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Tiivistelmä
Tässä väitöskirjassa tutkitaan, miten työvoimaa käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin Suomessa
toisen maailmansodan aikana. Tutkimuskysymyksiin vastataan institutionaalisella makrotasolla ja toimeenpanevalla mikrotasolla. Makrotasolla tutkitaan organisaatioita ja niiden kehitystä, kuten työvelvollisuuslain toimeenpanoa. Mikrotasolla tarkastellaan kahden rakennusalan
ammattilaisen, insinööri Matti Janhusen ja rakennusmestari Veikko Mäkisen, toimintaa talvija jatkosodassa.
Työvelvollisuuslaki oli valmistunut kesäkuussa 1939 ja ylimääräisten harjoitusten alkaessa lokakuussa 1939 sen soveltaminen aloitettiin. Toimeenpanosta vastasi kansanhuoltoministeriö.
Lain mukaan jokainen 18-59-vuotias oli velvollinen tekemään maanpuolustuksen etua välillisesti tai välittömästi tarkoittanutta työtä. Suunnitelmissa tämän oli ajateltu tarkoittavan maatalouden ja sotateollisuuden työtehtäviä. Talvisodan aikana ilmaantui uusi työala, puolustusvoimien linnoitustyöt. Näihin töihin päätyi insinööri Matti Janhunen työnjohtajaksi. Työvelvollisten hankinnasta vastasi kansanhuoltoministeriön työvoimatoimisto tammikuuhun 1940 asti. Tämän jälkeen tehtävästä vastasi Päämajan työvoimatoimisto. Linnoitustöihin velvoitettiin talvisodan aikana noin 50 000 työvelvollista. Talvisodan aikainen työvoiman sotilaallinen käyttö oli
valtaosin improvisoitua. Talvisodan päätyttyä kerättiin kokemuksia ja pyrittiin korjaamaan havaittuja ongelmia. Odotushorisontissa oli mahdollisuus uudesta sodasta. Työvelvollisuuslain
ylin toimeenpano siirrettiin vuoden 1941 alussa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle.
Työvelvollisen työvoiman ottamiseksi laadittiin uudet suunnitelmat, jossa uudeksi toimijaksi
tuli kotijoukkojen esikuntaan perustettava työvoimaosasto.
Jatkosodan aikaisen työvoiman hankinnan puolustuslaitoksen linnoitustöihin hoiti kotijoukkojen esikuntaan sijoitettu työvoimaosasto, jonka henkilöstö oli pääosin kulkulaitosministeriöstä.
Sodankäynti ja yhteiskunta kulkivat käsi kädessä. Linnoitusrakennusjoukot tarvitsivat työvoimaa, joita he tilasivat kotijoukkojen esikunnalta. Kotijoukkojen esikunta sekä kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriö pitivät silmällä koko valtakunnan työvoimatilannetta. Sotilaallisia
tarkoituksia varten työvelvollisia otettiin huomattava määrä Päämajan linnoitusosaston alaisiin
linnoitusrakennuspataljooniin. Rakennusmestari Mäkinen päätyi tällaisen pataljoonan rakennusjoukkueen johtajaksi. Alaisina oli suomalaisia työvelvollisia, kunnes lokakuussa 1941 työvoimaksi tuli sotavankeja. Sotavangit tekivät fyysistä työtä sotatoimialueella sotavankikomppanioissa. Mäkisen osalta tätä jatkui kevääseen 1942, jolloin hän sai siirron. Jatkosodan loppuun Mäkinen oli johtamassa Salpalinjalla tehtyjä kunnostus- ja tarkastustöitä. Tässä tehtävässä
hänen alaisina oli hermotoipilaista muodostettuja erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita.
Sotien aikainen työvoimatilanne oli kireä. Vuonna 1942 työvelvollisuuslakia uudistettiin, jolloin se saatiin entistä kattavammaksi. Työvoiman sotilaallisella käytöllä pyrittiin varmistamaan
puolustuslaitoksen toimintakykyä vapauttamalla sotilaita työtehtävistä taemmilla alueilla. Työvelvollisille tämä saattoi tarkoittaa jatkosodan mittaista pestiä linnoitusrakennuspataljoonassa
satoja kilometrejä valtakunnanrajan ulkopuolella. Jatkosodan aikana työmääräyksen puolustuslaitoksen töihin sai kotijoukkojen esikunnan tilausten kautta noin 74 000 työvelvollista, joskaan
tästä määrästä jokainen ei päätynyt rakennusmuodostelmiin.
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Työvelvollisella työvoimalla, sotavankien työvoimalla ja toipilaiden työvoimalla pyrittiin ratkomaan kysymystä työvoiman käytöstä sotilaallisiin tarkoituksiin, joista linnoitustyöt laajaalaisuudessaan ovat suurin esimerkki. Työvelvollinen työvoima oli linnoitusrakennustöiden ja
sotilaallisesti käytetyn työvoiman ydin. Sotavankityövoimalla saatiin määrällisesti korvattua
kerrallaan noin kymmenen tuhatta työvelvollista. Toipilaat olivat yksi työvoiman muoto, jossa
sodanaikaiset kysymykset jokaisesta miehestä omalla paikallaan näkyivät. Kenenkään työvoimaa ei nähty voivan olla käyttämättä. Kaikkiaan työn laatu oli useimmiten fyysistä lapiotyötä,
mutta erilaisia ammatillista erikoistumista vaatineita tehtäviä oli myös. Kaikkiaan työvoimaresurssien käyttö vaati jatkuvaa tasapainoilua sotilaallisten ja yhteiskunnallisten vaatimusten ja
realiteettien välillä.

