi voitu toteuttaa ra-, t-, tai su-

kokoonpanoissa. Tarvittaessa rajavartiostoja olisi vahvennettu puolustusvoimien joukko-osas-

tojen avustuksella tehostettuun rajavartiointiin, mikäli vastuualueen komentaja olisi nähnyt sen 

tarpeelliseksi alueellaan.153 

Rajavartiostojen nimet ja toiminta-alueet olisivat pysyneet sodanuhan ja sodan aikana samoina, 

pois lukien LR, joka olisi jakautunut t- ja su-kokoonpanoissa Länsi-Lapin ja Itä-Lapin rajavar-

tiostoiksi. Itä-Lapin rajavartioston oli varauduttava siihen, että siihen kuuluva Kemijärven 

suunnalla toimiva 1./LR olisi saatettu joko irrottaa itsenäiseksi rajakomppaniaksi tai alistaa 

KR:lle. Rajavartiostojen t- ja su-kokoonpanojen tehtävät oli laadittava toiminta-alueen olosuh-

teita vastaaviksi, ja henkilöstömäärissä nyrkkisääntönä pidettiin, että joukko olisi su-kokoon-

panossa kaksinkertainen t-kokoonpanoon verrattuna.154 

1.D:n komentaja antoi 15.7.1952 KR:lle käskyn valtakunnan puolustamiseen liittyen. Käskyn 

toimenpiteiden tavoitteena oli kaiken luvattoman rajanylityksen estäminen, etenkin kaiken tie-

dustelu-, tuholais- tai provokatiivisen toiminnan pysäyttäminen Neuvostoliiton alueelle Suo-

mesta. T-kokoonpanossa rajan vartiointia olisi toteutettu tehostetusti siten, että KR lisäisi rajan 

pinnassa olevien vartioiden vahvuutta niin suureksi, että kaikki luvaton rajanylitys olisi voitu 

varmasti estää ja havaita, sekä rajan ylittämään pyrkivät henkilöt tai osastot kyettäisiin ottamaan 

vangiksi tai pakottavissa tapauksissa tuhoamaan.155 

Rajan tehostetusta vartioinnista oli laadittava kaksi vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä rajan val-

vonta olisi pitänyt toteuttaa omalla henkilöstöllä ilman vahvennuksia. Toisessa vaihtoehdossa 

käytössä olisi ollut t-kokoonpanon henkilöstö, jolloin vahvuus olisi ollut noin kaksinkertainen 

rauhanaikaiseen verrattuna. T-kokoonpanon mukaisessa suunnitelmassa oli myös otettava 

                                                
153 Pääesikunnan operatiivisen osaston kirjelmä N:o 111/Op.1/11 b/OT sal, 13.9.1952, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
154 Ibid. 
155 1.Disioonan esikunnan käsky N:o 105/III/OT 11 b sal., 15.7.1952, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
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huomioon, että varsinainen rajan valvonta toteutettaisiin KR:n omalla henkilöstöllä, ja puolus-

tusvoimista vahvennuksiksi tuleva henkilöstö toimisi vain reservinä.156 

KR:n suunnitelma rajan puolustamisesta oli toimitettava 1.DE 1.9.1952 mennessä.157 KR:n 

suunnitelma rajan puolustamisesta oli näin ollen ollut 1.DE:n käytössä sen muodostaessa omaa 

suunnitelmaansa Pohjois-Suomen vastuualueen puolustamisesta.  

                                                
156 1.Disioonan esikunnan käsky N:o 105/III/OT 11 b sal., 15.7.1952, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
157 Ibid. 
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5 SISÄISEN JÄRJESTYKSEN YLLÄPITÄMINEN 

5.1 Suunnitelma järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 

Operatiivinen käsky numero 9 oli laadittu ensi sijassa laillisen yhteiskuntajärjestyksen säilyttä-

mistä ja valtakunnan puolustamista sisästä päin uhkaavia vaaroja vastaan. Suunniteltaessa toi-

mintaa käskyn mukaista tilannetta vastaan oli otettava huomioon, ettei oman alueen joukkojen 

vahventaminen esimerkiksi vartiojoukkoja perustamalla olisi välttämättä mahdollista. Sisäisten 

kriisitilanteiden hallintaan nähtiin pystyttävän rauhanaikaisin poliisi- ja sotilasvoimin, mutta 

mikäli se ei olisi riittänyt, tasavallan presidentti olisi voinut käskeä puolustusvoimat t-kokoon-

panoon.158 

Jos ulkopoliittinen tilanne olisi edennyt sellaiseen pisteeseen, että Suomen oli ryhdyttävä tur-

vaamaan rajoja kansainvälisten sopimusten täyttämiseksi, olisi aloitettu yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitäminen, mutta joukot olisivat siirtyneet Polttoainehankinnan mukaiseen 

ryhmitykseen, tai olisi julistettu liikekannallepano. Sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden yllä-

pitäminen nähtiin t-kokoonpanossa olevalle joukolle haasteelliseksi, joskaan ei mahdottomaksi. 

Vartiojoukkojen perustaminen olisi helpottanut yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-

mistä liikekannallepanon tapahtuessa.159 

Rauhan aikana yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen kuului lakien ja asetusten 

mukaan sisäministeriön alaisille poliisille ja rajavartiolaitokselle. Puolustusvoimien joukoille 

jäi järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito omilla alueillaan sekä siviiliviranomaisten auttaminen 

apua pyydettäessä.160 

Sotatilan aikana yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen olisi mahdollisesti siirty-

nyt sotilasviranomaisille, ja siihen varautuakseen 1.D muodosti oman suunnitelmansa. Levot-

tomuuksien muodostuminen nähtiin todennäköisenä erityisesti sodanuhan, liikekannallepanon 

ja keskityskuljetusten aikana tai niiden jälkeen päävoimien ollessa täyttämässä niille käskettyjä 

tehtäviä.161 

PSV-alue oli jaettu vuoden takaisesta viidestä vastuualueesta uudelleen seitsemään vastuualu-

eeseen. Uuden vastuualuejaon mukaan KR:n vastuualue oli pysynyt samana muiden Kainuun 

                                                
158 Pääesikunnan operatiivisen osaston kirjelmä N:o 208/Optsto/OT 11b sal, 7.10.1953, T 26862/3, D1 OT-sal, 
KA 
159 Ibid 
160 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 223/Järjtsto/OT11 b sal, 11.8.1853, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 

(asiakirjan vuosiluvussa todennäköisesti kirjoitusvirhe) 
161 Ibid  
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kuntien siirryttyä Oulun vastuualueen alta Kajaanin vastuualueen alaisuuteen. Kajaanin vastuu-

alueen komentajana toimi KajSp:n komentaja, joka vastasi valmisteluista Pohjois-Suomen so-

tilasläänin komentajan alaisena. Vastuualueen siirtymisestä suoraa PSV-alueen komentajan 

alaisuuteen olisi käsketty erikseen.162 

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tärkeimmät kohteet olivat jatkuvan vartioinnin alla. 

Vartioinnilla oli suojattava joukot, joukkojen kaikki materiaali ja muu puolustusvoimien omai-

suus. Tehostettuun vartiointiin oli siirryttävä niin erikseen käskettäessä. Yleisvaltakunnallisia 

kohteita olisi siirrytty vartioimaan valtioneuvoston päätöksen perusteella joko tietyllä paikka-

kunnalla tai koko vastuualueella. Vartiointiin olisi käytetty poliisia, rajavartiojoukkoja, puolus-

tusvoimien vakinaisia ja liikekannallepanossa perustettavia joukkoja, vartiotehtäviin perustet-

tavia vartiojoukkoja sekä eräiden laitosten omaa henkilöstöä.163 

Pohjois-Suomen kaupungeista yleisvaltakunnallisesti tärkeimmiksi kohteiksi nimettiin Oulu, 

Kemi ja Rovaniemi, ja niiden suojaamiseen sekä hallussapitoon oli kiinnitettävä erityistä huo-

miota. Mikäli edellä mainitut alueet olisi pitänyt suojata puolustusvoimien vakinaisilla voi-

milla, 1. Prikaatia olisi käytetty Oulun suojaamiseen, ja siitä varauduttiin irrottamaan yksi 

komppania Kemin suojaamiseen. Rovaniemen alue olisi suojattu LR:n joukoilla. Muiden alu-

eiden suojaaminen olisi jäänyt poliisin ja suojattavien laitosten oman henkilökunnan tehtä-

väksi.164 

Johtamisyhteyksien valmistelu oli 1.DE:n vastuulla. Esikunnan oli selvitettävä puhelinverkon 

kytkemismahdollisuudet Oulun, Raahen, Kajaanin, Kemin ja Rovaniemen sotilaskeskuksiin. 

Lennätinviestitykseen olisi hyödynnetty puolustusvoimien kaukokirjoitinasemia ja maan 

yleistä lennätinverkkoa. Radioverkkoja Pohjois-Suomen alueelle käskettiin kaksi, joista ensim-

mäisessä oli puolustusvoimien vakinaisessa palveluksessa olevat joukot ja toisessa vastuualu-

eiden esikunnat sekä rajavartiostot. Varayhteyksinä olisi käytetty rajavartiolaitoksen ja poliisin 

radioyhteyksiä.165 

Rauhanaikainen hälytys yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisestä olisi annettu 

PSV-alueella nopeimmalla tiedotusvälineellä ja käyttämällä hälytyksestä peitenimeä ”Tuotan-

totoiminta". Valmistautuminen olisi tehty käskyllä ”Tarkastakaa tuotantosuunnitelma”, varsi-

nainen hälytys olisi käsketty ”Lähettäkää tuotantosuunnitelma” ja mikäli hälytystoimenpiteet 

                                                
162 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 223/Järjtsto/OT11 b sal, 11.8.1853, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
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olisi täytynyt peruuttaa, olisi käsketty ”Tuotantosuunnitelma esitetään huoltolajien johtajille.” 

Hälytys olisi voitu antaa ilman valmistautumista, ja siihen olisi voitu liittää t-kokoonpanoon 

siirtyminen lisäämällä mukaan esikäsky-yhdistelmän mukaiset numerot. Rauhanajan hälytys-

valmiudella pyrittiin ylläpitämään sellaista valmiutta, jolla kaikki rauhanaikaiset puolustuslai-

toksen osat olisivat olleet saatavissa täysin toimintavalmiiksi neljässä tunnissa hälytyksen an-

tamisesta. Hälytys käskyt sai antaa vastuualueen joukoille vain PSV-alueen komentaja tai sijai-

suusjärjestelyissä käsketyt henkilöt, 1.DE:n esikuntapäällikkö tai hänen varamiehensä Pohjois-

Suomen sotilasläänin komentaja, jonka varamiehenä toimi LR:n komentaja. Käskyjen vastaan-

ottajien velvollisuus oli varmistua käskyn oikeellisuudesta.166 

Rauhanaikaisella hälytyksellä esikunnat ja joukot olisivat kokoontuneet sijoituspaikkoihinsa, 

joissa rauhanajan esikunnat olisivat jääneet normaaliin kokoonpanoonsa, ja joukoista olisi muo-

dostettu kivääriyksiköitä sen hetkisen varusmiesvahvuuden sallimissa rajoissa. 1. Prikaatista 

valmistauduttiin irrottamaan kolmijoukkueiset kiväärikomppaniat Oulun ja Kemin sotilaspii-

rien alueille, ja Rovaniemen alueelle valmistauduttiin irrottamaan yksi kiväärikomppania, jossa 

olisi ollut kaksi joukkuetta. Loput Oulun varuskunnan joukoista olisivat jääneet PSV-alueen 

reserviksi 1. Prikaatin komentajan alaisiksi.167 

Tehostetun vartioinnin ja järjestyksen ylläpitämisen päämääränä oli sotilaallisesti ensiarvoisen 

tärkeiden kohteiden tehokas suojaaminen. Suojaamisen tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä oli-

vat johtoportaat ja joukot, minkä jälkeen tulivat varikot, keskusvarastot, taisteluvälineet ja muut 

tärkeät sotavarusteet sekä -tarvikkeet. Viesti- ja lentoliikenteen yhteyksien sekä niihin liittyvien 

laitteistojen ja välineiden turvaaminen olivat myös päämääränä, erityisesti tutkat ja puolustus-

voimien alukset ja asemat sekä tukikohdat olivat tärkeiksi nimettyinä. Puolustusvoimien teh-

taat, korjaamot ja kaikki niihin rinnastettavat laitokset kuuluivat myös vartioitaviin kohteisiin, 

kuten myös puolustusvoimien kuljetusvälineet sekä hevoset, joukkojen perustamisen ja toimin-

nan kannalta tärkeät arkistot sekä kaikki muu tärkeä puolustusvoimien omaisuus. Tehostetun 

vartioinnin ja järjestyksen ylläpitämisen käskyn antamiseen oli oikeus samoilla komentajilla 

sijaisuusjärjestelyjen mukaisesti, kuin rauhanaikaisen hälytyksen antamisessa. Käskyn peite-

nimi oli ”Vuokrasuunnitelma” ja toimeenpano, valmistautuminen ja toimenpiteiden 

                                                
166 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 393/Järjtsto/OT 11 b sal, 22.12.1953, s. 3–5, T 25167/4, F3-F5 

OTsal, KA 
167 Ibid. s. 6 
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peruuttaminen tapahtuivat samoilla käskyillä kuin rauhanaikainen hälyttäminenkin, korvaa-

malla ”Tuotantosuunnitelma” ”Vuokrasuunnitelmalla”:168 

Viimeistään vartioinnin ja järjestyksen toimeenpanon käskyn jälkeen PSV-alueen joukot siir-

tyivät rauhanaikaiseen hälytyskokoonpanoon. Oulun, Kemin ja Rovaniemen sotilaspiirien vas-

tuualueille alistettiin ne rauhanajan hälytysvalmiuden mukaiset komppaniat, jotka oli käsketty 

irrottamaan 1. Prikaatista. Reserviksi jääviä 1. Prikaatin osia valmistauduttiin käyttämään Poh-

jois-Suomen kaupunkien, Rovaniemen kauppalan ja Oulujoen voimalaitosten suojaamiseen. 

Reservien käytössä oli valmistauduttava myös yllättävien, lentohyökkäysten aikana maahan 

laskettujen vihollisjoukkojen sekä tuholaispartioden estämiseen ja tuhoamiseen.169 

Suojattavat kohteet jaettiin viiteen ryhmään, joista ensimmäisen muodostivat puolustusvoimien 

omat kohteet, jotka oli suojattava jo tehostetun vartioinnin ja järjestyksen ylläpidon aikana. 

Toiseen ryhmään kuuluivat puolustusvoimien omat ja myös rauhan aikana suojattavat kohteet. 

Kolmanteen ryhmään kuuluivat liikekannallepanoon, joukkojen siirtoon, huoltoon sekä valta-

kunnallisten ja puolustusvoimien viesti- ja liikenneyhteyksien suojaamiseen tarkoitetut kohteet. 

Neljänteen ryhmään kuuluivat sotilaallisesti tärkeät varastot, teollisuus, elinkeinoelämän ja voi-

matalouden kohteet sekä muut näihin rinnastettavat kohteet. Viidenteen ryhmään kuuluivat 

muut tärkeät kohteet.170 Kartta ja luettelo Kainuun alueen suojattavista kohteista on liitteessä 4. 

Kohteiden suojaamiseen valmistauduttiin käyttämään poliisia, sotaväkeä tai poliisia ja sotavä-

keä yhdessä. Vartiotehtäviä varten valmistauduttiin muodostamaan erillisiä vartiojoukkoja, 

joita KajSp:n alueelle olisi perustettu neljä komppaniaa sekä vartiopataljoonan esikunta.171 Pa-

taljoonan joukkojen vahvuudet ja sijoituspaikkakunnat esitetään seuraavalla sivulla olevassa 

taulukossa:  

                                                
168 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 393/Järjtsto/OT 11 b sal, 22.12.1953, s. 6–7, T 25167/4, F3-F5 

OTsal, KA 
169 Ibid. s. 8 
170 Ibid. s. 9–10 
171 Ibid. s. 10 
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Taulukko 1 KajSp:n alueelle perustettavat vartiojoukot172 

Joukko Upseerit Aliupseerit Miehistö Yhteensä 

Pääsijoi-

tuspaikka 

Huomautuk-

set 

E ja KntoJ/VartioP 6 4 8 18 Kajaani   

1. Komppania 8 44 213 265 Kajaani   

2. Komppania 6 28 123 157 Sotkamo   

3. Komppania 7 32 144 183 

Hyryn-

salmi   

4. Komppania 6 27 117 150 Kajaani Sp:n vartio-

reservi 

Yhteensä 33 135 605 773     

 

Mikäli vartiojoukkoja ei olisi perustettu, puolustusvoimien joukot olisivat vastanneet lähinnä 

1. ja 3. ryhmien kohteiden suojaamisesta. 4. ja 5. ryhmien kohteet olisi suojattu tilanteen sal-

liessa kuitenkin hajottamatta joukkoja tarpeettomasti. Rautatie-, posti- ja lennätinlaitoksen, tie- 

ja vesirakennushallituksen sekä teollisuus- ja voimalaitosten suojaamisvastuu olisi ollut pääosin 

kyseisten laitosten henkilökunnan vastuulla. Vastuualueet olivat ottaneet tämän suunnitelmis-

saan huomioon.173 

Puolustusvoimien välittömien jo olemassa olevan Oulu–Kuopio kaukopuhelinyhteyden lisäksi 

puolustusvoimien verkkoon valmistauduttiin lisäämään tarpeen vaatiessa yhteydet Oulusta 

Raaheen, Kajaaniin, Kemiin, Vaasaan ja Helsinkiin. Lisäyhteydet sai ottaa käyttöön vain 

1.DE:n luvalla, ja ennen lisäyhteyksien käyttöönottamista käytössä olivat maan yleiset puhe-

linyhteydet. Kaukokirjoitinasemat oli liitettävä kaukokirjoitinverkkoon, ja siten muodostettiin 

yhteys Oulusta, 1.DE:sta rajavartiolaitoksen asemiin Rovaniemelle ja Kajaaniin.174 

Vartiopataljoonien aseistus varastoitiin Pohjois-Suomen sotilasläänin komentajan käskyllä 

vuoden 1954 aikana. Aseiden varastoinnin tarkoitus pyrittiin salaamaan mahdollisimman hy-

vin, eikä sitä paljastettu edes varastoiville joukoille tai varikoille. Sotilaspiirien päälliköt saivat 

tietoonsa vain oman sotilaspiirinsä aseiden varastoinnin tarkoituksen, varastointipaikan, asei-

den määrän ja laadun, jotta voisivat laatia aseiden kuljetus- ja jakosuunnitelman. KajSp:lle va-

rastoitiin aseita kaikkien vartiopataljoonan 773:n henkilön käyttöön, kivääreitä 650 kpl, joihin 

                                                
172 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 393/Järjtsto/OT 11 b sal, 22.12.1953, liite 5, T 25167/4, F3-F5 

OTsal, KA. 1. Divisioonan esikunnan kirje N:o 43/Järjtsto/OT 11 b sal, 22.2.1954, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
173 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 393/Järjtsto/OT 11 b sal, 22.12.1953, s. 10, T 25167/4, F3-F5 OTsal, 

KA 
174 Ibid 
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58 800 patruunaa ja 123 konepistoolia, 369 konepistoolin lipasta sekä 49 200 patruunaa. Aseet 

ja ampumatarvikkeet varastoitiin Kajaaniin, missä varastoivana organisaationa toimi KR.175 

 

5.2 Väestön suojelu 

KR:lla oli yllättävän lentohyökkäyksen varalle oma suunnitelmansa. Vartioiden tuli ilmoittaa 

nopeinta viestivälinettä käyttäen rajakomppanian päällikölle tai sijaiselle havaitsemistaan vie-

raan valtion lentokoneista. Komppanioiden päälliköiden täytyi ilmoittaa saamistaan havain-

noista välittömästi eteenpäin KR:n esikunnalle. Maahanlaskujen toteamiseksi kaikkia vieraita 

lentoja piti seurata tarkasti ja pyrkiä selvittämään kaikki lähiympäristössä tapahtuneet hämärä-

peräiset lennot, myös alueen siviiliasukkaiden ilmoittamat. Mikäli maahanlasku todettaisiin, 

piti kyetä selvittämään alue, jonne maahanlasku oli toteutettu, aikaväli, jona maahanlasku oli 

suoritettu sekä joukkojen määrä ja aseistus. Myös maahan lasketun joukon etenemissuunta täy-

tyi pyrkiä selvittämään sekä se, monellako koneella operaatio oli suoritettu.176 

Maahanlaskun tapahduttua rajakomppanian päällikön oli esikunnalle ilmoitettuaan aloitettava 

välittömästi eristämään maahanlaskupaikkaa käytettävissään olevilla reserveillä, mikäli maa-

hanlaskujoukon vahvuus olisi niin suuri, ettei sitä kyettäisi tuhoamaan. Ilmatorjunta oli suun-

niteltava ja valmisteltava siten, että aseen tehokas käyttö olisi mahdollista ja aseelle piti olla 

kiinteä tuki. Ampujat ja apulaiset tuli määrittää valmiiksi ja muun henkilöstön oli suojauduttava 

sitä varten varattuihin suojapoteroihin. Vartiossa luvan tulenavaukseen sai antaa vartiopääl-

likkö, pääsijoituspaikalla (psp) rajakomppanian päällikkö tai hänen sijaisensa.177 

Rajavartiostolla varautui myös palontorjuntaan esimerkiksi lentohyökkäysten aikana. Palontor-

junta oli aloitettava välittömästi tilanteen salliessa. Vartiossa syttyneestä tulipalosta olisi ollut 

ilmoitettava heti rajajoukkueen johtajalle ja komppanian päällikölle. Lähistöllä olevat siviili-

asukkaat oli hälytettävä avuksi palon sammuttamiseen ja kerrottava heille, millaista kalustoa 

mukaan olisi varattava. Pääsijoituspaikalla syttyneen tulipalon ensimmäisenä havainnut hen-

kilö oli vastuussa hälytyksen suorittamisesta. Mikäli palo olisi kerennyt levitä tai olisi uhannut 

levitä laajalle, siviilipalokunta olisi hälytettävä avuksi sammutustoimiin.178 

                                                
175 1. Divisioonan esikunnan käsky N:o 169/Järjtsto/OT 10 sal, 12.10.1954, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA.  

Pääesikunnan operatiivisen osaston kirje N:o 22/Optsto/OT/17 sal, 5.10.1954, T 26862/3, D1 OT-sal, KA 
176 Kainuun Rajavartioston kirje N:o 53/III/OT sal, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
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Tulen alta oli pyrittävä evakuoimaan tärkeät asiapaperit ja materiaalit, kuten liikekannallepanoa 

käsittelevät asiakirjat, hevoset ja liikuntavälineet, aseet ja ampumatarvikkeet sekä viesti- ja pio-

neerivälineet. Haavoittuneille oli järjestettävä ensiapua, ja sitä varten tuli olla suunniteltuna 

suojainen paikka. Veden saanti oli turvattava paikalliset olosuhteet huomioiden myös sellaisissa 

tilanteissa, että vesijohtoverkosto olisi vaurioitunut ilmatoiminnan aikana. Kasarmi- ja vartiora-

kennusten sekä henkilökunnan asumusten vaurioitumisen varalle piti laatia suunnitelma henki-

löstön sijoittamiseksi ja palosta pelastuneen materiaalin säilyttämiseksi.179 

Rajakomppanioiden ja vartioiden täytyi jakaa ilmahälytys myös paikallisille siviiliviranomai-

sille sekä naapurikylien ja -talojen asukkaille. Siviilejä oli autettava sopivien suojapaikkojen 

tiedustelussa, ensiavun antamisessa ja mahdollisissa evakuoinneissa. Tulipalojen sammuttami-

sessa oli tuettava siviiliviranomaisia ja siviilihenkilöitä, mikäli apua pyydettäisiin, ja rajajouk-

kojen oma sen hetkinen tilanne olisi sallinut avun annon. Varsinaiseen siviilikohteiden suojaa-

miseen ei rajavartiostolla ollut mahdollisuuksia vähäisen henkilöstön ja tehokkaiden it-aseiden 

puuttumisen vuoksi.180 

Vuonna 1954 Kajaanissa oli kolme toiminnassa olevaa sähkösireeniä, joiden ääni kantoi koko 

asemakaavoitetun kaupunkialueen yli. Sireenien valvonnasta vastasi kaupungin palopäällikkö, 

ja niiden pääasiallinen käyttötarkoitus oli suurpalohälytyksen antaminen. Sireenejä oli mahdol-

lista käyttää myös ilmahälytysmerkin antamiseen, ja merkinantotapa olisi annettu kriisitilan-

teessa asukkaiden tietoisuuteen sanomalehdistön avulla. Merkinantoverkostoon olisi kyetty liit-

tämään kaupungin vesitornissa, Kajaani Oy:n tehdasalueella ja Kajaanin mlk:n palokalustova-

jan katolla olevien sireenien lisäksi myös Kajaani Oy:n tehdaslaitoksen sekä Ämmäkoski Oy:n 

sahan höyrypillit.  Sotilaspiirin esikunta olisi antanut hiljaisen ilmahälytyksen puhelimitse 

KR:n esikunnalle, poliisilaitokselle, palokunnalle, sähkölaitokselle, rautatieasemalle, Kajaani 

Oy:lle, väestönsuojelupäällikölle ja vesijohtolaitokselle.181 

Passiivisen ilmatorjunnan suunnitelmat liittyivät kaupungin pimentämiseen. Sotilaspiirin esi-

kunta olisi käskenyt kaupungin sähkölaitokselle ja Kajaani Oy:n voimalaitospäällikölle kau-

pungin pimentämisen, jolloin kaupungin valaistus olisi sammutettu täysin tai vain katuvalojen 

osalta. Mikäli rakennusten sisävalaistus olisi haluttu säilyttää, poliisien olisi täytynyt kiertää 

taloissa antamassa määräys pimennysverhojen käytöstä ja mainosvalaistuksen sammuttami-

sesta. Yhteistoiminnan varmentamiseksi poliisin ja sotilaspiirin esikunnan välillä passiivisen 

                                                
179 Kainuun Rajavartioston kirje N:o 53/III/OT sal, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
180 Ibid. 
181 Kajaanin sotilaspiirin esikunnan toimintaohje, 22.1.1954, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA  
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ilmatorjunnan aikana, poliisimestarin oli määrättävä esikuntaan yhteyspoliisi välittämään ilma-

torjuntaan liittyvät käskyt muille poliiseille.182 

Kaupunkialueella ei ollut varsinaisia suojatiloja ilmahälytyksen varalle, vaan poliisi varautui 

ohjaamaan väestön suoja-alueille kaupunkia ympäröiviin metsiin. Vastuu järjestyksen valvon-

nasta ja ylläpitämisestä ilmahälytyksen aikana olisi kuulunut poliisille, jonka henkilöstöä olisi 

vahvennettu poliisimestarin palvelukseen kutsumilla apupoliiseilla.183 

Mahdolliseen maahanlaskuntorjuntaan sotilaspiirin esikunnan henkilöstö ei olisi voinut osallis-

tua kuin poikkeustapauksissa, joten maahanlaskun selvittäminen oli kokonaan poliisin ja tarvit-

taessa palvelukseen kutsuttavien apupoliisien vastuulla.184 

Vuoden 1958 väestön evakuointisuunnitelmassa KajSp:n huoleksi oli noussut Kajaanin kau-

pungin väestön evakuointi. Sen hetkisen suunnitelman mukaan Kajaanista oli suunniteltu siir-

rettäväksi Sotkamon kuntaan 1500 henkeä. Esitettiin, että henkilöstö siirrettäisiin Sotkamo–

Kajaani-vesistön eteläpuolelle, Vuolijoen kunnan sekä Iisalmeen johtavan tien suuntaan, koska 

Sotkamon nähtiin liikekannallepanontoiminnan kannalta edullisena alueena maastonsa ja ra-

kennuskantansa takia. Lisäksi esikunnassa pelättiin tilannetta, jossa sotilaspiirin itäisellä rajalla 

olevien perustamiskeskusten käyttö ei olisi onnistunut. Sotkamon kunnan alueella toteutettavan 

liikekannallepanon suuruus olisi kasvanut, ja väestön evakuoiminen samalle alueelle olisi häi-

rinnyt perustamiskeskusten toimintaa. Esitetyillä alueilla, Vuolijoella ja Iisalmen, tiellä oli vas-

taavasti paljon vapaata ja suojelun kannalta edullista aluetta.185 

Vaikkei väestönsuojelu varsinaisesti liity Kainuun puolustamiseen, seasta löytyi mainintoja 

maahanlaskun ehkäisystä ja torjunnasta, sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen yhteistoi-

minnasta alueella asuneen väestön kanssa. KR:n ohjeet ilmatorjunnasta ja maahanlaskujen eh-

käisystä antavat viitteitä, että itärajan yli oletettiin suuntautuvan jonkinlaista ilmatoimintaa. 

Idän uhkasta asiakirjoissa ei ollut mainintoja, mutta mikäli KR:n alueella olisi tehty havainto 

vieraan valtion lentokoneista, voi niiden olettaa tulleen itärajan yli. Mikäli ilmatilaan tunkeutu-

neet vieraan valtion koneet olisivat tulleet A–C uhkakuvien mukaisesti pohjoisesta tai lännestä, 

olisi niistä tehty havainto todennäköisesti jo paljon ennen KR:n suojelualueelle saapumista. 

 

                                                
182 Kajaanin sotilaspiirin esikunnan toimintaohje, 22.1.1954, T 25167/4, F3-F5 OTsal, KA 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunnan kirjelmä N:o 12/Tsto/13 sal, 4.1.1958, T 24225/3, F1, KA.  

1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 6/Optsto/13 sal, 31.1.1958, T 24225/3, F1, KA 
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5.3 Pioneerisuunnitelma 

1.D valmistautui Pohjois-Suomen linnoittamiseen ja suluttamiseen alustavalla käskyllä, jota 

olisi noudatettu siihen saakka, että Pääesikunta olisi julkaissut yksityiskohtaisemman käskyn. 

Suunnitelma oli tarkoitettu osaksi 1.D:n t-kokoonpanoisen joukon operatiivista suunnitel-

maa.186 

Suunnitelman mukaisen linnoittamisen päämäärä oli pikalinnoittaa tärkeimmät liikenteen sol-

mukohdat ja muut puolustukselle välttämättömät maastonkohdat. Pikalinnoittamisen jälkeen 

linnoitteita olisi täydennetty tarvittavilla puolustusvyöhykkeillä ja kenttälinnoitettu painopiste-

suunnan linnoitteet. Linnoittamisen painopisteeksi nimettiin kaikissa uhkavaihtoehdoissa Si-

mon–Kemin–Tornion–Pellon–Markkasuvannon–Rovaniemen alue. Pikalinnoittamisen paino-

piste olisi ollut vaihtoehdoissa A–C Muonio–Ivalo-puolustusvyöhykkeellä. Kaikissa vaihtoeh-

doissa olisi pyritty linnoittamaan tilanteen kehittymisen mukaan myös tärkeimmiltä osin Oulu–

Kuusamo-puolustusvyöhykettä, mikäli työvoima olisi riittänyt.187 

Linnoittamisen pyrkimyksenä oli, että LR ja KR olisivat aloittaneet linnoittamisen omien teh-

täviensä ohessa jo rauhan aikana. Sodanuhan aikana, kun rajavartiostot alistettaisiin PSV-alu-

een komentajalle, linnoitustöiden johtaminen olisi siirtynyt 1.D:lle. Konetyövoiman käyttö näh-

tiin välttämättömäksi linnoitustöiden jouduttamiseksi, ja siinä olisi tukeuduttu valtion, yhtiöi-

den sekä rakennusliikkeiden kalustoon ja henkilöstöön. Niiden työtehoa ja organisaatioita py-

rittiin selvittämään jo rauhan aikana. Kainuun alueella potentiaalisiksi konetyövoimalla avus-

tamaan kykeneviksi nähtiin Tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) Kainuun piiri, Kajaani Oy 

ja Kajaanin kaupunki.188 Kartta KR:n alueen linnoittamissunnitelmasta on liitteessä 5. 

Urakkasopimuksiin olisi pyritty pääsemään linnoitustöihin kykenevien organisaatioiden kanssa 

viimeistään sodanuhan aikana. Työvoiman käytössä olisi pyritty huomioimaan työkoneiden so-

pivuus tehtäviin ja sen hetkisten työmaiden sijaintia linnoitettaviin alueisiin nähden. Mikäli 

vartiojoukot olisi perustettu, niiden olisi pitänyt linnoittaa vartioitaviksi käsketyt liikenteen sol-

mukohdat omaan toimintaansa liittyen.189 

Suluttamisen päämääränä oli saavuttaa jo rauhanaikana sellainen valmius, että kaikissa vaihto-

ehdoissa ja yllättävissä tilanteissa olisi kyetty tukemaan teiden suluttamisella rajataisteluita 

                                                
186 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 570/Optsto/OT 11 sal, 31.12.1955, liitteen 6 s. 1, T 25168/2, Db1 OTsal, 

KA 
187 Ibid. s. 1–2 
188 Ibid. s. 2–3 
189 Ibid. s. 3 
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riittävän aikavoiton saavuttamiseksi. Tällaisen valmiuden saavuttamiseksi yhteistoiminta raja-

vartiostojen kanssa nähtiin välttämättömäksi jo rauhan aikana. Taisteluiden aikana päämääränä 

olisi ollut vihollisen syvien murtojen estäminen järjestelmällisellä siltojen hävittämisellä ja kat-

komisella. Teiden ulkopuolinen maasto olisi ollut pyrittävä suluttamaan käytettävissä olevan 

sulutusmateriaalin puitteissa.190 

PSV-alueen suluttamisen painopiste olisi ollut vaihtoehdoissa A ja B Muonion–Ivalon puolus-

tusvyöhykkeellä ja vaihtoehdossa C painopiste olisi ollut Kemin–Tornion–Rovaniemen–Pellon 

alueella.191 

Tiestön ylläpidossa päämääränä oli pitää tiestö kulkukelpoisena. Tiestöä olisi pyritty ylläpitä-

mään tienhoidolla, tärkeimpien ylimenopaikkojen varmentamisella ja kiertoteiden rakentami-

sella uhanalaisimpiin liikenteen solmukohtiin. Tiestön ylläpitämisen vastuu olisi ollut TVH:n 

piirien vastuulla, joiden oli laajennettava toimintaansa tarvittaessa, jotta edellä mainitut toimen-

piteet olisivat olleet mahdollisia.192 

Tärkeimpinä ylimenopaikkoina PSV-alueella nähtiin Ylivieska, Oulu, Kemi, Rovaniemi, Vaala 

ja Kajaani. Maantieliikenne olisi täytynyt varmentaa paikalta saatavalla ylimenokalustolla ja 

aluksilla. Rautatieliikenne olisi pyritty varmistamaan käyttämällä siirtokuormausta hävitetyissä 

kohteissa. Saatavilla oleva ylimenokalusto olisi sijoitettu aluksi Ouluun, Kemiin ja Rovanie-

melle.193 

Vaikka PSV-alueen suluttamisen painopiste olikin Lapissa, Kainuussa varauduttiin sulutta-

maan ja linnoittamaan KR:n toimesta. Kainuussa sulutettavat kohteet sijaitsivat itärajan tuntu-

massa ja teiden varsilla, jotka johtivat Neuvostoliittoon. Suluttamisen ja linnoittamisen paino-

pisteen ollessa muualla, asiakirjoista ei löytynyt viitteitä siitä, kuinka paljon materiaalia KR:n 

käyttöön olisi annettu. 

 

5.4 Kahden ikäluokan joukot 

Vuoden 1957 aikana puolustusvoimissa aloitettiin suunnitelmat valtakunnan puolueettomuu-

den suojaamisesta pääasiassa reserviin siirretyillä kahdella nuorimmalla vuosiluokalla. 

                                                
190 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 570/Optsto/OT 11 sal, 31.12.1955 liitteen 6 s. 3–4, T 25168/2, Db1 

OTsal, KA 
191 Ibid. s. 4 
192 Ibid. s. 4 
193 Ibid. s. 4–5 
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Suunnitelmasta käytettiin nimitystä ”kahden ikäluokan joukot”. Joukkoihin olisi kulunut kah-

desta nuorimmasta vuosiluokasta perustettavia joukkoja, kahdesta nuorimmasta ikäluokasta 

erikseen määrättyjä rauhanajan joukkoja sekä erinäisiä erikoistehtäviin ja perustettavien jouk-

kojen huoltamiseen vaadittavia joukkoja.194 

Joukkojen perustamisen valmistelut oli toteutettava siten, että joukkojen perustaminen istuisi 

mahdollisimman hyvin liikekannallepanovalmisteluihin niitä kuitenkaan sekoittamatta. Jouk-

kojen ylläpitäminen täytyi suunnitella helpoksi, ja toteuttamiseen vaadittavan organisaation oli 

oltava mahdollisimman pieni. Kahden ikäluokan joukkojen perustaminen ei saanut hidastaa t-, 

suoja-, tai muiden kiireellisempien joukkojen perustamista. Mikäli joukko olisi käsketty perus-

tettavaksi, joukon perustamisen jälkeen tapahtuvan muiden joukkojen perustamisessa ei olisi 

saanut ilmetä haasteita.195 

Kahden ikäluokan joukkojen perustaminen olisi toteutettu Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan 

maanpuolustusalueiden alueella sekä kootusti kutsumalla kaikki saman aselajin reserviläiset 

yhteen paikkaan, missä joukot oltaisiin perustettu, että hajautetusti, jolloin saman aselajin jouk-

koja olisi perustettu samanaikaisesti useammassa paikassa. Käsky ja tarvittavat lisäohjeet kah-

den ikäluokan joukkojen perustamisesta olisi tullut Pääesikunnasta. Joukkojen perustaminen 

olisi voitu toteuttaa joko yhtäaikaisesti, maanpuolustusalueittain tai puolustushaaroittain.196 

Reserviläisten kutsuminen ylimääräisiin harjoituksiin olisi toteutettu käskykorteilla tai radio-

kuulutuksilla. KajSp:n alueen reserviläiset, KR:ssa palvelleita lukuun ottamatta, olisi koottu 

Kajaanin kaupungintalolle, missä henkilötäydennyselin olisi ohjannut reserviläiset edelleen pe-

rustamispaikkoihin ja perustamiskeskuksiin. KR:n reserviläiset olisi käsketty saapumaan KR:n 

määrittämiin paikkoihin Kajaanissa, Kuhmossa ja Suomussalmella.197 

Henkilöstön kuljetukset perustamispaikoille olisi toteutettu aikataulun mukaisissa matkustaja-

junissa. Sotilaspiirien esikunnilla oli vastuu ilmoittaa paikkakuntiensa rautatieviranomaisille 

reserviläisten määrä ja käytettävät junat, jotta juniin olisi osattu varata riittävä määrä lisävau-

nuja. Kajaanista Ouluun siirrettävä henkilöstö oli varauduttava kuljettamaan kesäkautena soti-

laspiirin esikunnan perustettavia joukkoja varten ottamilla ajoneuvoilla.198 

                                                
194 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 65/Järjtsto/OT 10 3e sal, 28.1.1957, s. 1, T 25167/7, F8 OTsal, KA 
195 Ibid. s. 1–2 
196 Ibid. s. 2 
197 Ibid. s. 6–7 
198 Ibid. s. 9 
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Kahden ikäluokan joukkojen kuljetusvälineet ja hevoset olisi hankittu ottoteitse voimassa ole-

viin lakeihin ja asetuksiin perustuen. Sotilaspiirin tuli luovuttaa moottoriajoneuvot vastaanot-

tajille kuljettajineen. Koska kahden nuorimman ikäluokan reserviläisissä ei ollut riittävästi puo-

lustusvoimien kuljettajakoulutuksen saaneita reserviläisiä, olisi kuljettajiksi täytynyt käskeä 

sellaisia muiden koulutushaarojen reserviläisiä, joilla olisi ollut siviiliajokortti. 1. Erillisen au-

tokomppanian käskettiin asettaa aliupseeri KajSpE:aan vastaanottamaan yksikölle tulevia 

moottoriajoneuvoja.199 

Materiaalien kuljetukset perustamispaikoille suunniteltiin toteutettavaksi autokuljetuksin otto-

ajoneuvoilla ja rautateitse. Joukon materiaali olisi otettu osaksi sotilaspiirien materiaalivaras-

toista ja osaksi varikoilta. Lisäksi rauhanajan joukoilta olisi otettu pieni määrä koulutuksen yli-

jäämämateriaalia. Muu materiaali, esimerkiksi talousmateriaali, olisi saatu rauhanajan jou-

koilta, ja puuttuvat osat olisi hankittu sotilaspiirien hankkimana paikallishankinnoin. Sotilas-

piirien vastuulla oli toteuttaa alueellaan perustettaville joukoille paikallishankinnoin tehtävät 

hankinnat ja huolehtia niiden kuljetuksesta yhteistoiminnassa perustajan kanssa.200 

Kahden ikäluokan joukoista KajSp olisi perustanut Kainuun alueella Kenttätykistörykmentti 40 

(KTR 40), joka olisi perustamistehtäväluettelon mukaan kuulunut Kemin sotilaspiirin perustet-

tavaksi. KTR 40:n perustamiskeskukset olisivat olleet Kajaanin Uudessakylässä ja Kuluntalah-

dessa. Muita perustamiskeskuksia Kainuun alueelle ei ollut suunniteltu, mutta esimerkiksi pe-

rustamistehtäväluettelon mukaan KajSp:n perustamisvastuulla olleesta 3. pesulajunan perusta-

misvalmisteluista olisi annettu erillinen käsky.201 

Kainuuseen sijoitettavia joukkoja olisi ollut Kajaanin Ilmavalvontakeskus, jonka olisi perusta-

nut Hämeen lennosto Luonetjärvellä. Ilmavalvontakeskusta ei olisi perustettu täyteen sodanajan 

vahvuuteen, vaan sen kokoonpano olisi ollut valvontaupseeri, neljä merkitsijää ja kolme radio-

sähköttäjää, eli kokonaisuudessaan kahdeksan henkilöä.  Hämeenlennosto olisi perustanut Luo-

netjärven perustamiskeskuksessa Kajaaniin myös 84. ilmavalvontakomppanian runko, vahvuu-

deltaan yksitoista henkilöä sekä ilmavalvontatutkaryhmä ”Repo” kymmenhenkisenä Kajaanin 

Lehtovaaraan. KR:n perustamispaikat oli suunniteltu Kajaaniin ja Kuusamoon. KR:n täyden-

nyshenkilöstöä olisi käsketty suunnitelman mukaan palvelukseen 420 henkilöä.202 

                                                
199 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 65/Järjtsto/OT 10 3e sal, 28.1.1957, s. 9–10, T 25167/7, F8 OTsal, 

KA 
200 Ibid. s. 10–11 
201 Ibid. liite 2 
202 Ibid. liite 2 
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KajSp:llä oli kahden ikäluokan joukoissa yhteensä 1349 palvelukseen käskettävää reserviläistä, 

joista vain 188 olisi jäänyt Kajaanissa perustettavan KTR 40:n henkilöstöön ja 260 KR:n täy-

dennyksiin. Suurin osa KajSp:n käskytettävistä reserviläisistä olisi siirretty Pohjan prikaatiin, 

1. Erillisen autokomppanian perustettavaksi. KajSp:n ulkopuolinen KTR 40:n henkilöstö olisi 

koottu Kajaaniin Rovaniemen, Kemin, Oulun, Raahen, Kokkolan, Vaasan ja Seinäjoen sotilas-

piireistä. KTR 40:n kokonaisvahvuus olisi ollut perustamisen jälkeen 1273 henkilöä.203 

Henkilöstön siirrot sotilaspiireistä Kajaaniin perustamispaikoille arvioitiin tapahtuvan 2–5 vuo-

rokaudessa. Kaikkein nopeimmin paikalle odotettiin saapuvan KajSp:n alueella olevan henki-

löstön, 2–3 vuorokaudessa, ja pisin aika arvioitiin olevan Pohjanmaan sotilasläänin alaisilla 

Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan sotilaspiirien henkilöillä, 3–5 vuorokautta. Radiokuulutusten 

arvioitiin nopeuttavan Pohjois-Suomen sotilasläänin alueen reserviläisten saapumista vuoro-

kaudella. Pohjanmaan sotilasläänin henkilöstön arvioitiin saapuvan radiokuulutuksin kutsut-

tuna vuorokautta nopeammin kokoamispaikoille, mutta perustamispaikoille siirtymisen vuoksi 

reserviläisten saapumisen arvioitiin olevan 3–5 vuorokautta sekä kirjein että radion avulla kut-

suttaessa.204 

KajSp:n vastuulla oli kahden ikäluokan joukkojen moottoriajoneuvojen ja hevosten otto soti-

laspiirin itsensä perustamaa KTR 40:tä, Oulussa 1. Erillisen autokomppanian perustamisvas-

tuulla olevaa 25. autokomppaniaa sekä KR:n perustamia joukkoja varten. Ajoneuvojen koko-

naistarve oli 125, joista 58 olisi ollut KTR 40:tä varten, 55 25. autokomppanialle ja KR olisi 

tarvinnut 12. KR oli eritellyt omaan tilaukseensa tarpeekseen henkilöautoja, kuorma-autoja, 

erikoisajoneuvoa205 ja moottoripyöriä kolme kappaletta kutakin. Hevosten tarve oli vain KTR 

40:llä, jolla oli tarve 280 hevoselle ja 100 ajoneuvolle.206  

Kajaanin perustamiskeskuksella perustettavien joukkojen muonitus olisi järjestetty samojen 

koulujen keittiöiltä, joiden yhteydessä joukon majoituskin olisi järjestetty, keittiöiden henkilö-

kuntaan tukeutuen. Sotilaspiirin esikunta olisi hankkinut tarvittavat lisävälineet ja lisähenkilös-

tön muonitusta varten. Varaston henkilöstön muonituksesta vastasi KR:n keittiö. Muonan- ja 

rehunhankinnan vastuu oli KR:lla, jonka kanssa yhteistoiminnasta oli sovittu. Potilaiden vas-

taanotto oli KajSpE:n lääkärillä KR:n sairastuvalla, jossa lääkäriä olisi ollut auttamassa KR:n 

                                                
203 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 65/Järjtsto/OT 10 3e sal, 28.1.1957, liite 8, T 25167/7, F8 OTsal, 
KA 
204 Ibid. liite 8 
205 Erikoisajoneuvojen tyyppi ei ilmennyt lähteestä 
206 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 65/Järjtsto/OT 10 3e sal, 28.1.1957, liite 9, T 25167/7, F8 OTsal, 

KA 
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lääkintähenkilöstö. Sairaalahoitoon sairastuvalla ei olisi kyetty, vaan sellaisissa tapauksissa 

olisi pitänyt tukeutua kaupungin sairaalaan tai perustaa omia hoitopaikkoja. Eläinlääkintä oli 

paikallisen eläinlääkärin vastuulla, kunnes KTR 40:n eläinlääkäri olisi ollut käytettävissä. 

Moottoriajoneuvojen huollossa olisi tukeuduttu paikallisten korjaamoiden tukeen, ja polttoaine 

olisi hankittu paikallisilta liikkeiltä.207 

Perustamisen olisi toteuttaneet pääosin reserviläiset ja KR olisi tukenut KajSp:ä luovuttamalla 

henkilöstöään perustamista varten. Kantahenkilökunnan osuus perustamiseen liittyvissä tehtä-

vissä olisi ollut 69 henkilöä, joista ainakin osa olisi ollut KR:n henkilöstöä ja reserviläisiä olisi 

ollut 147 henkilöä. Perustamiseen arvioitiin kuluvan kahdeksan päivää.208 

Vaikka Kainuussa olisi perustettu joukkoja, ei puolustusvoimien joukkojen ryhmitys ja tehtävät 

olisi olleet Kainuun alueella. KR:n joukot olisi jääneet Kainuuseen, vartioimaan rajaa ja estä-

mään sekä havaitsemaan luvattomat rajan ylitykset. Kainuuseen olisi perustettu joukkoja, joilla 

olisi kyetty valvomaan ilmatilaa. Joukkojen ryhmittämisellä Kainuun alueelle pyrittiin otta-

maan huomioon puolustusvoimien uhkakuvissa ollut arvio Kainuun alueelle suuntautuvista 

pommituslennoista. 

 

5.5 Satanen 

Operatiivinen käsky numero 12, peitenimeltään ”Satanen”, annettiin kesäkuussa 1957, ja sillä 

korvattiin operatiivinen käsky N:o 9. Syy operatiivisen käskyn N:o 9 korvaamiseen oli puolus-

tusvalmiudessa tapahtuneessa kehityksessä, osittain muuttuneissa perusteissa sekä uusissa ko-

kemuksissa, joita oli saatu. Käskyssä määrättiin ne puolustusvoimien tehtävät ja toimenpiteet, 

jotka liittyivät yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Laillista yhteiskuntajärjes-

tystä tuli puolustaa sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitää kaikin valtiovallan käytössä 

olevin keinoin ja voimin, jotta kansakunnan olemassaolo ja menestyminen olisi taattu niin rau-

han kuin sodan aikana.209 

Rauhanaikainen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito kuului sisäasiainministeriön alai-

sille poliisille ja rajavartiolaitokselle voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Käskyä 

laadittaessa nähtiin mahdollisena, että valtakunnan sisällä olisi voinut syntyä sellaista poliittista 

tai yhteiskunnallista sisäistä kuohuntaa, joka olisi voinut johtaa laillista valtiovaltaa vastaan 

                                                
207 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 65/Järjtsto/OT 10 3e sal, 28.1.1957, liite 13, T 25167/7, F8 OTsal, 

KA 
208 Ibid. liite 14 ja 15 
209 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 12, N:o 100/Optsto/OT/11 b sal, 15.6.1957, s. 1, T 26862/5, D3.1 OTsal 
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suunnattuun väkivaltaiseen toimintaan. Tällaisissa olosuhteissa poliisivoimat eivät olisi välttä-

mättä riittäneet niille määrättyjen tehtävien suorittamiseen, jolloin puolustusvoimien olisi täy-

tynyt osallistua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Puolustusvoimien tehtä-

vänä olisi ollut suojata omat kohteensa ja ylläpitämää järjestystä niissä sekä palveluksessa ole-

vassa henkilöstössään. Puolustusvoimilla tuli olla kyky antaa poliisille virka-apua järjestyksen 

ylläpitämisessä valtakunnallisten kohteiden suojaamisessa.210 

Jos valtakunnan sisäinen kuohunta olisi laajentunut kapinaksi tai kuohunnan olisi todettu liitty-

vän ulkoiseen uhkaan, olisi tasavallan presidentti voinut julistaa sotatilan koko valtakuntaan tai 

osiin siitä. Silloin puolustusvoimien olisi pitänyt aiemmin mainittujen tehtävien lisäksi suojata 

sotilaallisesti tärkeät valtakunnalliset kohteet ja ottaa vastuu yleisen järjestyksen ja turvallisuu-

den ylläpitämisestä niissä osissa valtakuntaa, joihin sotatila oli julistettu. Jotta puolustusvoimat 

olisi kyennyt hoitamaan käsketyt tehtävät tehokkaasti, piti toiminta suunnitella ennakkoon. Eri-

tyinen huomio tuli kiinnittää toimenpiteisiin, joita vaadittiin sodanuhan, liikekannallepanon ja 

joukkojen keskitysten aikana, jolloin yleistä järjestystä ja turvallisuutta olisi pitänyt pystyä yl-

läpitämään samalla, kun puolustusvoimien pääosat valmistautuvat valtakunnan puolustami-

seen.211 

Aluejako noudatti alueellisen maanpuolustuksen periaatteita. Pohjois-Suomen maanpuolustus-

alueen komentajaksi käskettiin 1.D:n komentaja, joka oli suoraan Puolustusvoimien komenta-

jan alainen. Maanpuolustusalue oli jaettu sotilaspiirien alueisiin. Sotilaspiirien päälliköillä oli 

vastuullaan johtaa oman piirinsä alueella niitä vartio- ja turvallisuustoimenpiteitä, jotka tehtä-

väksi annettiin.212 

Rajavartiostojen toimintapiirien alueella vastuu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-

misestä oli poliisin lisäksi rajavartioviranomaisella. Rajavartiostojen alueella sijaitsevien valta-

kunnallisten kohteiden suojaaminen ja muiden kuin rajavartioston omien joukkojen käyttö alu-

eella piti suunnitella yhdessä rajavartioston komentajan kanssa. Vaikeissa olosuhteissa rajavar-

tioston toimintapiiri olisi voinut olla liian suuri käytettävään henkilöstöön suhteutettuna, joten 

maanpuolustusalueiden komentajien piti erikseen määrätä rajavartioston vastuualue, jolla ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito olisi toteutettu rajavartiolaitoksen omilla joukoilla 

myös silloin, kun johto olisi ollut puolustusvoimilla.213 

                                                
210 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 12, N:o 100/Optsto/OT/11 b sal, 15.6.1957, s. 1, T 26862/5, D3.1 OTsal 
211 Ibid. s. 1 
212 Ibid. s. 2–3 
213 Ibid. s. 3 
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Joukkojen suunnittelun perustana oli, että maanpuolustusalueen tehtäviin käytettävissä oli 

kaikki alueella olevat joukot, mutta joukkojen irrottaminen yleisen järjestyksen ja turvallisuu-

den ylläpitämiseen ei saanut heikentää puolustusvoimien kykyä maan puolustukseen. Maan-

puolustusalueiden komentajien oli oltava selvillä alueen muille viranomaisille kuuluvista teh-

tävistä, jotta kyseiselle viranomaiselle olisi saatu kohdennettua tarkoituksenmukainen apu.214 

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen perustettavista joukoista käytettiin nimi-

tystä ”vartiojoukot”. Vartiojoukkojen perustamisen periaate oli, että jokaiseen sotilaspiiriin 

olisi perustettu yleensä yksi vartiopataljoona, joka olisi käsittänyt yhden vartiokomppanian jo-

kaista sotilasaluetta kohti, ja jokaista alueella olevaa varikkoa kohti olisi ollut yksi komppania 

tai joukkue, ja lisäksi sotilaspiirissä oli oltava yksi reservikomppania. Paikalliset olosuhteet 

määrittivät jokaisen alueen vartiopataljoonille tarvittavat kokoonpanot. Vartiojoukkoihin sijoi-

tetun henkilöstön oli oltava luotettavaa ja lailliselle valtiovallalle uskollista. Reserviosiin valit-

tujen reserviläisten piti olla kenttäkelpoisia, jotta joukot olisivat kyenneet niille tyypillisiin, is-

kuvoimaa vaativiin tehtäviin. Vartiotehtäviin varattavan henkilöstön oli oltava vartioitavien 

paikkojen läheisyydessä asuvia henkilöitä.215 

Vartiopataljoonat olivat sotilaspiirin päällikön alaisia, ellei jotain muuta käsketty. Vartiojouk-

kojen johtamisen oli onnistuttava, vaikka sotilaspiirin alaorganisaatiot eivät olisi olleet toimin-

nassa. Vartiojoukkojen tehtävien määrittelyssä tuli kiinnittää huomiota joukon kokoon, eikä 

joukon kokonaisvahvuutta saanut paisuttaa tarpeettomasti. Perusorganisaatioissa oli pysyttävä 

minimivaatimusten rajoissa. Joukkojen aseistamisessa ja varustamisessa noudatettiin niitä käs-

kyjä, jotka olivat kulloinkin voimassa. Erityishuomio piti kiinnittää niiden varastojen vartioin-

tiin, joihin vartiojoukkojen aseistusta ja varustusta oli varastoitu, ja jakotoimenpiteiden piti olla 

varmoja ja joustavia.216 

Kohteiden suojaamiseen oli kolme erillistä valmiusastetta: perusvalmius, tehostettu valmius ja 

torjuntavalmius. Perusvalmius käsitti ne vartiointi-, päivystys-, palovartiointi yms. tehtävät, 

jotka nähtiin tarpeellisina päivittäisen toiminnan kannalta. Tehostettuun valmiuteen siirtyminen 

edellytti turvallisuustoimenpiteiden lisäämistä suojattavissa kohteissa, jotta sotilaallisesti en-

siarvoisen tärkeiden kohteiden turvallisuudesta olisi voitu olla täysin varmoja. Torjuntavalmius 

käsitti ne toimenpiteet maanpuolustusalueen tai alavastuualueen suojattaville kohteille, mihin 

tehostetun valmiuden toteuttaminen ei tuottanut suojaa tai mikäli suojattava kohde oli joutunut 

                                                
214 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 12, N:o 100/Optsto/OT/11 b sal, 15.6.1957, s. 4, T 26862/5, D3.1 OTsal 
215 Ibid. s. 4–5 
216 Ibid. s. 5 
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yllättäen uhanalaiseksi. Torjuntavalmiuteen siirtyminen riippui paikallisesta tilanteesta ja uhan-

alaiselle kohteelle annettavan avun olisi pitänyt olla nopeaa ja tehokasta, muiden alueella ole-

vien kohteiden suojaamista unohtamatta.217  

 

5.6 Kymppi 

Rauhanaikaisen hälytyskokoonpanon tarkoituksena oli saada joukko-osastot nopeasti sellaiseen 

kokoonpanoon, jossa se olisi voinut aloittaa välittömästi sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitotehtävät tai siirtymisen puolueettomuusvartioinnin edellyttämään ryhmitykseen. Toi-

mintavalmiuden kannalta ra-hälytyskokoonpanon oli oltava mahdollisimman yhteneväinen t-

kokoonpanon kanssa. 1.D:n laatimasta käskystä käytettiin divisioonan esikunnan ja alajohto-

portaiden välisissä keskusteluissa peitenimeä ”Kymppi”. Käskyn mukaiset valmistelutoimet 

olisi aloitettu esikäskyllä ”Toteuttakaa EKY 12 sisäinen.–1.D:n komentaja” tai ”Toteuttakaa 

EKY 12 Puva Ra.–1.D:n komentaja”. Toimeenpano olisi käsketty ”Toteuttakaa EKY 13 sisäi-

nen.–1.D:n komentaja” tai ”Toteuttakaa EKY 13 Puva Ra.–1.D:n komentaja”. Käskyillä ”sisäi-

nen” tarkoitettiin, että joukkoja olisi käytetty sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-

seen ja ”Puva Ra” mukaisia joukkoja olisi käytetty puolueettomuusvartiointiin.218 

Joukko-osaston komentajalla oli lupa käskeä siirtyminen ra-hälytyskokoonpanoon, mikäli puo-

lustusvoimien omien kohteiden suojaamiseen siirtyminen olisi edellyttänyt niin nopeaa siirty-

mistä, ettei käskyä olisi keretty antaa normaalien johtosuhteiden mukaisesti. Hälytyskokoonpa-

noon siirtyvien joukkojen olisi pitänyt järjestää koulutushaaransa ja aselajinsa mukainen ka-

lusto käyttövalmiiksi siltä varalta, että sitä olisi jouduttu käyttämään tehtävän suorittami-

sessa.219  

Ra-hälytyskokoonpanoon olisi käytetty kahta palveluksessa olevaa saapumiserää, joista van-

hemman saapumiserän luotettavimmat ja koulutuksessaan hyvin edistyneet varusmiehet olisi 

sijoitettu vastuullisimpiin tehtäviin. Alokkaita sai käyttää ra-hälytyskokoonpanossa, kun palve-

lusta oli takana vähintään kuukausi. Kahta saapumiserää käytettäessä palveluksessa olevat va-

rusmiehet olisivat muodostaneet t-kokoonpanon rungon. Mikäli käytettävissä olisi ollut myös 

                                                
217 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 12, N:o 100/Optsto/OT/11 b sal, 15.6.1957 (sivut uusittu 11.2.1960) , s. 

6–7, T 26862/5, D3.1 OTsal 
218 1. Divisioonan esikunnan käsky N:o 357/Optsto/OT 11 b sal, 7.10.1957, T 26862/15, E 8 OT-sal, KA 
219 Ibid. 
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osa kolmannestakin palveluksessa olevasta saapumiserästä, olisi t-kokoonpanon rungon lisäksi 

täydennetty kokoonpanoon kuuluvia perusyksikköjä.220 

Käskyllä ”sisäinen” jalkaväkiyksiköt olisi varustettu normaaliin tapaan, kivääri-, konepistooli- 

ja pikakivääriaseistuksella. Aselajijoukot olisivat toimineet ensisijaisesti jalkaväen tapaan, il-

man erikoiskalustoa, mutta sen käyttöön varautuen. Aliupseerikoulu olisi toiminut omana yk-

sikkönään. Joukot olisivat käyttäneet rauhan aikana käytössä olevia ajoneuvoja ja hevosia. Am-

pumatarvikkeet olisi siirretty perusyksiköiden varastoihin, missä ne olisi järjestetty jakoval-

miiksi. Joukoille oli jaettava siirron varalta määrävahvuiset ampumatarvikkeet, kolme päiväan-

nosta elintarvikkeita ja kolme polttoaineannosta.221 

Puva Ra käskyllä varuskuntiin olisi jätetty kantahenkilökuntaa, muun muassa prikaatin esikun-

tapäällikkö ja kahden ikäluokan-, t- ja sa-joukkojen perustamiseen vaadittava henkilöstö sekä 

perustamisen avuksi tarvittavat varusmiehet. Aliupseerikoulu olisi voitu keskeyttää, mikäli en-

simmäinen jakso olisi ollut suoritettuna. Ampumatarvikkeet ja muu materiaali olisi järjestetty 

varastoissa jakovalmiiksi. Ra-hälytyskokoonpanoon siirtyminen oli molemmissa käskyissä saa-

tettava loppuun neljässä tunnissa esikäskyn antamisesta.222 

1.D käski jokaiselle alaiselleen joukko-osastolle tarkemman käskyn toimenpiteistä siirryttäessä 

ra-hälytyskokoonpanoon sekä ensimmäisen tehtävän ja ryhmitysalueen. Joukkojen ryhmitys-

alueet ja tehtävät olivat Pohjois-Lapissa, minne joukkoja olisi keskitetty linja-autoilla ja junilla. 

Kainuun alueelle ei suunniteltu keskitettäväksi joukkoja, eikä KR:lle käsketty mitään tehtävää, 

toisin kuin LR:lle käskettiin. KR ja KajSpE mainittiin käskyissä vain alueella toimivien alue-

järjestöjen yhteydessä.223 

 

5.7 Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen rajalla 

Vuoden 1957 toimintaohjeessa rajavartiolaitoksen tehtävien todettiin olevan valtakunnan rajo-

jen vartioiminen ja valvonta sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen rauhan 

aikana. Toimintaohje määritti tarkemmin, mitkä tehtävät kuuluivat rajavartioviranomaisille 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden pitämiseen rauhan aikana sekä silloin, kun valtakunta tai 

osa siitä olisi määrätty sotatilaan. Valtakunnan sisällä syntyvä poliittinen ja yhteiskunnallinen 

                                                
220 1. Divisioonan esikunnan käsky N:o 357/Optsto/OT 11 b sal, 7.10.1957, T 26862/15, E 8 OT-sal, KA 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 1. Divisioonan esikunnan käskyt N:o 195–201/Optsto/Ot 11 b sal, 15.4.1957, T 26862/15, E 8 OT-sal. 1. Divi-

sioonan esikunnan käsky N:o 354/Optsto/OT 11 b sal, 27.9.1957, T 26862/15, E 8 OT-sal, KA 
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kuohunta nähtiin mahdolliseksi, ja se olisi voinut aiheuttaa väkivaltaista toimintaa laillista val-

tiovaltaa kohtaan. Mikäli poliisin ja rajavartiolaitoksen resurssit eivät olisi riittäneet kaikkien 

tehtävien suorittamiseen, olisi puolustusvoimat osallistunut yleisen järjestyksen ja turvallisuu-

den ylläpitämiseen suojaamalla omat kohteensa ja antamalla virka-apua siviiliviranomaisille 

siitä annettujen lakien ja asetusten puitteissa.224 

Mikäli poliittinen ja yhteiskunnallinen kuohunta olisi laajentunut kapinaksi laillista valtiovaltaa 

vastaan, tai se olisi edeltänyt jonkun toisen valtion Suomeen kohdistamaa hyökkäystä tai liitty-

nyt siihen, olisi Suomi voitu julistaa sotatilaan kokonaisuudessaan tai alueellisesti. Tällöin puo-

lustusvoimista olisi tullut vastuullinen viranomainen, ja se olisi vastannut yleisen järjestyksen 

ja turvallisuuden ylläpidon lisäksi sellaisten valtakunnallisten kohteiden suojaamisesta, joilla 

oli sotilaallista merkitystä. Sotatilassa rajavartiolaitos tai osia siitä olisi voitu alistaa Puolustus-

voimien komentajalle.225 

Toimintaohjeen mukaisissa rajavartiolaitoksen alistamissuhteissa ei ollut muutoksia aiemmin 

annettuihin käskyihin, joten KR olisi alistettu Pohjois-Suomen maanpuolustusalueen komenta-

jalle. Maanpuolustusalueet jakaantuivat sotilasläänien vastuualueisiin ja edelleen sotilaspiirien 

vastuualueisiin. Maanpuolustusalueiden komentajilla oli mahdollisuus määrätä rajavartiostoille 

omat vastuualueensa yhteistoiminnassa kyseisen rajavartioston komentajan kanssa. Rajavar-

tiostojen vastuualueiden yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito olisi toteutettu rajavar-

tioston joukoilla. Rajavartiostojen vastuualueet ohjeistettiin pitämään mahdollisuuksien sal-

liessa vain rajakunnat käsittävinä alueina.226 

Maanpuolustusalueen komentajalla oli lupa käyttää rajavartioston vastuualueen ulkopuolella 

sijaitsevia esikuntia ja pääsijoituspaikkoja yleisvaltakunnallisten kohteiden suojaamiseen sen 

sotilaspiirin alueella, jossa ne sijaitsivat. Rajavartioston joukkojen käyttäminen suojaamiseen 

ei saanut kuitenkaan heikentää rajavartioston reservien käyttömahdollisuuksia sen omalla vas-

tuualueella, eikä vaarantaa esikunnan tai pääsijoituspaikan omaa toiminnanvapautta. Vastaa-

vasti puolustusvoimien joukot ja esikunnat, jotka sijaitsivat rajavartiostojen vastuualueilla, sai 

alistaa määrättyjä tehtäviä varten sen sijaintipaikan mukaiselle rajavartioston komentajalle.227 

Rajavartiolaitoksen tehtävänä oli osallistua sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon 

rauhanajan kokoonpanossa, mutta tehtävää olisi voitu joutua suorittamaan myös 

                                                
224 Rajavartiolaitoksen esikunnan toimintaohje N:o 2, N:o 113/Järj/OT/g sal, 4.10.1957, s. 1–2, T 26862/15, E 8 

OT-sal, KA 
225 Ibid. s. 3 
226 Ibid. s. 3–4 
227 Ibid. s. 4 
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rajavartiostojen täydennettyä vartiostot t-, sa- tai kahden ikäluokan joukkojen kokoonpanoon. 

Rauhan aikana päävastuu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä oli poliisin vas-

tuulla, mutta rajavartiolaitos olisi voinut tukea poliisia virka-apuna, mikäli tarve olisi vaatinut. 

Maarajojen vartioinnissa rajavartioston tehtävä oli toteuttaa yleisen järjestyksen ylläpitoa oma-

toimisesti, mutta vastuu olisi ollut varsinaisella poliisilla sen ollessa paikalla. Mikäli olisi il-

mennyt rajarauhan rikkomista tai rajanloukkauksia, rajavartioston komentaja tai hänen sijai-

sensa olisi ollut vastuussa riittävän tehokkaiden toimenpiteiden aloittamisesta järjestyksen pa-

lauttamiseksi rajojen läheisyydessä. Liikekannallepanoa varten aluejärjestöt olisivat perusta-

neet vartiojoukkoja, joita olisi voitu perustaa myös rajavartioston alueelle, ja niitä olisi voitu 

alistaa aluevastuussa olevan rajavartioston komentajalle. Puolueettomuuden suojaamisessa ra-

javartioston joukot olisi pyritty irrottamaan maanpuolustusalueen komentajan luvalla yleisval-

takunnallisten kohteiden suojaamisesta raja-alueen kohteiden suojaamiseen tai raja-alueella 

käytäviin taiteluihin.228 

Rajavartiolaitoksen oli tehtävä suojaamissuunnitelma kohteista, joiden vartioiminen kuului ra-

javartiolaitoksen normaaleihin tehtäviin jo rauhan aikanakin. Kohteiden suojaaminen oli järjes-

tettävä siten, että sillä olisi turvattu kohteen sisäpuolella tapahtuvaa rajavartiointia, viestitystä 

ja huoltoa palvelevan toiminnan jatkuvuus kaikissa olosuhteissa. Suojaamissuunnitelmassa 

kohteet jaettiin kolmeen eri asteeseen. Ensimmäinen aste oli normaali suojaaminen, toinen aste 

oli tehostettu suojaaminen ja kolmas aste oli kaukoapuvaihe ja väistäminen. Ensimmäisen suo-

jaamisasteen kohteet olivat jokapäiväisiä vartiointi-, päivystys-, palovartiointi-, ynnä muita teh-

täviä, jotka nähtiin tarpeellisiksi jo rauhan aikana toiminnan ylläpitämiseksi eri kohteissa. Toi-

sen asteen kohteissa edellytettiin turvallisuustoimenpiteiden lisäämistä, jotta sotilaallisesti en-

siarvoisen tärkeiden kohteiden turvallisuudesta olisi voitu olla varmoja. Sivullisten ja asiatto-

mien henkilöiden liikkuminen majoitus- ja varastoalueilla oli estettävä esimerkiksi asettamalla 

pääportille pysyvä vartio, ja aidatulle alueelle päästäkseen henkilön oli esitettävä todistus hen-

kilöllisyydestään ja lupa alueella liikkumiseen.229 Kolmannen suojaamisasteen mukaisista teh-

tävistä ei löytynyt esimerkkejä tai ohjeistusta. 

Pääsijoituspaikoille oli tiedusteltava ja valmisteltava väistöpaikat, joista yhteydenpito sekä 

ylempiin että alempiin johtoportaisiin olisi onnistunut mahdollisimman lyhyin katkoin. Väistö-

paikka tuli valita hyvien tieyhteyksien ja puolustusmahdollisuuksien perusteella. Kirjelmässä 

nimettiin yksi poikkeukselliseksi luonnehdittu esimerkki, KR:n esikunnan väistöpaikka 

                                                
228 Rajavartiolaitoksen esikunnan toimintaohje N:o 2, N:o 113/Järj/OT/g sal, 4.10.1957, s. 5–6, T 26862/15, E 8 

OT-sal, KA 
229 Ibid. s. 6–7 



64 

Suomussalmella sijaitseva Ämmänsaaren kasarmialue. Pääsijoituspaikkojen lisäksi myös var-

tioille oli tiedusteltava väistöpaikat, ja mikäli sopivaa rakennusta ei olisi ollut käytettävissä, 

olisi väistöpaikka pitänyt perustaa telttaan, minkä varalta kohteille oli varattava siihen tarvittava 

varustus.230 

Rajavartiolaitoksen rauhanaikaisissa esikunnissa, pääsijoituspaikoilla ja kouluilla oli oltava sel-

laiset ympärivuorokautiset päivystysjärjestelyt ja toimintavalmiudet, että komentajat, päälliköt 

tai heidän sijaisensa olisi saatu hälytettyä virkapaikoille nopeasti virka-ajan ulkopuolellakin. 

Jos toimintavalmiutta olisi kohotettu koko maassa tai alueellisesti huomiota herättämättä, esi-

kuntien ja pääsijoituspaikkojen oli voitava siirtyä tehostettuun toimintavalmiuteen. Tehoste-

tussa toimintavalmiudessa olisi ollut kyky toimeenpanna eri asteiset suojelutoimenpiteet ja vä-

littää tilanteesta saatua tietoa rajavartiostojen esikunnille vuorokaudenaikaan katsomatta. Te-

hostettu toimintavalmius edellytti, että kaikkien komentajien ja päälliköiden oli oltava jatku-

vasti viestiyhteyksin tavoitettavissa.231 

Rajavartiostojen esikunnissa, komppanioiden pääsijoituspaikoilla, vartioissa ja kouluilla oli yl-

läpidettävä jatkuvaa rauhanajan hälytysvalmiutta. Jokapäiväisen valmiuden oli oltava sellai-

sella asteella, että jokainen rauhanaikainen rajavartiolaitoksen osa oli saatettavissa täysin toi-

mintavalmiiksi neljän tunnin kuluessa hälytyksen antamisesta. Hälytyksen toteuttamista varten 

kaikilla toimipisteillä oli oltava hälytyssuunnitelma, joka sisälsi hälytyskokoonpanon ja lähi-

puolustussuunnitelman. Henkilöstön oli perehdyttävä suunnitelmien edellyttämiin toimintoi-

hin, ja päivystäjänä toimivien oli tunnettava hälytysmenettelystä annetut ohjeet.232 

Hälytyskokoonpanojen oli löydyttävä kaikista esikunnista, jääkärikomppanioista ja pääsijoitus-

paikoilta. Hälytyskokoonpanon oli oltava mahdollisimman yhtenäinen t-kokoonpanon kanssa, 

mutta siinä oli otettava huomioon, että käytettävissä oli vain se henkilöstö ja materiaali, joka 

oli esikunnan tai joukon hallussa. Hälytyskokoonpanoon tarvittava materiaali oli varastoitava 

siten, että se oli jaettavissa nopeasti ja helposti. Muodostettavat reservit, jotka mahdollisesti 

joutuivat siirtymään sijoituspaikkakunniltaan, piti varustaa siten, että ne olisivat kyenneet toi-

mimaan 2–3 vuorokautta ilman täydennyksiä. Joukolle oli jaettava määrävahvuiset ampuma-

tarvikkeet, kolme päiväannosta elintarvikkeita ja kolme polttoaineannosta.233  

                                                
230 Rajavartiolaitoksen esikunnan toimintaohje N:o 2, N:o 113/Järj/OT/g sal, 4.10.1957, s. 8, T 26862/15, E 8 OT-

sal, KA 
231 Ibid. s. 13 
232 Ibid. s. 13–14 
233 Ibid. s. 14 
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6 KAINUUN SUUNNITELMIEN TARKENTAMINEN 

6.1 Valpuri 

Pääesikunnan operatiivinen käsky numero 13 lähetettiin 27.2.1958 vain käskyn jakelussa mai-

nitulle henkilöstölle, jolla oli lupa antaa käsky esikuntansa operatiivista suunnittelua suoritta-

vien henkilöiden luettavaksi harkintansa mukaan. Käskyn jakaminen kokonaisuutena esikun-

nan muun henkilöstön tietoon oli erikseen kiellettyä ja siitä sai antaa tietoa kullekin esikunnan 

henkilölle vain hänen osatehtävänsä edellyttämällä laajuudella.234 Operatiivisen käskyn peite-

nimeksi annettiin Valpuri, jota velvoitettiin käyttämään kaikessa käskyä koskevassa keskuste-

lussa Pääesikunnassa sekä Pääesikunnan ja maanpuolustusalueiden esikuntien välillä.235 Käsky 

sisälsi uusitut määräykset valtakunnan puolustamisesta, ja sillä kumottiin operatiivinen käsky 

numero 8, joka käskettiin palauttamaan Pääesikunnan operatiiviselle osastolle.236  

Puolustusvoimien komentaja katsoi aiheelliseksi korvata Pääesikunnan operatiivisen käskyn 

n:o 8/13.6.1952 operatiivisella käskyllä n:o 13 puolustusvalmisteluissa tapahtuneen kehityksen 

johdosta. Käskyssä otettiin huomioon ne kansainväliset sopimukset ja velvoitteet, joihin Suomi 

oli sitoutunut, ja käskyn liitteessä 2 kiinnitettiin huomiota sopimusten olennaisimpien sotilaal-

listen kohtien sanamuotoihin.237 

Operatiivinen käsky oli palautettava Pääesikunnan operatiiviseen osastoon 15.5.1958 men-

nessä, mistä käsky oli erikseen kuitattavissa uudelleen lukemista varten esimerkiksi suunnitel-

mien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi. Jokaisen käskyn lukeneen henkilön arvo, tehtävä, lu-

kemispäivämäärä ja allekirjoitus oli merkittävä asiakirjan etukannen takasivulle kiinnitettävään 

kaavakkeeseen.238 Käskystä annetun ohjeistuksen perusteella voi päätellä, ettei käskyä tai sen 

osia haluttu missään nimessä saattaa kuin harvojen ja valittujen tietoon ja vain, mikäli heidän 

tehtävänsä edellytti asiakirjaan perehtymistä. 

Operatiivisella käskyllä määrättiin ne tehtävät, joilla pyrittiin täyttämään YYA-sopimuksen 

velvoittamat tehtävät Neuvostoliittoa vastaan kohdistettujen hyökkäyksien torjumiseksi 

maamme alueiden kautta tai Suomea vastaan kohdistetut hyökkäykset. Uhkakuvia oli kolme, 

A, B ja C ja oletuksena oli, että suojajoukot tai täysi liikekannallepano olisi ehditty toteuttaa. 

Liikekannallepanon toimeenpanemiseen arvioitiin tarvittavan 4–7 vuorokautta ja joukkojen 

                                                
234 Pääesikunta, N:o 60/Optsto/OT/11b sal, 27.2.1958, T 26862/7, D 4 OT-sal, KA 
235 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, kansi, T 26862/7, D 4 OT-

sal, KA 
236 Ibid. s. 63 
237 Ibid. s. 1 
238 Pääesikunta, N:o 60/Optsto/OT/11b sal, 27.2.1958, T 26862/7, D 4 OT-sal, KA 
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saamiseksi keskittämisvalmiiksi arvioitiin menevän 5–14 suorituspäivää, missä ajassa olisi 

saatu ryhmitettyä taisteluosat. Muiden osien ryhmittäminen arvioitiin menevän 21. suorituspäi-

vään.239 

Sodanajan aluejako pidettiin vastaavana kuin rauhanajan aluejako. Pohjois-Suomen armeijan 

(PSA) tehtävänä oli torjua vihollisen hyökkäykset rajan yli vastuualueellaan siten, että viimeis-

tään Muonion ja Inarin Muotkavaaran alueet olisi pidetty hallussa, ja hyökkääjän pääsy olisi 

estetty alueen kautta Neuvostoliiton alueelle.240 

Maavoimien kokonaisvahvuudesta noin ¼ olisi alistettu PSA:lle, ja ¼ joukoista oli varattu yli-

johdon reserveiksi. Pääesikunta määritti käskyssään joukkojen ryhmitykset melko yksityiskoh-

taisesti, mutta ylijohdon reserveille ei ollut laadittu kuin vaihtoehtoiset keskittämisalueet. Hi-

taasti kehittyvään kriisiin käsky suunnitelmineen nähtiin valmiudellisesti välttävänä, mutta yl-

lättäen alkavaan kriisiin suunnitelma ei olisi antanut takeita. Erityisesti materiaalin määrä ja 

sijoittaminen sekä toiminnallinen vastuu alajohtoportaissa nähtiin yllätyksellisessä tilanteessa 

haasteena.241 

Koko valtakuntaa uhkaavan hyökkäyksen torjuntaan valmistauduttiin käyttämään täydellistä 

sodanajan kokoonpanoa (tsa-kokoonpano), jonka liikekannallepano voitaisiin suorittaa tasaval-

lan presidentin annettua valtioneuvostossa määräyksen liikekannallepanosta. Pienempiä ja pai-

kallisempia hyökkäyksiä valmistauduttiin torjumaan uhkan laadusta riippuen pienemmillä voi-

milla, kuten rauhanajan joukoin (ra-joukot) tai kasvattamalla puolustusvoimien vahvuus Parii-

sin rauhansopimuksen mukaiseen enimmäisvahvuuteen (t-joukot). Näiden joukkojen osoittau-

tuessa riittämättömiksi voitaisiin Suomen hallituksen päätöksellä vahventaa puolustusvoimien 

vahvuutta sa-vahvuiseksi. Pitkäkestoisissa tilanteissa, joiden luonne olisi puolueettomuuden 

suojaaminen, voitaisiin perustaa puolueettomuudenvartiointijoukot (puva-joukot).242 

Operatiivisessa käskyssä N:o 13 valtakunnan puolustaminen ja siihen kuuluvat valmistelutyöt 

käsketään toteutettavaksi maanpuolustusaluejaon mukaisesti. Pohjois-Suomen maanpuolustus-

alue kattoi koko Pohjois-Suomen sotilasläänin alueen.243 

                                                
239 Pääesikunnan operatiivisen osaston kirjelmä, Valpuri (Op käsky 13 valtakunnan puolustamisesta), 13.9.1965, 

T 26862/7, D 4 OT-sal, KA 
240 Ibid. 
241 Ibid. 
242 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, s. 2–3, T 26862/7, D 4 OT-

sal, KA 
243 Ibid. s. 3–4 
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Käskyssä määrättyjen tehtävien valmisteluvastuu ja tarvittaessa toteuttaminen käskettiin maan-

puolustusalueiden komentajille, jotka olivat suoraan Puolustusvoimien komentajan alaisia. 

Suunnitelmia tehtäessä rajavartiolaitosta käsiteltiin puolustusvoimien osana, ja sille suunnitel-

lut tehtävät käskettiin valmistelemaan yhteistyössä rajavartiolaitoksen kanssa.244 Kainuun puo-

lustusta käsittelevät suunnitelmat olivat Pohjois-Suomen maanpuolustusalueelle annetussa ope-

ratiivisessa käskyssä. 

 

6.2 Pohjois-Suomen maanpuolustusalueen suunnitelma 

Pääesikunnan operatiivinen osasto antoi Pohjois-Suomen maanpuolustusalueelle 17.12.1957 

operatiivisen käskyn N:o 13. Operatiivista käskyä oli karsittu koko valtakunnan puolustamista 

käsittelevästä käskystä sen verran, etteivät siinä ilmene kuin Pohjois-Suomen maanpuolustus-

aluetta koskevat asiat.245 Pohjois-Suomen maanpuolustusalueen, joka liikekannallepanon ta-

pahduttua muodostaisi PSA:n, tehtävänä oli vaihtoehdossa A (hyökkäys Pohjois-Norjan kautta) 

torjua vihollisen hyökkäykset vastuualueellaan ja pitää Muonion ja Inarin Muotkavaaran alueet 

hallussaan sekä estää vihollisen pääsy alueensa kautta Neuvostoliiton alueelle.246 

Puolustuksen painopiste oli muodostettava Muonion ja Inarin Muotkavaaran alueelle, joiden 

puolustukseen oli kiinnitettävä erityinen huomio. Neuvostoliittoon alueen kautta suuntautuvat 

hyökkäykset, partioretket ja tuholaistoiminta oli torjuttava, ja Inarijärven itäpuoleinen alue oli 

kyettävä valvomaan ja turvaamaan. Ruotsin vastainen raja sekä Perämeren rannikko oli varmis-

tettava.247 

Vaihtoehdossa C (hyökkäysuhan muodostuminen Norjan ja Ruotsin kautta), PSA:n tehtävä oli 

torjua vihollisen hyökkäykset ja turvata Kemijokilaakson tärkeät voima- ja teollisuuslaitokset 

sekä liikenneyhteydet ja estää hyökkääjän pääsy alueensa kautta Neuvostoliiton alueelle. Tässä 

vaihtoehdossa puolustuksen painopiste oli muodostettava Kemin–Tornion–Pellon–Rovanie-

men–Kittilän ja Ivalon Muotkavaaran alueille.248 

                                                
244 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, s. 4, T 26862/7, D 4 OT-sal, 

KA 
245 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 181/Optsto/OT/11 b sal, 17.12.1957, T 26862/5, D 3.1 OTsal, 
KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 50/Optsto/OT/11b-sal, 27.2.1958, T 26862/7, D 4 OT-sal, KA 
246 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 181/Optsto/OT/11 b sal, 17.12.1957, s. 7, T 26862/5, D 3.1 

OTsal, KA 
247 Ibid. s. 7–8 
248 Ibid. s. 8 
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PSA:n vastuualue jaettiin kolmeen puolustusvyöhykkeeseen ja kolmeen taaempaan vyöhyk-

keeseen, joista kolmas ja eteläisin oli Oulun–Kajaanin–Kuhmon vyöhyke, johon sisältyi Oulu-

jokivarren, Vuolijoen, Kajaanin Paltaniemen, Sotkamon ja Kuhmon alueet. Lisäksi vyöhykkee-

seen oli suunniteltava Vuolijoen alueeseen kuuluva haara, johon tuli sisällyttää Pyhännän ja 

Haapajärven alueet, vaikka edellä mainittu haara liittyi Pohjanmaan ryhmälle käskettyyn Ähtä-

rin–Lestijärven ja Lohtajan–Lestijärven vyöhykkeisiin.249 

Suojajoukot käskettiin ryhmittää kaikissa tilannevaihtoehdoissa Oulun–Tornion–Muonion–

Inarin Muotkavaaran puolustusvyöhykkeen alueelle. Suojajoukkoreserveistä käskettiin erik-

seen, että niiden pääosa, 2. Prikaati, jonka muodostivat Kajaanin ja Kuopion sotilaspiirit sekä 

Pohjois-Savon prikaati, oli sijoitettava Rovaniemen alueelle, ja samalla oli otettava huomioon 

Kuusamon, Suomussalmen sekä Kajaanista Kuhmon kautta Neuvostoliittoon johtavien yhteyk-

sien suojaaminen.250 

Ylimmän johdon reserviksi perustettavan, suojajoukkouhin kuuluvan 1. Panssariprikaatin 

(1.PsPr) tehtävänä oli jäädä perustamisen jälkeen suoraan Päämajan johtoon panssariprikaatin 

komentajan yhteistoiminnassa Etelä-Suomen maanpuolustusalueen ja Sisä-Suomen maanpuo-

lustusalueen komentajien kanssa suunnitelluille sijoittamispaikoille. Sijoituspaikassaan 

1.PsPr:n oli valmistauduttava siirtymään erikseen käskettäessä joko marssien Järvenpään–Tuu-

sulan–Nurmijärven, Lohjan–Sammatin tai Someron alueille, tai rautatiekuljetuksin Oulun–Kii-

mingin–Ylikiimingin tai Hyrynsalmen alueille. Rautatiekuljetus oli valmistauduttava toteutta-

maan poikkeustapauksissa marssien.251 

Mikäli 1.PsPr olisi keskitetty Hyrynsalmen alueelle, 1.PsPr:n tehtävänä oli valmistautua siirty-

mään edelleen Posion–Kemijärven, Posion–Rovaniemen tai Ranuan–Rovaniemen suuntiin toi-

mintaa varten Tornion–Raanujärven–Sodankylän–Sallan tai Kemijoen puolustusvyöhykkeille 

murtautunutta vihollista vastaan, vihollisen viivyttämiseen Rovaniemen–Ranuan tai Rovanie-

men–Posion suunnissa sekä vastahyökkäykseen Iin–Ranuan–Kemijärven vyöhykkeelle mur-

tautuneen vihollisen lyömiseksi erityisesti Ranuan tai Pekkalan suunnissa.252 

                                                
249 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 181/Optsto/OT/11 b sal, 17.12.1957, s. 9–10 (sivu 10 uusittu 
17.11.1960), T 26862/5, D 3.1 OTsal, KA 
250 Ibid. s. 10 ja liite 3 KA 
251 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 51/Optsto/OT/11b sal, 27.2.1958, s. 10–11, T 26862/7, D 4 OT-

sal, KA 
252 Ibid. s. 12 
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PSA:n päävoimien ryhmittäminen käskettiin Oulun–Kemin–Rovaniemen–Ranuan alueelle, 

jossa ne toimisivat PSA:n reservinä sodan alkuvaiheessa.253 Päävoimien ryhmittämisalue olisi 

ollut Kainuun pohjoispuolella Lapin etelärajan myötäisesti, joten mitään PSA:n joukkoja ei 

varsinaisesti käsketty ryhmitettäväksi Kainuun alueelle. 

Liikekannallepanon tapahduttua ja puolustusvoimien saavutettua tsa-kokoonpanon, ylimmän 

johdon reservejä valmistauduttiin keskittämään Keravan–Riihimäen–Hämeenlinnan–Toijalan–

Someron–Lohjan alueelle sekä PSA:n vastuualueella Oulun–Kajaanin–Hyrynsalmen–Taival-

kosken alueelle. Keskitettävien reservien määrään olisi vaikuttanut tilannekehitys, mutta suu-

rimmillaan keskitettävä joukko olisi voinut olla kaksi armeijakunnan esikuntaa armeijakunta-

joukkoineen ja kahdeksan prikaatia. 254 

Ylimmän johdon reservien varautumistehtävät olivat PSA:n alueella puolustuksen vahventami-

nen Tornio–Raanujärvi–Sodankylä–Salla vyöhykkeellä. Edellä mainitulla vyöhykkeellä tehtä-

vänä olisi ollut murtoon päässeen vihollisen lyöminen osaratkaisun saavuttamiseksi. Vihollisen 

lyömisen lisäksi, reservien oli varauduttava vihollisen hyökkäysten torjumiseen ja linnoitustöi-

den suorittamiseen joko Kemijoen, Iin–Ranuan–Kemijärven, tai Oulun–Kajaanin–Kuhmon 

vyöhykkeillä sekä maahanlaskujen torjuntaan.255 

PSA:n alueella perustettavista Päämajan johtoon jäävistä joukoista käskettiin, että joukot jäävät 

perustamisen jälkeen perustamispaikoilleen, ja ne alistetaan perustamisen jälkeisiä järjestelyjä, 

keskitysvalmisteluja ja koulutusta varten PSA:n komentajalle.256 KajSp:n perustettavia jouk-

koja olivat muihin jalkaväkijoukkoihin lukeutuva erillispataljoona 10:n kolmas komppania, 

muihin joukkoihin lukeutuva 7. sääpalveluasema, huoltojoukoista 7. rautatiepioneerikomppa-

nia ja 12. veripalveluryhmä. Pohjois-Savon prikaati vastasi järjestelykeskus 3:n sekä Kajaanin 

soittokunnan perustamisesta.257 

Ilmatorjunnan painopisteeksi PSA:n alueella käskettiin liikekannallepanon ja keskityskuljetus-

ten ajaksi suojeltaviksi kohteiksi erityisesti Oulu mukaan lukien Oulunsalon lentokenttä, Oulu-

joen voimalaitokset, Rovaniemen lentokenttä ja rautatieliikenteen tärkeimmät solmut ja sillat. 

                                                
253 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 181/Optsto/OT/11 b sal, 17.12.1957, s. 11 (sivu 11 uusittu 

17.11.1960), T 26862/5, D 3.1 OTsal, KA 
254 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 181/Optsto/OT/11 b sal, 17.12.1957, s. 11, T 26862/5, D 3.1 

OTsal, KA. Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 51/Optsto/OT/11b sal, 27.2.1958, s. 10, T 26862/7, D 
4 OT-sal, KA 
255 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 181/Optsto/OT/11 b sal, 17.12.1957, s. 11, T 26862/5, D 3.1 

OTsal, KA 
256 Ibid. s. 12–13 (sivu 13 uusittu 19.10.1963) 
257 Ibid. liite 4 
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Keskityskuljetusten jälkeen suojattavia kohteita olisivat olleet edelleen Oulun alueelliset koh-

teet, Oulujoen voimalaitokset sekä elintärkeät liikennekohteet.258 

Ilmavoimien perustettavaksi käskettyjä joukkoja Kainuun alueelle olisi perustanut Hämeen len-

noston ja joukkoja olisi ryhmitetty Kainuun alueelle seuraavalla tavalla: Kainuun lentopiirin 

esikunta olisi sijoitettu Kajaaniin. Kainuun lentopiirin esikunnan alainen Kainuun lentopiirin 

johtokeskus olisi sijoitettu Kajaanin Lehtovaaraan, kuten myös 22. Ilmavalvontatutkajaos. 

KajSp:n perustettavana olisi ollut Kajaanin alueelle 33. Lentokenttäkomppania sekä Kajaanin 

vesitorniin 84. Ilmavalvontakomppania. Edellä mainittujen joukkojen lisäksi Kajaanissa perus-

tettavaksi käskettiin ilmavoimien esikunnan alaiset hävittäjälentolaivueet 62 ja 63 sekä Kulje-

tuslentolaivue 2, joiden perustamisvastuu oli käsketty Hämeen lennostolle.259 

Viestijoukkoja Kainuun alueelle olisi sijoitettu Viestirykmentti 2:n alaiset 3. komppania Lin-

janrakennnuspataljoona 4:stä ja Kajaanin ilmaradioasema, molemmat Kajaaniin. Linjanraken-

nuspataljoona olisi varannut työvälineet ja yhteysmateriaalin Viestirykmentti 4:n varastoista, 

jotka sijaitsivat Oulussa, Rovaniemellä ja Kajaanissa. PSA:a olisi voitu tukea alkuvaiheessa 

arviolta yhdellä linjanrakennuspataljoonalla, Linjanrakennuspataljoona 5:llä, jota olisi käytetty 

ensisijaisesti Oulujärven alueella, Puolangan kautta Pudasjärvelle ja Rovaniemelle menevien 

viestilinjojen vahventamiseen. KR:n varuskunta olisi kytketty samaan verkkoon PSAE:n ja 

Päämajan kanssa. Päämajan ja PSA:n välinen puhelinyhteys olisi rakennettu Ylivieskan ja Piip-

polan kautta Ouluun sekä Iisalmen kautta Kajaaniin.260 

Kainuuseen olisi sijoitettu Päämajan huoltolaitoksia, jotka oli valmistauduttava perustamaan 

Kainuussa. Kainuussa olisi toiminut KajSp:n perustamat Sotasairaala 31 Kajaanissa, Sotasai-

raala 81 Hyrynsalmella, Sotasairaala 83 Kuhmossa, Eläinlääkintävarikko 2 Kajaanin maalais-

kunnan Murtomäellä, PkeV 8 ja PkeTs 4261 Hyrynsalmella, suojeluvarikko 3 Vuolijoella sekä 

4. Kenttäpostikonttori Kajaanissa. KajSp olisi perustanut muualle sijoitettavia joukkoja Vaate- 

ja varusvarikko 3:n Pihtiputaalle sekä Pioneerivarikko 3:n Sukevalle.262 

Rajavartiolaitoksesta operatiivinen käsky sanoi, että se liitetään liikekannallepanon yhteydessä 

puolustusvoimiin. Mikäli liikekannallepanoa ei olisi määrätty, rajavartiolaitoksen tai sen osien 

                                                
258 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 181/Optsto/OT/11 b sal, 17.12.1957, s. 13 (sivu 13 uusittu 

19.10.1963), T 26862/5, D 3.1 OTsal, KA 
259 Ibid. liite 6 (Uusittu 17.11.1960) 
260 Ibid. liitteet 10 ja 11 
261 Lyhenteille ”PkeV 8 ja PkeTs 4” ei löytynyt selitystä käytössä olleesta lähdemateriaalista 
262 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 181/Optsto/OT/11 b sal, 17.12.1957, liite 12, T 26862/5, D 3.1 

OTsal, KA 
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alistamisesta puolustusvoimille olisi käsketty erikseen. Maarajoilla toimivat rajavartiostot ja 

liikekannallepanossa perustetut yksiköt kuuluivat suojajoukkoihin, ja ne olisivat osallistuneet 

suojajoukkotehtäviin raja-alueilla, missä olisi tapahtunut sotatoimia. Suojajoukkotoiminnan 

valmisteluissa oli huomioitava sissitoimintaan valmistautuminen valtakunnan rajalta alkaen.263 

KR ja sen perustamat johtoportaat sekä joukot olisi alistettu liikekannallepanossa PSA:n ko-

mentajalle. Alkuvaiheen tehtävät antoi Pohjois-Suomen maanpuolustusalueen komentaja, joka 

johti rauhanajan valmisteluja yhteistoiminnassa rajavartioston komentajan kanssa. Jos sotatoi-

met rajavartioston alueella olisivat alkaneet ennen rajajoukkojen liittämistä puolustusvoimiin, 

olisi alueen rajavartiojoukot alistettu ilman eri käskyä Pohjois-Suomen maanpuolustusalueen 

komentajalle. Liikekannallepanossa perustettavia joukkoja olisi käytetty suojajoukkotehtäviin 

puolueettomuuden suojaamisen varten perustettujen puolustuslaitoksen joukkojen ja täydennet-

tyjen rajavartioston yksiköiden lisäksi.264 

Maarajoilla toimivien ja suojajoukkouhin kuuluvien joukkojen pioneeritoiminta oli suunnitel-

tava niin yksityiskohtaisesti, että erikseen käskettäessä tai viimeistään sodan alkaessa laaditut 

suunnitelmat olisi voitu panna täytäntöön ilman viivytyksiä. Suluttamisen painopiste oli muo-

dostettava uhanalaisten, valtakunnan alueelle johtavien teiden ja hyökkäysurien suuntaan. Suo-

jajoukkojen taistelua oli pyrittävä tukemaan voimakkaalla suluttamisella, ja suojajoukkojen oli 

varauduttava suluttamisoikeuden huomattavaan laajenemiseen. Maanpuolustusalueen esikunta 

käski käytettävissä olevan suluttamismateriaalin rajavartiolaitoksille.265 

Linnoittamisessa päähuomio oli kiinnitettävä uhanalaisissa suunnissa valtakunnan alueelle joh-

tavien, vihollisen nopean etenemisen mahdollistavien teiden suuntien ja hyökkäysurien sulke-

miseen. Näihin suuntiin piti suunnitella useita perättäisiä puolustuskeskuksia ja tukikohtia, 

joilla olisi tehostettu rajavartioyksiköiden ja suojajoukkojen toimintaa ja hankittu tarvittava ai-

kavoitto. Linnoitteiden oli oltava vähintään välttävän tasoisia pika- ja kenttälinnoitteita. Lin-

noitteiden sijoittelussa, rakenteessa ja naamioinnissa oli otettava huomioon ydintaisteluvälinei-

den käytön uhka. Linnoittamiseen tarvittavat työvälineet ja materiaalit oli hankittava pääosin 

paikallishankintoina maanpuolustusalueen esikunnan käskemällä tavalla.266 

Perustamisvaiheessa rajavartiolaitoksessa olisi noudatettu erikseen jaettua ”Perustamisvaiheen 

ylläpitävä huolto” -ohjetta. Liikekannallepanossa tai erikseen käskettäessä, kun rajavartiolaitos 
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olisi liitetty puolustusvoimiin, rajavartiolaitoksen joukot olisivat siirtyneet huollollisesti maan-

puolustusalueiden huollettavaksi. Maanpuolustusalueen vastuulla olisivat olleet käskyt huolto-

laitosten käytöstä ja huoltokuljetuksista. Mikäli rajavartiolaitoksesta vain osa olisi liitetty puo-

lustusvoimiin, puolustusvoimiin liittymättömät rajavartiolaitoksen osat olisivat muodostaneet 

itsenäisiä huollollisia kokonaisuuksia, joiden huollosta olisi käsketty erikseen.267 

Koska uhkakuvat olivat pysyneet Valpurissa lähes samanlaisina, kuin ne olivat olleet Polttoai-

nehankinnassa,  ei Kainuuseen sijoitettavissa joukoissa ollut juurikaan muutoksia. Uhkakuvien 

mukaiset lentopommitukset oli huomioitu ilmavalvontajoukoilla. Polttoainehankinnassa Kai-

nuuseen käsketyt ilmatorjuntajoukot eivät olleet enää Kainuun alueella, vaan painopiste oli siir-

tynyt Oulun suuntaan. Kainuuseen suunniteltujen huoltolaitosten perusteella voi tulkita Kai-

nuun olleen valtakunnan puolustamisen kannalta selusta-aluetta, missä huoltojoukkojen olisi 

ollut helppo toimia ilman vihollisuhkaa. 

 

6.3 Suunnitelma Kainuun varalle 

1.D toteutti syyskuussa 1960 operatiivisen tiedustelun Iin–Puolangan–Kuhmon–Nurmeksen–

Pulkkilan–Oulun alueelle. Tiedustelun päämääränä oli selvittää Valpurin mukaisen Oulun–Ka-

jaanin–Kuhmon puolustusvyöhykkeen puolustusasemat sekä kaistajako ja joukkojen tarve pää-

piirteittäin sekä selvittää PSA:n ja Pohjanmaan ryhmän kaistojen raja Pyhännän ja Haapajärven 

alueella. Tiedustelulla pyrittiin selvittämään myös puolustusvyöhykkeen itäosan sulkuasemat 

murtoon päässeen hyökkääjän pääsyn estämiseksi Oulujärven vesistöltä Sisä-Suomeen johta-

ville kulkuyhteyksille ja selvittää mahdollisten komentopaikkojen sijoittaminen. Tiedusteluun 

osallistui neljä henkilöä 1.DE:sta, ja tiedustelu toteutettiin kahdessa erillisessä kahden hengen 

partiossa, joista toinen partio tiedusteli puolustusmahdollisuudet puolustusvyöhykkeen etu-

osassa ja toinen partio taaemmissa osissa.268 

Ennen tiedustelumatkaa toteutettiin kahden päivän lentotiedustelu, jonka avulla hahmoteltiin 

puolustusasemien suuntia ja kuvattiin erinäisiä tienristeyksiä ja muita kohteita. Tiedustelua no-

peuttivat Sotakorkeakoulun vuonna 1958 Nuojuan–Ontojärven välille ja vuonna 1959 Iijoen–

Oulujoen alueelle tekemät alueen tiedustelut sekä 1.DE:n aiemmin suorittamat tiedustelut alu-

een länsi- ja keskiosille. Aiempien tiedusteluiden ansiosta tiedusteluun varatusta ajasta pääosa 

                                                
267 Pääesikunnan operatiivinen käsky N:o 13, N:o 52/Optsto/OT/11 b sal, 27.2.1958, s. 18, T 26862/7, D 4 OT-sal, 

KA 
268 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 65/Optsto/OT 11 b sal, 18.11.1960, liitteen 1 s. 1–2, T 26862/19, E 13 

OT-sal, KA 

 



73 

voitiin käyttää aiemmin vähäiselle tutkimukselle jääneeseen Kajaanin–Hyrynsalmen itäpuoli-

sen alueen tiedusteluun. Tiedustelukertomuksessa Oulujärven vesistön eteläpuolisen alueen tar-

kastelussa tukeuduttiin pääasiassa karttatutkimukseen ja ennen tiedustelumatkaa toteutetun len-

totiedustelun antamiin havaintoihin.269 

Oulujärven vesistö nähtiin pohjoisesta sekä koillisesta hyökkäävän vihollisen näkökulmasta 

tärkeänä operatiivisena tavoitteena, jonka saavuttamalla olisi luotu edellytykset hyökkäyksen 

jatkamiselle Sisä-Suomeen. Samalla olisi onnistuttu katkaisemaan puolustajan poikittaissuun-

taiset tie- ja rautatieyhteydet, mahdollistettu vallattujen alueiden varmistamisen pienemmillä 

voimilla sekä järkytetty teollisuustuotantoa ja elinkeinoelämää voimalaitosten menettämisen 

takia. Oulujärven vesistölle päästäkseen hyökkääjän olisi täytynyt saada haltuunsa Kiimingin, 

Puolangan, Suomussalmen ja Hyrynsalmen risteysalueet. Kaakkois- ja länsisuuntaan etenevän 

hyökkäyksen kannalta Oulujärven vesistö olisi muodostanut luonnollisen vastuualuejaon, jossa 

hyökkäyssuunnat olisivat yhtyneet Kuhmon, Sotkamon ja Kajaanin kannasten sekä lännem-

mässä Vaalan alueella.270  

Oulujärven vesistön eteläpuolella hyökkääjän seuraavana tavoitteena olisi todennäköisesti ollut 

Kuopio–Iisalmi–Ylivieska rautatie. Oulujärven vesistön puolustuksen kannalta valtatiet 18, 5, 

19 ja sen jatkeena oleva valtatie 4 olisi pitänyt katkaista vesistön eteläpuolella.271 

Oulujärven vesistön pohjoispuolella Kainuussa sijaitsevista teistä Puolangalta Vaalaan ja Uta-

järvelle johtavat tiet nähtiin vihollisen etenemisen kannalta tärkeinä tieurina, joita pitkin liik-

keen olisi saanut suunnattua Oulujärven länsipuolelle. Puolangan ja valtakunnan rajan väliin 

jäävistä teistä Puolangan ja Paltamon välistä tietä pidettiin tärkeänä, koska sillä oli useita liitty-

miskohtia valtatie 5:een. Valtatie 5 nähtiin tärkeänä, samoin siitä Ristijärven ja Sotkamon suun-

taan erkaneva tie, kuten myös Kuhmoon erkanevat kolme tietä Hyrynsalmelta ja Suomussal-

melta. Edellä mainittuihin teihin nähden poikittaissuunnassa etenevinä tärkeinä teinä alueella 

nähtiin rakenteilla ollut Lentiiran ja Mieslahden välinen tie, Kuhmon ja Kajaanin yhdistävä 

järvialueen pohjoispuolella kulkeva tie sekä tiet Suomussalmelta Puolangalle ja Kuumusta Hy-

rynsalmen kautta Puolangalle.272 

Oulujärven ja valtakunnan rajan väliin jäävistä vesistön eteläpuolisista teistä tärkeiksi hyök-

käysuriksi nähtiin valtatiet 5 ja 18, tie Jormasjärven kautta Rautavaaralle sekä Kuhmosta 
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Lieksaan ja Nurmekseen johtavat kaksi tietä. Näitä teitä yhdistävinä tärkeinä teinä Kainuun 

alueella nähtiin kantatie 76, Laakajärveltä Vänninmäkeen johtava tie sekä vielä pääosiltaan 

työn alla ollut tie välillä Tipasjärvi–Tipasoja–Maanselkä. Kainuun eteläpuolella itä-länsisuun-

nassa etenevinä tärkeinä teinä nähtiin kantatie 75, Nurmes–Rautavaara–Lapinlahti, Lieksa–

Nurmes sekä Savijärvi–Kolkonjärvi.273 

Kajaanin alueen vesistökapeikko nähtiin helposti suljettavaksi, ja mikäli se olisi suljettu, hyök-

kääjän olisi täytynyt päästä kiertämään puolustuksen selustaan saadakseen Kajaanin vesistöka-

peikon haltuunsa. Vihollisen tavoitteena nähtiin nopea eteneminen Puolangan–Paltamon tien 

suunnassa Varisniemeen saakka Kajaanin kapeikon sivustaan kohdistettavan ylimenohyök-

käyksen mahdollistamiseksi, ja osilla voimistaan suuntautuminen Manamansaloon, pyrkimyk-

senä Manamansalon saaren valtaaminen. Ennen Varisniemen valloittamista mahdollisina yli-

menohyökkäysten toteuttamispaikkoja nähtiin Melalahden–Paltaniemen sekä Jaalangan–Sä-

räisniemen suunnilla.274 

Varisniemestä toteutettava ylimenohyökkäys olisi suuntautunut todennäköisesti Koutaniemen 

alueelle, koska sitä kautta olisi päästy Kajaanin eteläpuolelle. Koutaniemen kautta olisi saatu 

katkaistua vesistön pohjoispuolella taistelevien puolustavien joukkojen yhteydet etelän ja lou-

naan suuntaan. Koutaniemen rantatörmien korkeuden nähtiin vaikeuttavan rantautumista, ja 

tästä syystä ylimenon nähtiin olevan mahdollista vain portaittain.275 

Leveän Oulujärven lounaisrannalle toteutettava ylitys suurella voimalla nähtiin mahdollisena 

vasta Manamansalon valtauksen jälkeen. Manamansalon ylittämisen jälkeen hyökkääjä olisi 

pyrkinyt todennäköisimmin Mainuan tai Kestilän–Säräisniemen alueelle katkaistakseen puo-

lustajan yhteydet joko Kajaanin–Mainuan tai Vaalan–Kestilän suunnassa tapahtuvan päähyök-

käyksen tueksi.276  

Oulujärven vesistön pohjoispuolella hyökkäysedellytykset nähtiin rajoittuneina vähäisen poi-

kittaistiestön vuoksi. Kiiminki–Ylikiiminki–Puolanka–Hyrynsalmi–Suomussalmi-tietä lukuun 

ottamatta hyökkääjä ei olisi kyennyt juurikaan yhdistämään voimiaan pohjois-eteläsuunnassa 

kulkevien teiden suunnissa etenemisurien väliin jäävien suoalueiden vuoksi. Vesistön saavut-

taessaan vihollisen mahdollisuudet voimien yhdistämiseen hyökkäyssuuntaan nähden 
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poikittain olisivat helpottaneet huomattavasti, ja voimia olisi kyetty käyttämään painopistemäi-

sesti puolustajan tärkeiden yhteyksien katkaisemiseksi. Vesistön eteläpuolisella alueella olo-

suhteet olisivat muistuttaneet pohjoispuolen olosuhteita, ja hyökkäävät voimat olisivat joutu-

neet jälleen toisistaan erotetuiksi.277 

Karttatutkimuksen perusteella alueella todettiin oleva useita puolustusasemia eri etäisyyksillä 

Oulujärven vesistöstä.  Kaikkein selvimmäksi todettiin eteläisimmän tasan puolustusaseman 

määrittäminen Oulujärven, jos lähtökohtana pidettiin riittävän tilan varaamista puolustus-

vyöhykkeen, ja Kajaani–Kuhmo-vesistön väliin. Tarkkaa kilometrimäärää vesistön ja puolus-

tusaseman väliin ei kyetty määrittämään alueen tarjoamien etujen ja tiestöjen vaihdellessa alu-

eellisesti, mutta 30 kilometriä todettiin vähimmäisetäisyydeksi puolustusaseman ja vesistön vä-

lille, jolla olisi saatu kiistettyä hyökkääjän epäsuoran tulen käyttö vesistön ylityspaikoille. Poh-

joisimpien asemien määrittäminen nähtiin vaikeampana, sillä Puolangan, Hyrynsalmen ja Suo-

mussalmen risteysalueiden nähtiin vaikuttavan puolustusjärjestelyihin olennaisesti. Mikäli ris-

teysalueet olisi pyritty pitämään, puolustusasemat olisi täytynyt viedä niin kauas eteen, ettei 

vihollinen olisi yhden tien suunnassa tapahtuvalla murrolla onnistunut romahduttamaan puo-

lustusta kerralla kaikissa suunnissa, mutta tällöin olisi jouduttu kauas Oulujärven vesistöstä. 

Kauas vesistöstä joutuminen taas toi eteen kysymyksen, olisivatko nämä puolustusasemat enää 

osa Oulu–Kajaani–Kuhmo puolustusvyöhykettä, vai kuuluisivatko ne osaksi Ii–Ranua–Kemi-

järvi vyöhykettä eräänlaisena väliasemana. Joka tapauksessa näiden risteysalueiden vahvalle 

puolustamiselle nähtiin niin suuri tarve, että niitä olisi pitänyt puolustaa vaikka erillisinä puo-

lustuskeskuksina.278 

Oulujärven vesistön tasalla Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon alueiden ja sillanpääasemien säi-

lyttäminen puolustavien joukkojen hallussa nähtiin olennaiseksi, mikäli olisi haluttu pitää mah-

dollisuudet vastahyökkäyksen toteuttamiseen. Kajaanin kannaksen alueen heikkoutena nähtiin 

paljon sivustasuojaa sitova Oulujärven pitkä kaakkoisranta, mutta alueen pitäminen omien 

joukkojen hallussa vastahyökkäyksen toteuttamisella nähtiin paljon sivustansuojausjoukkoja 

sitovan vaivan arvoisena. Varisniemen alue koko matkalta A-kantatie 77:ltä Manamansaloon 

nähtiin ongelmallisena, sillä aluetta puolustamalla olisi saatu kiistettyä vihollisen haltuun jää-

vää ranta-aluetta puolustajan kannalta uhanalaisimmasta suunnasta. Alueelle sijoitettavien 

joukkojen huoltaminen, alueen takaisin valtaaminen ja vastahyökkäysten toteuttaminen alueelta 

olisi tuottanut suuria vaikeuksia. Alueen haasteellisuuden takia puolustusaseman sijoittaminen 
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vain Manamansalon alueelle nähtiin järkevämpänä vaihtoehtona, vaikkakin Varisniemi olisi 

täytynyt pyrkiä pitämään hallussa mahdollisimman kauan, mikäli olisi jouduttu vetäytymään 

Oulujärven vesistölle. Puolustusasemien sijoittaminen Oulujoen, Oulujärven ja sen itäpuolisten 

järvien eteläpuolisille rannoille nähtiin toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona.279 

Alueen kaistajaon laadinnan pohjana oli joukkojen määrä. Lähtökohtana pidettiin tilannetta, 

jossa puolustukseen olisi saatu tarvittava määrä joukkoja ja joukkojen vahvuus oli Valpurin 

mukaiset PSA:n joukot tsa-kokoonpanossa, eli noin kuusi jalkaväkiprikaatia.280 Suunnitelmien 

pohjana olleiden vihollistilannearvion, voimien kokonaismäärä sekä luonnos kaistajaosta on 

liitteessä 6. 

Kaista- sekä alakaistajakoon nähtiin useita erilaisia vaihtoehtoja. Tiedustellun alueen itäosa 

Puolangalta valtakunnan rajalle nähtiin armeijakunnalle sopivana kaistana, joka olisi voitu ryh-

mittää Iin–Juorkunan–Ristijärven–Lentiiran alueelle puolustusasemaan. Vesistöä kohti mentä-

essä kaistan leventyminen, hyökkäysurien lisääntyminen ja tärkeiden puolustettavien alueiden 

läheisyys muodostivat uhkakuvan, joka puolsi alueen jakamista kahteen alakaistaan, joista Ou-

lujärven kattavan kaistan kanssa samaan kaistaan oli sisäistettävä Kajaanin kapeikko sekä Sot-

kamon alue tiestön suuntautumisen vuoksi. Vaikka vesistön pohjoispuolella olisikin tultu toi-

meen yhdellä johtoportaalla, nähtiin alueen jakaminen vesistön pohjoispuolella eteläpuolella 

jatkuvien kaistojen rajojen kanssa yhtenevillä rajoilla järkeväksi, jottei johtamisjärjestelyjen 

muuttuminen vesistölle tultaessa aiheuttaisi ongelmia. Oulujärven korkeudella kaistajako ni-

mettiin lännestä itään Oulun, Oulujärven sekä Kuhmon kaistoiksi.281 

Joukkojen sijoittamiseen laadittiin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin Ou-

lujärven kaistan jakamista kahdeksi alakaistaksi, joista toinen olisi muodostunut valtatie 5:n 

alueelle vaatien vähintään prikaatin vahvuisen joukon ja toinen Puolangan ja Paltamon väliselle 

tielle, minne olisi riittänyt vajaa prikaati. Yhteiseksi reserviksi näille alueille nähtiin vaadittavan 

jääkäripataljoona, joka olisi voitu sijoittaa Kontiomäen alueelle. Toisena vaihtoehtona Puo-

lanka–Paltamo tien kaistalle suunniteltiin sijoitettavaksi taisteluosasto. Kuhmon kaistan jakau-

tuminen alakaistoihin vaati sekä molemmille kaistoille että reserviksi vähintään prikaatin voi-

mat. Sotkamo nähtiin reservin sijoittamiselle otollisena alueena tieyhteyksiensä ansiosta. 
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Toisessa laaditussa vaihtoehdossa toiselle alakaistalle olisi varattu prikaatin sijaan vain taiste-

luosasto, ja reserviä olisi jouduttu todennäköisesti heikentämään.282 

Oulujärven kaistalla vesistöön tukeutuvan puolustuksen ajateltiin vaativan yhden prikaatin tai 

prikaatia vastaavan joukon, joka olisi soveltunut vesistötaisteluun, sillä järven luoteisrannikon 

ja Kajaanin kapeikon pitkän luoteissivustan varmistaminen olisi sitonut paljon joukkoja. Näi-

den alueiden puolustaminen olisi vaatinut ainakin puolen prikaatin verran lisävoimia pohjoi-

seen ryhmittyneisiin joukkoihin verrattuna. Jääkäripataljoonan vahvuiselle reserville sopivaksi 

sijoituspaikaksi nähtiin Mainuan alue Kajaanin eteläpuolella.283 

Pääesikunnan operatiivisen osaston toukokuussa 1960 esittelemässä muistiossa pohdittiin rau-

hanaikaisen rannikkopataljoonan laajentumisen seurauksena kasvavien reservien määrää. Kas-

vavien reservijoukkojen uudelleen ryhmittelyyn esitettiin uusia ratkaisuja. Rannikkopataljoo-

nien torjuntavoimaksi laskettiin 10 600 miehen suuruinen osasto. Muistiossa esitellään Suomen 

suurimmat järvet rannikkojoukoille tyypillisinä toimintaympäristöinä, muun muassa Oulujärvi. 

Esityksenä rannikkojoukkojen uusista sijoituspaikoista yhtenä vaihtoehtona on ympyröity Ou-

lujärvi.284 Oulujärven rannalle suunnitellulla mahdollisella rannikkopataljoonalla olisi todennä-

köisesti pyritty estämään hyökkääjän ylimenohyökkäys Oulujärven alueella, ja tämä lienee 

otettu huomioon joukkojen operatiivisessa suunnittelussa. 

Kuhmon kaistan suunnalla uskottiin tultavan toimeen saman vahvuisella joukolla kuin pohjoi-

semmassakin, eikä Sotkamon ja Kuhmon läheisyys pidettävinä alueina olisi sallinut joukkojen 

määrään supistuksia. Joukkojen tarpeeksi nähtiin kuusi prikaatia ja tarve oli vielä yhdelle lisä-

prikaatille pohjoisen puolustusasemiin nähden. Kuhmon ja Sotkamon välinen matka ja poikit-

taissuunnassa etenevät tiet edellyttivät jaetun reservin muodostamista, jonka päävoiman olisi 

täytynyt olla Sotkamon järvialueen eteläpuolella.285 

Kuhmon eteläpuolella, Nurmeksen suuntaan jatkuvien teiden suunnassa, nähtiin tarvittavan 

kaksi prikaatia Ontojärvelle ja Nurmekseen sekä vajaat prikaatit Mieslahti–Lentiira-välille ja 

Ontojärvi–Nurmes-välille. Prikaatin vahvuisen reservin sijoituspaikka olisi ollut Sotkamossa 

vesistön eteläpuolella, ja Valtimolle olisi vaadittu yksi jääkäripataljoona. Kuhmon risteysalue 

nähtiin mahdollisena kauan puolustettavana erillisenä puolustusasemana. Joukkojen 

                                                
282 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 65/Optsto/OT 11 b sal, 18.11.1960, liitteen 1 s. 12, T 26862/19, E 13 
OT-sal, KA 
283 Ibid. liitteen 1 s. 12 
284 Pääesikunnan operatiivisen osaston muistio N:o 11/Meriptsto/OT 10 sal, 9.5.1960, T 26862/7, D 4 OT-sal, KA 
285 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 65/Optsto/OT 11 b sal, 18.11.1960, liitteen 1 s. 12–13, T 26862/19, E 

13 OT-sal, KA 

 



78 

kokonaistarpeeksi Kuhmon kaistalle laskettiin ainakin viisi prikaatia reservi mukaan lukien, 

joukkojen kokonaisvahvuuden ollessa tällä kaistalla pohjoisempana: Ristijärvi–Lentiira-alu-

eella kolme prikaatia.286 

Komentopaikkojen sijoittelussa PSA:n komentopaikalle suosiolliseksi paikaksi nähtiin Poh-

jois-Pohjanmaalla sijaitseva Pulkkila esikunnan ollessa Pyhäsalmella. Sijoituspaikan valin-

nassa oli huomioitu Iisalmen–Pulkkilan suuntaradiolinjan välitysasemat, vaikkakin asemien si-

jainti oli suunnitelman teon aikaan vielä epäselvä. Oulujärven kaistan armeijakunnan esikun-

nalle sopivaksi paikaksi nähtiin Kajaanin Lehtovaara, ja Kuhmon kaistan esikunnalle sopiva 

paikka olisi ollut Sotkamossa.287 

1.D:n komentaja yhtyi tiedustelukertomuksessa esitettyihin näkemyksiin. Joukkojen johtami-

seen 1.D:n komentaja näki tarvittavan kolme armeijakunnan esikuntaa, tai kaksi armeijakunnan 

esikuntaa ja yksi vahvennetun prikaatin esikunta. Kaikki kolme esikuntaa olisivat olleet rinta-

mavastuussa, jos taisteluita olisi käyty Oulujärven vesistöön rajoittuvissa puolustusasemissa. 

Oulujärven ja Kuhmon kaistojen väliraja olisi ollut riippuvainen vihollisen painopisteestä, 

mutta Sotkamon liittäminen Oulujärven kaistaan olisi ollut komentajan mielestä käytännölli-

sempi vaihtoehto. Tiedustelukertomuksessa esitetyt joukkojen määrät olivat komentajan mie-

lestä ehdoton minimi, joilla aluetta olisi pystytty puolustamaan. Alueelle toivottiin sijoitetta-

vaksi kahdesta kolmeen lisäprikaatia. Komentajalla oli näkemys, että vihollinen olisi muodos-

tanut painopisteen alueen itäiseen laitaan, jolloin Perämeren rannikolta olisi voitu irrottaa jouk-

koja Oulujärvi–Kuhmo-alueelle.288  

Vaikka Kuhmon kaista olisi ollut leveä siinäkin tapauksessa, että Sotkamo olisi sisällytetty Ou-

lujärven kaistaan, olisi joukkojen määrä alueen tiestöön ja kulkukelpoisuuteen suhteutettuna 

ollut suuri. Tiedustelukertomuksen liitteeksi laadittu vihollistilannearviossa vihollisen ei arvi-

oitu suuntaavan voimiaan Kuhmon kaistalle, vaan kaistojen saumaan. Oulujärvi–Kuhmo-välillä 

pohjoisesta etelään kulkeva päätiestö olisi jäänyt Oulujärven kaistalle, missä sen torjuntaan olisi 

varauduttu saman vahvuisilla joukoilla kuin Kuhmon suunnan heikommalla tiestöllä. Kuhmon 

suunnan voimakas miehittäminen voi olla merkki siitä, että pohjoisesta hyökkäävien joukkojen 

pääsy Neuvostoliiton alueelle haluttiin estää, olivathan suunnitellut puolustusasemat Neuvos-

toliittoon johtavien teiden varsilla. Oulujärven kaistalla puolustus oli suunniteltu pohjois-

                                                
286 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 65/Optsto/OT 11 b sal, 18.11.1960, liitteen 1 s. 14, T 26862/19, E 13 

OT-sal, KA 
287 Ibid. liitteen 1 s. 16 
288 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 65/Optsto/OT 11 b sal, 18.11.1960, T 26862/19, E 13 OT-sal, KA 
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eteläsuuntaisten etenemisurien varteen, sekä Oulujärven rannoille. Karttapiirroksessa ei ole 

nähtävissä kovinkaan vahvaa puolustusta tärkeillä risteysalueilla289 tai Kajaanin ja Sotkamon 

suunnilla. 

 

6.4 Panssariprikaatin Ohi 

1.PsPr kuului suojajoukkoihin, ja se olisi ollut perustamisestaan lähtien Päämajan reservi ja 

Päämajan johdossa. Prikaatin alkuvaiheen toiminnan suunnitelmien laatimisen ja johtamisen 

vastuu oli panssariprikaatin komentajalla. Suunnitelmat tuli laatia yhdessä vastuualueiden ko-

mentajien kanssa. Pohjois-Suomen maanpuolustusalueelle laadittu suunnitelma tehtiin yhteis-

toiminnassa rauhan ajan 1.D:n komentajan kanssa. Pohjois-Suomen maanpuolustusalueelle val-

misteltu käsky oli peitenimeltään ”Ohi”. Peitenimeä oli käytettävä kaikissa käskystä ja siihen 

kuuluvasta toiminnasta keskusteltaessa.290 

Panssariprikaatin tehtävänä oli valmistautua siirtymään erikseen käskettäessä Pohjois-Suomen 

maanpuolustusalueelle alkuvaiheen sijoituspaikastaan Parolasta tai sen lähialueelta, joko rauta-

tiekuljetuksin tai poikkeustapauksessa marssien. Keskittämisalueita PSMA:lla oli Oulun–Kii-

mingin–Ylikiimingin tai Hyrynsalmen–Vääkiön alueet. Siirryttäessä rautateitse jälkimmäinen 

olisi voinut olla mahdollisesti myös Suomussalmen–Taivalkosken alue. Rautatiekuljetusten 

suunnittelu ja johtovastuu oli Pääesikunnalla, ja juniin kuormaaminen olisi toteutettu Turenki–

Hämeenlinna–Iiittala, ja Lahti–Herrala tai Tampere–Orivesi–Jämsä -rataosilla. Purkamispaik-

koja olivat Oulun suunnalla Oulun–Utajärven–Haukiputaan -rataosalla ja Hyrynsalmen suun-

nassa Kontiomäen–Hyrynsalmen–Vääkiön tai vaihtoehtoisesti Laajan–Vääkiön–Taivalkosken 

-rataosalla. Panssariprikaatin olisi pitänyt ottaa yhteys välittömästi Pääesikuntaan kuljetuska-

luston varaamiseksi, mikäli rautatiekuljetuksille olisi ollut tarve.291 

Maanteitse tapahtuvia marsseja varten oli laadittu erilliset suunnitelmat: Oulun suuntaan peite-

kirjain ”O” ja Hyrynsalmen suuntaan peitekirjain ”H”. Maantiemarssin olisi johtanut panssari-

prikaatin esikunta, jonka olisi pitänyt ottaa välittömästi yhteys Pääesikuntaan autokomppanioi-

den ja kuljetusvaunujen saamiseksi, mikäli keskittäminen olisi pitänyt tehdä marssimalla. Kun 

marssiin käytettävät tiet olisivat selvinneet, olisi panssariprikaatin esikunnan pitänyt ottaa yh-

teys Pääesikuntaan ja Hämeen sotilasläänin esikuntaan teiden saamiseksi vapaaksi muulta 

                                                
289 Karttakuvaa tulkitessa on tärkeää muistaa, että kyseessä on vain ohut karttaan piirretty viiva, joka ei anna ko-

konaiskuvaa alueelle suunnitelluista joukoista tai alueen suuruudesta, mille joukko olisi levittäytynyt. 
290 Panssariprikaatin esikunnan käsky N:o 1/Järjtsto/OT 11 sal, 25.3.1960, T 26862/18, E 12 OT-sal, KA 
291 Ibid. 
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liikenteeltä määräajaksi. Prikaatin oli itse huolehdittava marssin tiedustelusta, opastuksesta ja 

liikenteen ohjauksesta. Tietylle marssireitille siirtyminen olisi käsketty peitenimeä käyttäen, 

esimerkiksi ”Tähdätkää Ohi O” oli käsky valmistautua marssimaan Oulun suuntaan ja käskyllä 

”Ampukaa Ohi O” olisi ollut käsky toteuttaa marssi Oulun suuntaan.292 

Mikäli 1.PsPr olisi keskitetty Hyrynsalmen–Vääkiön alueelle, sen tehtävänä olisi ollut valmis-

tautua siirtymään joko Posion–Kemijärven, Posion–Rovaniemen tai Ranuan–Rovaniemen 

suuntiin, mistä se olisi valmistautunut toimimaan Tornion–Raanujärven–Sodankylän–Sallan tai 

Kemijärven puolustusvyöhykkeille murtautunutta vihollista vastaan. Toisena vaihtoehtona oli 

osallistua vihollisen viivyttämiseen Rovaniemen–Ranuan tai Rovaniemen–Posion suunnissa 

sekä valmistautua vastahyökkäykseen Iin–Ranuan–Kemijärven vyöhykkeelle murtautuneen vi-

hollisen lyömiseen.293 

Marssireitti H käsitti kaksi ennalta suunniteltua marssireittiä varareitteineen, punaisen reitin ja 

sinisen reitin. Marssireiteille oli suunniteltu kolme välimajoitusaluetta. Joukot olisivat marssi-

neet kahta eri reittiä pitkin hajautetusti, ja suunnitelmissa oli jo valmiiksi jaettu joukot molem-

mille reiteille. Punaista reittiä olisi marssinut ensimmäisenä Jääkäripataljoona 8 ja sinistä reittiä 

Jääkäripataljoona 7, joiden vastuulla olisi ollut marssireitin tiedustelu ja merkitseminen. Joukon 

marssinopeus olisi ollut 20 km/h, paitsi marssireiteillä viimeisenä marssivien traktoriosien, joi-

den marssinopeus olisi ollut 15 km/h. Pelkästään sinisellä reitillä etenevien osien yhteispituu-

deksi laskettiin noin 90 km, punaista reittiä etenevien osien pituuden jäädessä 72 kilometriin. 

Päivämatkat marssilla olisivat olleet keskimäärin 150–160 km.294 Marssi olisi ollut rankka, 

etenkin polkupyörillä marssiville jääkäreille295. Marssireitin peitepiirros on liitteessä 7. 

Ilmavoimien johtokeskukset olisivat vastanneet prikaatin ilmatilannekuvan ylläpitämisestä ja 

jakelusta sekä ajantasaisen radioaktiivista laskeumaa koskevien ilmoitusten ja ohjeiden antami-

sesta. Tilannekuvan muodostamiseen olisivat osallistuneet Tampereen, Kauhavan, Oulun, Ka-

jaanin, Rovaniemen, Kuopion ja Heinolan johtokeskukset, jotka olisivat jakaneet tilannekuvaa 

ula-asemien kautta. Johtokeskusten tuli valmistautua viestintään myös VR 7-radiokalustolla ja 

yleisradion lähettimiä käyttäen, mikäli johtokeskusten ula-asemat eivät olisi toimineet. Vastuu 

ilmatorjunnan järjestämisellä alkuvaiheen sijoituspaikassa oli prikaatilla itsellään. 

                                                
292 Panssariprikaatin esikunnan käsky N:o 1/Järjtsto/OT 11 sal, 25.3.1960, T 26862/18, E 12 OT-sal, KA 
293 Ibid. liite 4 a 
294 Ibid. liitteet 4 b ja c 
295 Jouko, Petteri: Ylijohdon reservi: Suomalaisen panssaritaktiikan vuosisata. Maanpuolustus-korkeakoulu, Jul-

kaisusarja 1, Edita, Helsinki, 2019, s. 102–103 
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Keskitysalueille siirtyminen ja keskitysalue olisi suojattu Päämajan johdossa olevilla ilmator-

juntapattereilla.296 

1. PsPr tuli osallistua ryhmitysalueillaan linnoittamiseen. Linnoittamisen suunnittelun tai sen 

ohjeistuksen olisi hoitanut se johtoporras, jolle prikaati olisi ollut alistettuna. Prikaatin täytyi 

valmistautua nopeaan sulutteiden raivaamiseen, mutta myös oman toiminnan suojaamiseen 

puolustus- ja viivytystehtävien aikaisella suluttamisella. Käytettävä sulutusmateriaali olisi tul-

lut joko alueella toimivan johtoportaan kautta tai suoraan Päämajalta.297 

Tienhoidosta 1.PsPr:lla ei ollut vastuuta, vaan tien ylläpidosta olisi vastannut alueen TVH tai 

sotatoimiyhtymien tienhoitovastuualueet. PsPr:n tuli valmistautua selvittämään tarvittavat tie-

tiedot ennen siirtojaan. Huomiota tuli kiinnittää tiestön sen hetkiseen kuntoon, siltojen kanta-

vuuteen, käytettävien reittien suojaisuuteen sekä mahdollisuuksiin kiertää suuret asutuskeskuk-

set, liikenteen solmukohdat, suuret sillat ja muut vastaavat liikenteen solmukohdat. Myös sen 

hetkinen vuodenaika ja sen mukanaan tuomat lisätarpeet tuli ottaa huomioon, kuten jäisen ties-

tön hiekoitus tai marssilepoalueen auraukset lumen aikana. Siltavaurioihin oli varauduttava pri-

kaatin omalla ylimenokalustolla.298 

Viestiyhteydet PSAE:n ja 1.PsPr:n esikunnan välille olisi pyritty järjestämään Aki-radiolla Pää-

esikunnan määräysten tai PSAE:n antamien menetelmien mukaisesti ja puhelinyhteyksin 

PSA:n hallussa varmasti olevien Oulun, Sodankylän, Ristilammen tai Pudasjärven puhelinkes-

kusten kautta. Kainuussa sijaitsevat keskukset olivat Kajaanissa, Hyrynsalmella, Puolangalla, 

Ämmänsaaressa, Joukokylällä, Ylinäljängällä, Kiannanniemessä sekä Piispajärvessä.299 

Rautateitse tapahtuvan joukkojen siirron aikainen viestiyhteys olisi toteutettu varaamalla tär-

keimpiin kuljetusjuniin mahdollisuuksien mukaan joko Aki- tai Bertta-radiot, jotka olisi mää-

rätty kuuntelulle. Radion käyttö yhteydenottoon oli kiellettyä kaikissa muissa kuin täysin pa-

kottavissa tilanteissa. Kuljetusten aikaiset yhteydet oli toteutettava joko yleistä tai rautatien pu-

helinverkkoa käyttäen. Kuljetusjuniin oli rakennettava puhelinyhteys ja mahdollisuuksien mu-

kaan ulavastaanottimet ilmavalvontaviestien vastaanottamiseksi.300 

Mikäli siirtyminen olisi toteutettu marssimalla, ajoneuvoihin oli pyrittävä varaamaan Aki- tai 

Bertta-radiot, jotka olisi täytynyt määrätä kuuntelulle. Kuten rautatiekuljetuksissa, radioiden 

                                                
296 Panssariprikaatin esikunnan käsky N:o 1/Järjtsto/OT 11 sal, 25.3.1960. liite 5, T 26862/18, E 12 OT-sal, KA 
297 Ibid. 
298 Ibid. liite 6 
299 Ibid. liitteet 7 ja 7 e 
300 Ibid. liite 7 
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käyttäminen yhteydenottoon oli kiellettyä pakottavia tilanteita lukuun ottamatta, ja joukkojen 

sisäinen radiotoiminta oli kiellettyä. Marssireitillä oleville välimajoitusalueille olisi pitänyt tie-

dustella ja viitoittaa puhelinasemat marssiosastoja varten. Marssiosastoihin piti pyrkiä järjestä-

mään ulavastaanottimet ilmavalvontaviestejä varten.301 

Radioyhteyksien käyttäminen joukkojen sisällä sekä 1.PsPr:n esikunnan ja joukkojen välillä oli 

kiellettyä, ja sen olisi saanut aloittaa vasta erikseen käskettäessä tai taistelukosketukseen jou-

duttaessa. Puhelinlinjojen rakentamiseen piti hyödyntää keskitysalueella olevia avojohdinlin-

joja, ja kenttäjohdinmateriaalin käyttöä tuli välttää. Hyrynsalmen–Vääkiön alueella 1.PsPr olisi 

saanut liittyä Ämmänsaaren keskukseen ja huoltokeskuksen tilaajilla oli lupa liittyä Hyrynsal-

men sekä Oravivaaran keskuksiin.302 

Keskitysalueelle siirtyminen olisi pyritty toteuttamaan rauhanajan huoltolaitokselta varattujen 

elintarvikkeiden ja polttonesteiden avulla. 1.PsPr olisi kyennyt kuljettamaan rautateitse seitse-

män vuorokauden täydennyksen, mutta siirtymisen tapahtuessa marssimalla Päämajan olisi täy-

tynyt järjestää täydennykset keskitysalueelle sekä jo matkan aikana täydentää prikaatin poltto-

nesteet. Keskitysalueelle olisi perustettu panssariprikaatin huoltokeskus, mutta vain päivittäisen 

toiminnan kannalta välttämättömin osin. Panssariprikaati olisi tukeutunut PSA:n alueella Oulun 

ja Taivalkosken huoltokeskuksiin, joista jälkimmäisen käytössä oli otettava huomioon, että 

1.PsPr:lle saapuvat suuremmat täydennykset olisi voitu ohjata vaunukuormittain Hyrynsalmen 

asemalle. 1.PsPr olisi kuljettanut mukanaan määrävahvuisen määrän ampumatarvikkeita ja li-

säksi kaksi tuliannosta erikoisampumatarvikkeita panssarivaunupataljoonaa varten. PSA:n 

huoltokeskuksiin olisi varattu 1.PsPr varten ampumatarvikemateriaalia porrastusten luomista 

varten. 303 

Keskitysmarssin aikaisista pienemmistä korjauksista olisi huolehtinut 1.PsPr:n MtHK sekä 

joukkojen moottoriajoneuvohuoltoryhmät. Suurempia korjauksia vaativat ajoneuvot olisi eva-

kuoitu Päämajan osoittamiin korjaamoihin marssireitin varrelta. Liikkuva panssarivaunukor-

jaamo olisi hoitanut marssin aikana panssarivaunujen vetovaunujen ja -alustojen korjaukset. 

Keskitysalueelle perustettavat kenttäkorjaamot olisivat huolehtineet moottoriajoneuvojen pie-

nemmistä korjauksista. Pidemmät ja vaativammat korjaukset olisi suoritettu PSA:n 

                                                
301 Panssariprikaatin esikunnan käsky N:o 1/Järjtsto/OT 11 sal, 25.3.1960, liite 7, T 26862/18, E 12 OT-sal, KA 
302 Ibid. 
303 Ibid. liite 8 
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osoittamissa korjaamoissa. Panssarivaunujen korjaukset keskitysalueella olisi toteuttanut 

PsvP:n liikkuva korjaamo, ja korjauskelvoton kalusto olisi evakuoitu panssarivaunuvari-

kolle.304 

Keskitysmarsseille tai rautatiekuljetukseen olisi lähdetty polttoainesäiliöt ja -astiat täynnä. 

Maanteitse toteutettavalla keskitysmarssilla Päämajaa pyydettiin järjestämään 1.PsPr:lle yksi 

polttonesteannoksen täydennysmahdollisuus panssariprikaatia ja kolmea autokomppaniaa var-

ten Iisalmen tasalla Hyrynsalmen suuntaan siirryttäessä. Päämajaa pyydettiin varaamaan kes-

kitysalueelle valmiiksi kaksi polttonesteannosta panssariprikaatia varten. 1.PsPr olisi perusta-

nut oman polttonesteentäydennyspaikan, johon olisi varattu kaksi polttonesteannosta sekä voi-

teluaineita 10% polttonestemäärästä. Säiliö- ja jakelukaluston täydennystilaukset olisi osoitettu 

Päämajan poltto- ja voiteluaineosastolle.305 

Keskitysalueella ei olisi ollut varsinaista asekorjaamoa, vaan aseenkorjausryhmä olisi suoritta-

nut tarvittavat korjaustoimenpiteet joukkojen ryhmityksessä. Taisteluvälineitä olisi täydennetty 

kulutuksen mukaan Päämajan ampumatarvike- ja aseosastolta.306 

1.PsPr:n olisi täytynyt varata elintarvikkeita perustamispaikallaan panssariprikaatin rauhan ajan 

varastolta PSA:n alueelle siirtymisen varalle. Rautateitse tapahtuvaa keskitystä varten olisi va-

rattu kolmesta neljään vuorokauden matkamuona, ja lisäksi mukaan olisi otettu seitsemän vuo-

rokauden elintarvikkeet keskitysalueella käytettäväksi. Maantiemarssille olisi varattu viiden 

vuorokauden matkamuona, ja Päämajaa olisi pyydetty toimittamaan keskitysalueelle seitsemän 

vuorokauden muonat, joiden kuljettaminen ei olisi onnistunut marssiosaston toimesta. PSA 

olisi osoittanut paikan, josta paikallishankinnat olisi toteutettu 1. PsPr:n toimenpitein.307 

Joukon olisi pitänyt tulla toimeen sillä vaatetuksella ja varustuksella, mikä sille olisi perusta-

misen yhteydessä luovutettu. Täydennystilaukset olisi tehty myöhemmin Päämajan intendent-

tiosaston kautta. Vaatetusmateriaalin peseminen ja korjaaminen olisi tehty keskitysalueella 

käyttäen PSA:n osoittamia pesuloita ja korjaamoja.308 

Joukkojen omat lääkintäelimet olisivat hoitaneet joukoissa ilmenneet hoitotarpeet keskitysalu-

eelle siirtymisen aikana. Potilasevakuoinnit olisi toteutettu 1.PsPr:ille osoitettuihin sairaaloihin. 

Keskitysalueella joukot olisivat perustaneet omat joukkosidontapaikkansa, joista potilaat olisi 

                                                
304 Panssariprikaatin esikunnan käsky N:o 1/Järjtsto/OT 11 sal, 25.3.1960, liite 8, T 26862/18, E 12 OT-sal, KA 
305 Ibid. 
306 Ibid. 
307 Ibid. 
308 Ibid. 
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evakuoitu PSA:n alueella oleviin, 1.PsPr:lle osoitettuihin suojajoukkosairaaloihin. 1.PsPr olisi 

toimeenpannut keskitysalueelle kenttäsairaalaosastoa vain, mikäli olosuhteet olisivat sitä vaa-

tineet.309 

1.PsPr:n autokomppanioista toinen olisi varattu pääasiassa huolto- ja toinen operatiivisiin kul-

jetuksiin. Maanteitse tapahtuvan keskitysmarssin ajaksi huollon käyttöön olisi varattu toisesta 

autokomppaniasta yksi joukkue ja puoliperävaunuryhmä, eli käytössä olisi ollut 12 kuorma-

autoa ja neljä puoliperävaunuautoa, joiden yhteiskuljetuskapasiteetti olisi ollut 80 tonnia. Käs-

kettyjen kahden panssarivaunupataljoonan tuliannoksen kooksi laskettiin 30 tonnia, mikä olisi 

vaatinut kahdeksan kuorma-autoa, ja kolmen päiväannoksen elintarvikkeiden laskettiin paina-

van 42 tonnia ja vaativan kolme kuorma-autoa sekä neljä puoliperavaunuautoa. Elintarvikkei-

den yhteispaino olisi ollut 72 tonnia, ja se olisi vaatinut 11 kuorma-autoa sekä neljä puoliperä-

vaunuautoa, jolloin reserviin olisi jäänyt kuljetuskapasiteettia vielä kahdeksan tonnia ja yksi 

kuorma-auto.310 

Mikäli panssariprikaati olisi keskitetty Hyrynsalmen alueelle, se olisi lisännyt Kainuussa olevaa 

taisteluvoimaa merkittävästi. Panssariprikaatin keskittäminen alueelle olisi todennäköisesti 

kiinnittänyt vihollisen huomion Kainuun alueelle, mikäli prikaatin siirtyminen alueelle olisi ha-

vaittu. Vaikka panssariprikaatin valmistautumistehtävät eivät olleet Kainuun suunnalla, olisi 

sillä ollut kyky taistella tarpeen vaatiessa Kainuun alueella.  

Mikäli panssariprikaatia olisi käytetty sille käsketyissä suunnissa, olisi sen pitänyt siirtyä alu-

eelle marssimalla. Parola–Hyrynsalmi-marssisuunnitelman perusteella prikaatilla olisi mennyt 

esimerkiksi Posio–Rovaniemi-alueelle siirtymiseen 1,5–2 vuorokautta, ja marssin aikana pri-

kaatin ajoneuvojen ja vaunujen polttoaineet olisi pitänyt täydentää. Panssariprikaatin marssiky-

vyn ollessa riippuvainen autokomppanioiden tuesta se ei todennäköisesti olisi kyennyt siirty-

mään Hyrynsalmelta käsketyille alueille ilman tukea. Koska panssariprikaati ei olisi selvinnyt 

pitkästä moottorimarssista itsenäisesti, voidaan olettaa, että sen todellinen käyttöalue olisi ollut 

lähempänä Hyrynsalmea, ei niinkään käskyn N:o 1 mukaisissa suunnissa. 

 

6.5 Pohjois-Savon prikaati Kajaaniin 

Pohjois-Savon prikaatin toimintamahdollisuudet kapenivat vuosi vuodelta kasvavan asutuksen 

myötä, minkä vuoksi prikaatin uudelleen sijoittaminen alkoi tulla 60-lukua kohti mentäessä 

                                                
309 Panssariprikaatin esikunnan käsky N:o 1/Järjtsto/OT 11 sal, 25.3.1960, liite 8, T 26862/18, E 12 OT-sal, KA 
310 Ibid 
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ajankohtaiseksi. Jo aiemmin oli esitetty prikaatin siirtämistä Kajaanin tai Iisalmen alueelle, 

mutta valtion kireän rahatilanteen vuoksi siirron toteutuminen näytti mahdottomalta. Täysin 

uuden varuskunnan rakentaminen laskettiin 70% kalliimmaksi kuin jonkun jo olemassa olevan 

varuskunnan laajentaminen, sillä pelkkien majoituskasarmien lisäksi täytyi rakentaa kantahen-

kilökunnan asuntoja, ruokala, sauna, varasto ja huoltorakennukset. Vaihtoehtoista ratkaisua py-

rittiin löytämään järjestelemällä joukkoyksiköitä uudelleen, jolloin Pohjois-Savon prikaati olisi 

siirretty Ylämyllyn ja Kontiolahden varuskuntiin Pohjois-Karjalaan. Karjalan jääkäripataljoona 

olisi siirretty Pohjois-Savon prikaatilta vapautuneisiin tiloihin Kuopioon ja samaan aikaan Kon-

tiolahden varuskuntaa olisi laajennettu. Kontiolahden varuskunnan laajennuttua riittävän suu-

reksi, olisi Pohjois-Savon prikaati siirretty kokonaisuudessaan sinne ja Ylämylly olisi saatu va-

pautumaan Pioneerirykmenttiä varten. Ylämyllyn varuskunnassa olleen Pohjanmaan tykistö-

rykmentin uudeksi sijoituspaikaksi esitettiin Oulua, mutta se olisi tarkoittanut Pohjan prikaatin 

patteriston lakkauttamista.311 

Pohjan prikaatin patteriston lakkauttaminen ei kuitenkaan saanut laajempaa kannatusta, sillä 

silloin Lapin valmius olisi kärsinyt merkittävästi. Koska patteriston tilat eivät tässä vaihtoeh-

dossa olisi vapautuneet Pohjanmaan tykistörykmentille, ei sitä olisi voitu siirtää sinne, eikä tälle 

siirrolle ollut lopulta suurempaa halua, sillä siinä tapauksessa koko Savo-Karjala ja Kainuu oli-

sivat jääneet ilman tykistöä. Lisäksi Karjalan jääkäripataljoonan siirtäminen Kuopioon Pohjois-

Savon prikaatin tiloihin nähtiin vain välivaiheena, ennen kuin joukkoyksikkö olisi pitänyt siir-

tää Kajaanin tai Iisalmen alueelle.312 

Uuden varuskunnan sijoitusalueena Kainuu piti puoliaan myös sen vuoksi, että joukko-osasto-

jen sijoituspaikkojen haluttiin takaavan valtakunnan puolustusvalmiuden mahdollisimman te-

hokkaasti. Kainuun alueelle sijoittuva joukko-osasto oli ollut kokoukseen osallistuvien henki-

löiden mielestä operatiivisissa suunnitelmissa jo pitkän aikaa, joten alueen jäämistä edelleen 

ilman varuskuntaa ei pidetty vaatimusten mukaisena. Pohjois-Savon prikaatia oli pidetty jouk-

kona, joka siirretään Kainuun alueelle. Kokouksessa esitettiin, että mikäli Pohjois-Savon pri-

kaatia ei voitaisi siirtää Kainuuseen, tulisi vähintään Karjalan jääkäripataljoona siirtää alueelle 

ennemmin tai myöhemmin.313 

                                                
311 Puolustusvoimain tarkastajiston pöytäkirja 28.2.1958, s. 1–3, T 26965/33, F 27 sal, KA. 

Pääesikunnan muistio N:o 112/Optsto/10 sal, 22.2.1958, T 26965/33, F 27 sal, KA 
312 Puolustusvoimain tarkastajiston pöytäkirja 28.2.1958, s. 1–3, T 26965/33, F 27 sal, KA. 

Pääesikunnan muistio N:o 112/Optsto/10 sal, 22.2.1958, T 26965/33, F 27 sal, KA 
313 Puolustusvoimain tarkastajiston pöytäkirja 28.2.1958, s. 4–5, T 26965/33, F 27 sal, KA. 

Pääesikunnan muistio N:o 112/Optsto/10 sal, 22.2.1958, T 26965/33, F 27 sal, KA 
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Varuskunnan ensimmäisten osien siirryttyä Kajaaniin Hoikankankaalle perustamistehtäviin ja 

paikkoihin tuli muutoksia. Osia Pohjois-Savon prikaatista oli edelleen Kuopiossa, ja aliupsee-

rikoulu oli Ylämyllyllä. Aliupseerioppilaat olisi siirretty T-kokoonpanoon siirryttäessä Joen-

suun sotilaspiirin varaamilla 20 kuorma-autolla yhtenä marssiosastona Kajaaniin. Kuopiossa 

olevat osat olisi siirretty Kuopion sotilaspiirin varaamilla 60:llä kuorma-autolla kahdessa mars-

siosastossa Kajaaniin. Pohjois-Savon prikaati olisi perustanut Hoikankankaalla ilmatorjunta-

komppanian, 2. Prikaatin viestikomppanian ja 2. Erillisen panssaritykkikomppanian oman ai-

kataulunsa mukaan liikekannallepanosuuunnitelmansa mukaisesti.314 

Hoikankankaan alueella Pohjois-Savon prikaatin perustamisvastuulla oli Jääkäripataljoona 

21:n esikunnan, joka olisi muodostettu runko- ja kantajoukkokokoonpanossa, ja täydennykset 

olisi luovuttanut KajSp. Kuopion sotilaspiiri olisi perustanut Kuopiossa Jääkäripataljoona 21:n 

raskaan jääkärikomppanian sekä kolmannen komppanian. Ampumatarvikkeet, räjähdeaineet, 

miinat, suojeluvälineet sekä talous ja vaatetusmateriaali oli vielä pääosin Kuopiossa. Prikaatin 

piti laatia laskelma tarvittavista kuljetusvälineistä 1.DE:aan, joka teki 3. Divisioonan esikun-

nalle esityksen kuljetusten järjestämisestä. Jääkäripataljoona 21:n runkojoukon tultua kootuksi 

Ylämyllyltä Kajaaniin siirretyn aliupseerikoulun oppilailla olisi alettu täydentämään toisen pa-

taljoonan muodostamia yksiköitä. Prikaatin osat, joita ei vielä ollut saatu sijoitettua Hoikankan-

kaalle, olisivat muodostaneet taistelukelpoisen osaston, joka olisi siirtynyt Kajaaniin muun pri-

kaatin yhteyteen 1.DE:n erillisellä käskyllä.315 

Sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtäviin liittyen prikaatin Kuopiossa ole-

vat joukot olivat vielä 3. Divisioonan alaisia. Prikaatin tuli varautua tilanteeseen, jossa Jääkäri-

pataljoona 21:n taistelukelpoinen runko olisi muodostettu vain prikaatin Hoikankankaalla ole-

villa osilla.316 

Uusi perustamistehtäväluettelo oli tulossa 1.1.1963, ja 2. Prikaatin ensimmäisen pataljoonan 

perustaminen olisi käsketty tehtäväksi Sotkamossa kaikkien muiden prikaatin jatkoperustamis-

tehtävien ollessa Hoikankankaalla. 1.DE esitti, että Kuopion sotilaspiiri olisi järjestänyt perus-

tamilleen sota-ajanyksiköille ilmatorjuntakomppanialle, viestikomppanialle, 2. Erilliselle pans-

saritorjuntatykkikomppanialle sekä 22. Kenttäsairaalaosastolle kuljetuksen Hoikankankaalle. 

                                                
314 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 389/Järjtsto/10 a sal, 26.11.1962, T 24226/6, F 3, KA 
315 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 268/Järjtsto/10 a sal, 7.9.1962, T 24226/6, F 3, KA 
316 Ibid. 
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Lisäksi esitettiin, että 2. Prikaatin osien perustamistehtävät muutettaisiin Kuopion pohjoispuo-

lelle, mieluiten Iisalmeen tai vieläkin pohjoisemmaksi.317 

Pohjois-Savon prikaatin siirtyminen Kajaanin Hoikankankaalle toi Kainuuseen puolustusvoi-

mien rauhanaikaisen varuskunnan. Valpuri käski 2. Prikaatin huomioida Kainuun alueen suo-

jaaminen, samalla kun prikaatin pääosat olisi keskitetty Rovaniemelle. 2. Prikaati olisi perus-

tettu Pohjois-Savon prikaatin siirtymisen jälkeen pääosin Hoikankankaalla, joten Kainuun alu-

een huomioiminen prikaatin toiminnassa oli luultavasti helpompaa kuin ennen Kajaaniin siir-

tymistä.  

Varuskunnan perustaminen Kainuun alueelle muutti sekä Kajaaniin, Kuopion että Pohjois-Sa-

von prikaatin perustamistehtäviä. Tutkimusta tehdessä löytyi ensimmäisiä muutoksia perusta-

mistehtäviin ja -paikkoihin, mutta suurempiakin muutoksia on todennäköisesti ollut. 1.1.1963 

uusittu perustamistehtäväluettelo otti muuttuneen tilanteen todennäköisesti huomioon, mutta 

kyseistä asiakirjaa ei löytynyt tutkimusta tehtäessä. Prikaatin uusi sijoituspaikka lienee huomi-

oitu myös Pääesikunnan operatiivisen käskyn N:o 13, vuonna 1963 uusituissa sivuissa. 

  

                                                
317 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 268/Järjtsto/10 a sal, 7.9.1962, T 24226/6, F 3, KA 



88 

7 EPILOGI 

Talvisodan aikana Kainuussa käytyjä torjuntataisteluita voi pitää koko Suomen itsenäisyyden 

kannalta merkityksellisinä. Itäraja säilyi Kainuussa muuttumattomana, kuin myös itärajan ta-

kainen naapurikin. Talvisodan jälkeen itänaapurin muodostamaan uhkaan reagoitiin vahvista-

malla alueelle sijoitettavia joukkoja. Joukkojen vahvistamista helpotti Saksasta tulleet apujou-

kot, jotka vastasivat rintamalinjasta osassa Kainuuta ja Kainuun pohjoispuolella. Pariisin rau-

hansopimuksen jälkeen itäraja palautui samaksi, kuin se oli ollut ennen sotia ja Kainuun maan-

tieteellinen sijainti säilyi muuttumattomana. 

Kahdenvälinen sopimus Suomen ja Neuvostoliiton välillä muutti Kainuun sotilaallista merki-

tystä. Sopimuksen seurauksena itärajan yli Kainuun alueelle ei enää muodostunut uhkaa. Sota-

tilanteessa taisteluiden uskottiin käytävän uhkakuvien mukaisesti pääasiassa Lapissa ja Itäme-

ren rannoilla, kaukana Kainuusta. Suurin uhka Kainuulle suuntautui ilmasta, alueelle suunnat-

tavien pommituslentojen muodossa. Kainuuseen tehtävien pommitusten uskottiin suuntautuvan 

alueella olevaan rautatieverkostoon, jonka katkaiseminen olisi vaikeuttanut pohjoisessa taiste-

levien joukkojen huoltoa. 

Ensimmäisissä valtakunnan puolustusta käsittelevissä suunnitelmissa Kainuu nähtiin erilaisille 

huoltolaitoksille sopivana alueena. Alueelta olisi kyetty huoltamaan pohjoisessa ja tarvittaessa 

myös Perämeren rannoilla taistelevia joukkoja. Huollon toimintojen mahdollistamiseksi Kai-

nuuseen suunniteltiin sijoitettavan ilmatorjuntajoukkoja, suojaamaan alueen rautatieverkostoa 

ja sen solmukohtia. Lisäksi Kainuun rooliksi kaavailtiin reservijoukkojen keskittämisaluetta, 

missä taisteluista irti olevat joukot olisivat saaneet olla kaukana taisteluista valmistautumassa 

vihollisen torjumiseen tai lyömiseen Lapin suunnalla. 

Kainuun rajavartioston tärkein tehtävä oli valvoa Suomen ja Neuvostoliiton välinen raja sekä 

havaita ja estää luvaton rajan ylitys. Rajajoukkojen tärkein tehtävä sodan ja sen uhan aikana 

olisi ollut hillitä ja tukahduttaa sisäistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavat levottomuudet. Ra-

jojen vartioinnin lisäksi joukkojen tehtävänä olisi ollut varastojen ja tärkeiden kohteiden suo-

jaaminen ja turvaaminen. Rajan vartiointiin käytettäviä joukkoja olisi vahvennettu sodan uha-

tessa puolustusvoimilta saatavilla joukoilla ja sodan aikana reserviläisillä. Vahvennetuilla jou-

koilla olisi pyritty toteuttamaan käskettyjä tehtäviä tehokkaammin. Rajan suojaamisen ja lait-

toman ylittämisen varalle laadittiin suunnitelma linnoittamisesta ja suluttamisesta. Kuinka tär-

keinä ja kiireellisinä nuo toimenpiteet nähtiin, jäi asiakirjojen laatijoilta mainitsematta. Viral-

listen uhkakuvien perusteella Kainuun suunnalla ei olisi ollut kiire linnoittaa rajan tuntumassa, 

sillä Neuvostoliittoon suuntautuvien vieraan valtion tuholais- ja tiedustelupartioiden oletettiin 

olevan suurempi uhka pohjoisimmassa Lapissa kuin Kainuussa. 
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Operatiivisen käskyn numero 13 jälkeen Kainuuseen suunnattiin operatiivinen tiedustelu, jolla 

pyrittiin selvittämään alueen puolustusmahdollisuuksia. Tiedustelu oli toteutettu sillä ajatuk-

sella, että vihollinen hyökkäisi pohjoisesta ja sen tavoite olisi etelässä. Tiedustelu painottui poh-

joisesta etelään kulkevien tieurien suuntaan, ottaen huomioon idästä länteen kulkevat tieurat. 

Kuhmon kaistalle suunnitellut vahvat joukot eivät vastaa täysin tiedustelun tausta-ajatuksena 

olleeseen uhkakuvaan, sillä alueen pohjois-eteläsuuntainen tiestö ei ollut kovin hyväkuntoista. 

Etenkin Kuhmon kaistan suunnitelmissa korostuu itä-länsisuuntaisen tiestön huomioiminen 

joukkojen ryhmityksen suunnittelussa, mikä laittaa miettimään, oliko tiedustelu todellisuudessa 

toteutettu pohjoisesta hyökkäävän vihollisen torjunnan suunnitteluun. Ainakaan vihollisen ei 

arvioitu hyökkäävän Kuhmon kaistalle kuin korkeintaan kaistojen saumaan, joten alueelle 

suunniteltu vahva puolustus ei vastaa pohjoisen uhkaan. Puolustusryhmityksen voi olettaa ol-

leen suunnitelma jostain muusta ilmansuunnasta suuntautuvan uhkan varalle. Lisäksi Kuhmon 

kaistan suunnitelmat vaikuttavat paljon tarkemmilta, kuin Oulujärven kaistalle tehdyt suunni-

telmat. 

Jo Polttoainehankinnassa Kainuun aluetta oli suunniteltu käytettävän reservien keskittämisalu-

eena, mutta vasta Valpurin jälkeen löytyi 1. Panssariprikaatin laatima suunnitelma prikaatin 

keskittämisestä Kainuun alueelle. Suunnitelmassa valmistauduttiin siirtämään prikaati Hyryn-

salmen–Taivalkosken alueelle junalla, eikä pohjoisemmaksi olisi päässytkään rautatien päätty-

essä Taivalkoskelle. Mikäli rautatien käyttö olisi ollut syystä tai toisesta estynyt, prikaati olisi 

keskitetty alueelle maanteitä pitkin.  

Maantiellä siirtyminen vaati autokomppanioiden tukea. Hyrynsalmelta panssariprikaatin oli 

valmistauduttava siirtymään noin 300 kilometriä pohjoisemmassa, minkä jälkeen vihollinen oli 

lyötävä tai torjuttava vielä pohjoisemmassa. Rautatiekuljetusten jälkeen alueelle ei olisi suun-

nitelman mukaan tuotu autokomppanioita tukemaan prikaatin siirtymistä Hyrynsalmelta käske-

tyille toiminta-alueille, eikä autokomppaniat olisi käskyn perusteella jääneet moottorimarssin 

jälkeen panssariprikaatin yhteyteen. Panssariprikaatin marssinopeudeksi oli laskettu autokomp-

panioilla tuetun keskitysmarssin aikana noin 150 kilometriä vuorokaudessa, joten prikaatin kes-

kittämisen Hyrynsalmelta esimerkiksi Rovaniemelle voi laskea vieneen noin kaksi vuorokautta. 

Lisäksi prikaatilla olisi ollut jo Hyrynsalmelle keskitettäessä tarve ylemmän johdon huollolli-

selle tuelle tankkausten järjestämisessä ja elintarvikkeiden kuljettamisessa, joten sen voisi olet-

taa tarvitsevan tukea myös Hyrynsalmelta käskettyihin valmistautumissuuntiin siirtymisessä, 

mikäli murtoon päässeiden vihollisjoukkojen lyömiseen ei haluttaisi lähteä polttoainetankit tyh-

jinä. Ilman ylemmän johdon tukea panssariprikaatilla tuskin olisi ollut kykyä siirtyä Rova-

niemi–Kemijärvi-alueelle ja jatkaa sieltä taistelukykyisenä Tornion–Raanujärven–
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Sodankylän–Sallan suuntaan. Ilman ylemmän johdon tukea panssariprikaatilla olisi ollut kyky 

taistella Kainuun alueella, mutta ei todennäköisesti sen kauempana. 

Pohjois-Savon prikaatin siirtyminen Kuopiosta Kajaaniin tuskin lisäsi juurikaan prikaatin val-

miutta siirtyä Lappiin. Siirron seurauksena perustamistehtävät ja perustamispaikat menivät uu-

siksi, mikä aiheutti lisäsuunnittelua. Pohjois-Savon prikaatin perustaman 2. Prikaatin piti Val-

purin perusteella siirtyä Rovaniemelle, mutta huomioida Kuusamon, Suomussalmen ja Kajaa-

nista Kuhmon kautta Neuvostoliittoon johtavien yhteyksien suojaaminen. Rauhanajan prikaatin 

tuominen Kainuuseen todennäköisesti helpotti Kainuun ja Kuusamon alueilta Neuvostoliittoon 

johtavien yhteyksien suojaamista. Prikaatin osia ei olisi tarvinnut erikseen tuoda Kuopion soti-

laspiirin alueelta Kainuuseen, vaan joukot olisi pääosin perustettu Kainuussa tai Kainuun lähi-

alueilla. 

Aihealueeseen liittyvien jatkotutkimusten päämääränä voisi olla selvittää, panssariprikaatin ky-

kyä taistella Pohjois-Suomen alueella, sekä kuinka Valpurin jälkeisissä valtakunnan puolustus-

suunnitelmissa huomioitiin Kainuu. Panssariprikaatin suorituskykyä 1950-luvulla tutkimalla 

voisi selvittää, mikä olisi ollut panssariprikaatin todellinen kyky toteuttaa käsketyt tehtävät. 

Pohjois-Savon prikaatin siirtäminen Hoikankankaalle aiheutti muutoksia Valpurin perustamis-

tehtäviin, mutta kuinka prikaatin uusi sijainti olisi vaikuttanut Kainuun puolustamiseen tulevai-

suudessa. 

Tutkimuksen päämääränä oli selvittää, kuinka Kainuun puolustus suunniteltiin Polttoainehan-

kinnan ja Valpurin mukaan. Polttoainehankinnan ja Valpurin mukaan Kainuuseen ei kohdistu-

nut välitöntä sotilaallista uhkaa, vaan aluetta valmistauduttiin käyttämään reservien keskittä-

mis- ja sijoittamisalueena ei huoltolaitoksille. Suunnitelmien perusteella Kainuu oli selvästi se-

lusta-aluetta, mutta Kainuun rajavartiolaitos valmistautui suojaamaan Suomen ja Neuvostolii-

ton välistä rajaa. Alueelle keskitettävien reservijoukkojen tehtävät eivät käskyjen mukaan olisi 

olleet Kainuun alueella, mutta reservien keskittämisen Kainuun alueelle voi nähdä merkkinä 

siitä, että Kainuun ei uskottu pysyvän sotatoimien ulkopuolella. 1. Divisioonan esikunnan alu-

eelle toteuttama operatiivinen tiedustelu on Kainuun rajavartiostolle annettujen tehtävien lisäksi 

selkein merkki Kainuun puolustusvalmisteluista. 
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Pohjois-Suomen vastuualueen aluejako319 

                                                
319 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 134/III/OT/11 b sal., 24.9.1952, T 25167/4, F3-F5 OTsal, kartta 1 
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Pohjois-Suomen vastuualueen joukot Kainuussa320 

 
Suunnitelma t-kokoonpanoisten 1D:n johdossa olevien, Kainuu-

seen sijoitettavien esikuntien ja joukkojen keskitysalueista vaih-
toehdossa A-C 

   

Yksikkö 
Ra- sijoitus-
paikka Keskitysalue 

KR Kainuu Säilyy paikallaan 

KajSpE Kajaani Säilyy paikallaan 

   

   

PSV-alueen suunnitelma Kainuussa perustettavien ja Kainuu-

seen sijoitettavien joukkojen keskitysalueista su-kokoonpanossa 
vaihtoehdoissa A-B (C) 

   

Yksikkö Perustaja Keskitysalue 

Sotatoimiyhtymät   

EK/AKE Kaj.sp. Kuivaniemi 

1. Prikaati 

Oul.sp. 

(Kaj.sp. 2 
patl.) 

Ivalo 

38. Prikaati 

Oul.sp. + 

Kaj.sp. Tervola 

Jääkäriprikaati Kaj.sp. Rovaniemi 

Erilliset jalkaväkiyksiköt   

JP39 Kaj.sp. Kaakamo 

SissiP10 Kaj.sp. Muonio (Marraskoski) 

PstP 18 Kaj.sp. Sodankylä (Rovaniemi) 

Ylijohdon pioneerijoukot   

11.TieK Kaj.sp. Rovaniemi (Pudasjärvi) 

13. Linn takt suun 

tsto Kaj.sp. Rovaniemi (Ranua) 

10.ErRakK Kaj.sp. Ivalo (Rovaniemi) 

Ylijohdon ilmatorjuntajoukot   

E/RsItPsto - Kontiomäki 

15. E/KvItPsto Oul.sp. Vaala 

25. E/KvItPsto Kaj.sp. Kontiomäki 

RsItPtri - Kontiomäki 

RsItPtri - Kontiomäki 

RsItPtri - Kontiomäki321 

109. KvItPtri Oul.sp. Vaala 

58. KvItPtri Kaj.sp. Kontiomäki 

59.KvItPtri Kaj.sp. Kontiomäki 

                                                
320 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 134/III/OT/11 b sal., 24.9.1952, T 25167/4, F3-F5 OTsal, Liitteet 

1, 3, 4, 7, 8 ja 10, KA 
321 * Pääesikunnan operatiivisen käskyn N:o 8 liitteessä 8 a mainitaan, ettei yhden raskaan ilmatorjuntapatterin 

kalusto ole valmis. 1. Divisioonan esikunnan suunnitelman N:o 134 liitteessä 4 tämä kyseinen RsItPtri on merkitty 

sulkeisiin, joten tämä lienee se RsItPtri, jonka kalusto ei ole valmis. 
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KvItPtri - Kontiomäki 

76. KvItPtri Oul.sp. Vaala 

109.KvItPtri Kem.sp. Vaala 

RsVhJaos   Kontiomäki 

4. JunaItPtri Kaj.sp. Kontiomäki 

Sääpalvelujoukot   

MaavSääas Kaj.sp. Kajaani 

Yksikkö Perustaja Keskitysalue 

Sotapoliisijoukot   

SPolK Kaj.sp. Rovaniemi 

Huoltojoukot     

EVarJ Kaj.sp. Kemi (Ii) 

LKV Oul.sp. Oulu (Kajaani) 

VaatK Kaj.sp. Oulu 

KiintkmKmo Kaj.sp. Kajaani 

PvaV Rov.sp. Oulu (Kajaani) 

PiHiV Kaj.sp. Hyrynsalmi 

LiikK Kaj.sp. Oulu 

PionKoneKmo Kaj.sp. Oulu 

KEK Kaj.sp. Oulu 

   

Tsa-kokoopanossa perustettavat lisäjoukot vaihtoehdoissa A-B 

(C) 

   

Yksikkö Perustaja Keskitysalue 

Erilliset jalkaväkiyksiköt   

PstP 18 Kaj.sp. Rovaniemi 

Ylijohdon tykistö   

Mt rs krh psto Kaj.sp. Sinettä 

Ylijohdon pioneerijoukot   

PionP Kaj.sp. Vuotso (Ii) 

Huoltojoukot     

VaatK Oul.sp. Taivalkoski (Kajaani) 

Kiinteä varuskorj Rov.sp. Kajaani 

Kiinteä pesula Rov.sp. Kajaani 

ELK Kaj.sp. Oulu 

AutonKmo Kaj.sp. Kuusamo 

AutonKmo   Autinkylä (Hyrynsalmi) 

PvaJ Kaj.sp. Hyrynsalmi 

MtAjonV Kaj.sp. Kajaani 

AutoK Kaj.sp. 

Hyrynsalmi (Taival-

koski) 

AutoK Kaj.sp. Taivalkoski 

AutoK   Sodankylä (Hyrynsalmi) 

PionHK Kaj.sp. Kemi (Pudasjärvi) 

Kkpk - Kajaani 
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Pohjois-Suomen vastuualueen vartioitavat kohteet Kainuun alueella322 

Vastuualue 
Kohteen 

nro 
Kohteen nimi Huomautukset 

Kainuun Rajavar-

tiosto 
      

       

E/KR   1. ryhmän kohteet   

  1 E/KR ja KR:n psp Kajaanissa   

        

1./KR   1. ryhmän kohteet   

  1 1./KR:n psp varastoineen   

  2 Saunajärven vartio   

  3 Rajakankaan vartio   

  4 Kiekinkosken vartio   

  5 Viiksimon vartio   

  6 Korkanan vartio   

  7 Vartiuksen vartio   

        

    3. ryhmän kohteet   

  8 V 
Valtion lennätin- ja puhelinkeskus 

Kuhmossa 
  

  9 Tervasalmen maantiesilta pois 

  10 Pajakkakosken maantiesilta pois 

  11 Kontiolansalmen moottorilautta pois 

        

    4. ryhmän kohteet   

  12 Katerman voimalaitos   

        

2./KR   1. ryhmän kohteet   

  1 2./KR:n psp varastoineen   

  2 Kuivajärven vartio   

  3 Viiangan vartio   

  4 Raatteen vartio   

  5 Puraksen vartio   

  6 Lapinlammen vartio   

  7 Karttimon vartio   

  8 Juntusrannan vartio   

  9 Hossan vartio   

        

    3. ryhmän kohteet   

  10 
Valtion posti, lennätin- ja puh kes-

kus, Suomussalmi 
  

  11 Vuokinjoen maantiesilta pois 

  12 Ämmänkosken maantiesilta pois 

  13 Jalonkosken maantiesilta   

  14 Haukiperän moottorilautta pois 

  15 Suomussalmen moottorilautta pois 

  16 Alasalmen maantiesilta   

                                                
322 1. Divisioonan esikunnan suunnitelma N:o 393/Järjtsto/OT 11 b sal, 22.12.1953, T 25167/4, F3-F5 

OTsal, KA, Liite 5 
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3./KR   1. ryhmän kohteet   

  1 3./KR:n psp varastoineen   

  2 Kurvisen vartio   

  3 Ölkyn vartio   

  4 Kortesalmen vartio   

  5 Pukarin vartio   

  6 Kuntijärven vartio   

  7 Paljakan vartio   

  8 Liikasen vartio   

        

    3. ryhmän kohteet   

  9 V 
Valtion posti, lennätin- ja puh kes-

kus, Kuusamo 
  

  10 Iijoen maantiesilta pois 

  11 Riihelän maantiesilta pois 

  12 Heikkisennevan maantiesilta   

  13 Poussujoen maantiesilta pois 

  14 Nilonjoen maantiesilta pois 

  15 Kilkilönsalmen maantiesilta   

  16 Käylän maantiesilta   

        

Kajaanin sotilas-

piiri 
      

1. Sotilasalue   1 . ryhmän kohteet   

  1 KajSp:n esikunta "Sissilinna"   

        

    2. ryhmän kohteet   

  1 Valtion puh keskus ja lennätin Kaj Poliisivartio 

  2 Kaupungin puh keskus Poliisivartio 

  3 Kaupungin poliisilaitos Poliisivartio 

        

    3. ryhmän kohteet   

  1 Kajaanin linnansilta   

  2 Kajaanin rautatieasema laitteineen   

  3 Petäisenniskan rautatiesilta   

  4 Kaupungin vesitorni   

  5 Kaupungin pumppuhuone   

  6 Murtomäen asema laitteineen   

  7 Mammojoen rautatiesilta   

  8 Haukijoen rautatiesilta   

  9 Mainuanjoen maantiesilta   

  10 Kuluntalahden ylikulkusilta   

  11 Jormuan maantiesilta ja alikäytävä   

  12 Vuolijoen maantiesilta pohj   

  13 Vuolijoen maantiesilta etel   

  14 Vuottojoen maantiesilta   

  15 Mainuanjoen maantiesilta   

  16 Paltamon tautatieasema laitteineen   

  17 Kiehimän rautatie- ja maantiesilta   

  18 Nahkapuron rautatiesilta   

  19 Kivesjärven rautatieasema   

  20 Kongasjoen rautatiesilta   
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  21 Vaarainjoen rautatiesilta   

  22 Kontiomäen asema ja ratapiha   

  23 Miesjoen rautatiesilta (Oul rata)   

  24 
Miesjoen rautatiesilta (H:salmi 

rata) 
  

  25 Laajajoen rautatiesilta   

  26 Kontiomäen alikäytävä   

        

    4. ryhmän kohteet   

  1 Koivukosken vesivoimalaitos   

  2 Ämmäkosken vesivoimalaitos   

        

    5. ryhmän kohteet   

  1 
Oy Nobel Standard AB Varasto 

Kajaani 
Oma vartio-
henkilöstö 

  2 Oy Shell Ab Varasto Kajaani 
Oma vartio-
henkilöstö 

  3 
Trustivapaa Bensiini Varasto Ka-

jaani 
  

  4 
Kajaani Oy:n puunjalostustehtaat 

Kaj 
  

  5 Otanmäen rautakaivos Vuolijoki   

  6 Ämmäkoski Oy:n saha Kajaani   

  7 
Blomqvistin autokorjaamo Ka-

jaani 
  

  8 PLL:n autokorjaamo Kajaani   

  9 
Mannermaan autokorjaamo Ka-

jaani 
  

  10 
Oy Pohjolan liikenteen autokor-

jaamo Kajaani 
  

  11 
Kajaanin Meijeri ja Myllyosuus-

kunta 
  

        

2. Sotilasalue   3. ryhmän kohteet   

  27 Sotkamon puh ja lennätin   

  28 Sotkamon Kirkkosilta   

  29 Kaitaansalmen moottorilautta   

  30 Tipasojan maantiesilta   

  31 Syväsalmen maantiesilta   

  32 Hirvensalmen maantiesilta   

  33 Vuokatin rautatieasema laitteineen   

  34 Tenetin rautatiesilta   

  35 Tikkalansalmen maantiesilta   

  36 Jormasjoen maantiesilta   

  37 
Maanselän rautatieasema laittei-

neen 
  

  38 Rommakkopuron rautatiesilta   

        

3. Sotilasalue   3. ryhmän kohteet   

  39 Valtion puh keskus Hyrynsalmella   

  40 V Valtion puh keskus Puolangalla   

  41 Salmenjoen maantiesilta   

  42 Tiikkajan maantiesilta   
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  43 Lietejoen rautatiesilta   

  44 Tuomijoen rautatiesilta   

  45 Valtion puh keskus Ristijärvellä   

  46 Koirasalmen moottorilautta   

  47 Jokikylän asema ja vesitorni   

  48 Kirnukosken rautatiesilta   

  49 Kalliokosken rautatiesilta   

Punaiset merkinnät vastaavia, kuin alkuperäiseen taulukkoon lyijykynällä tehdyt li-

säykset. Tietoa merkintöjen tekijästä tai tekoajankohdasta ei löytynyt.  
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Kajaanin sotilaspiirin suojattavat kohteet323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
323 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 182/Optsto/OT 11 b sal, 17.6.1958, liite 4, T 26862/16, E 9 OT-sal, KA 
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Kajaanissa sijaitsevat suojattavat kohteet324 

 

                                                
324 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 182/Optsto/OT 11 b sal, 17.6.1958, liite 4, T 26862/16, E 9 OT-sal, KA 
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Pohjois-Suomen vastuualueen linnoittamissuunnitelma Kainuun rajavartioston alu-

eelle325

                                                
325 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 570/Optsto/OT 11 sal, 31.12.1955, pioneerisuunnitelman liite 2, T 

25168/2, Db1 OTsal, KA 
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Tiedustelukertomuksen piirrokset 

Vihollistilannearvio326 

  

                                                
326 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 65/Optsto/OT 11 b sal, 18.11.1960, T 26862/19, E 13 OT-sal, KA 
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Voimien kokonaismäärä eri vaihtoehdoissa327 

  

                                                
327 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 65/Optsto/OT 11 b sal, 18.11.1960, liite 3, T 26862/19, E 13 OT-sal, 

KA 
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Kaistajako328

                                                
328 1. Divisioonan esikunnan kirjelmä N:o 65/Optsto/OT 11 b sal, 18.11.1960, liite 2, T 26862/19, E 13 OT-sal, 

KA 

Vaihtoehtoinen kaistaraja 
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Marssireitti H329 
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