Asiasanat: työvoiman sotilaallinen käyttö; työvelvollisuus; sotavangit; hermotoipilaat; linnoitustyöt; toinen maailmansota; talvisota; välirauha; jatkosota; poliittinen historia; yhteiskuntahistoria
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Abstract.
Obligatory workers, convalescents and prisoners of war. The military use of labour in
Finland during the Second World War
The main question of this dissertation is to study how labour was used for military purposes in
Finland during the Second World War. The research questions are answered by mixing together
institutional macro-level and executive micro-level of work. The macro-level focuses on organizations and execution of law on obligatory work. The micro-level focuses on the wartime of
two construction professionals, engineer Matti Janhunen and master builder Veikko Mäkinen.
The law on obligatory work saw the daylight in June 1939. This law was also applied during
the mobilization of Finnish Defence Forces in October 1939. The main organization responsible
for supplying labour was the newly founded Ministry of Supply. The law on obligatory work
was first planned to be used in agriculture and war industry. By the time of the Winter War
(1939–1940), a new demand arose: fortification works. This was the area engineer Matti
Janhunen found himself leading a work group of circa 700 workers. During the Winter War,
circa 50 000 obligatory workers were acquired for the fortification works. The military use of
labour during the Winter War was highly improvised. After the Winter War, it was time to
gather the experiences and fix problems. The overall command of labour was dedicated to the
Ministry of Communications and Public Works. New plans were made for the use of obligatory
work.
During the Continuation War (1941–1944), the acquisition of labour for fortification works was
managed by the Home Headquarters Office of Labour. Offices personnel were from the Ministry of Public Works. Fortification construction corps needed labour and Home Headquarters
delivered it. Obligatory workers were mainly sent to the Fortification Construction Battalions.
Master builder Mäkinen was a construction platoon leader in one of those battalions. This platoon worked under his leadership until October 1941. At that time his subordinates were replaced by prisoners of war. These prisoners of war worked in the theater of operations, under
the command of army corps. In the spring of 1942, Mäkinen got transferred. He would take
duties in the Salpa Line, as a foreman overseeing the fortification repairs. There he got yet again
new subordinates, nervous convalescents.
The situation regarding labour was very strained during the war. In 1942, the law on obligatory
work was redesigned granting more authority for the state. The performance of the Defence
Forces was maintained partly by the military use of labour. In the rear echelon there were many
jobs that could be done using labour thus relieving the soldiers for more militarily duties than,
for example, building roads. For the labour used for military purposes, this could mean a period
of 1941 to 1944 in Eastern Karelia, perhaps hundreds of kilometers from home territory. By the
time the Continuation War ended, Home Commands Office of Labour had acquired approximately 74 000 obligatory workers. However, not all of them were sent to fortification works.
By the labour of obligatory workers, prisoners of war, and nervous convalescents, the labour
authorities tried to solve the military use of labour in the fortification works. Obligatory workers
were the main component of both fortifications works and the military use of labour. Using
prisoners of war, was one solution for the strained labour situation. Due to this solution, it was
possible to relieve approximately 10 000 Finnish workers to other duties in the theater of
5

operations. The convalescents were a peculiar form of using labour: it was partly the contemporary thinking of using hard work as a cure and partly still urging everyone to do one’s responsibilities. All in all, the military use of labour was mostly done with shovel and axe. Of
course, there were also jobs that needed professional skills. The use of labour resources was a
constant search for balance between military needs and societal resources and realities.
Keywords: military use of labour; obligatory work; prisoners of war; convalescents; fortification works; World War II; Winter War; Continuation War; Interim Peace; political history;
history of social sciences
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Esipuhe

Tuskinpa ukkini, Veikko Mäkinen, arvasi muistelmiaan kirjoittaessaan, millainen sivuvaikutus
sillä olisi. Sehän minut tuuppasi tälle tutkimuksen suunnalle. Olkoon tämä kannustuksena kaikille nykypäivänkin eläjille – kirjoittakaa ja kertokaa muistojanne!
Suurin kiitos kuuluu työni ohjaajalle professori Pauli Kettuselle. Vakaa ohjaus on helpottanut
omien ratkaisujen tekemistä tutkimuksen edetessä. Ohjauskeskustelut ovat olleet antoisia. Perinteiseen malliin useat kysymykset selkenivät ja samalla näiden päälle muodostui uusia kysymyksiä. Mielestäni tämä on yksi esimerkki historiantutkimuksen dialogista. Pitkin työtä pyyteetöntä tukea on antanut myös professori Pasi Kesseli.
Esitarkastajat, professori Kari Teräs ja apulaisprofessori Mikko Karjalainen, antoivat lausunnoillaan kriittistä ja rakentavaa palautetta, joka auttoi suuresti kokonaisuuden valmistumiseen.
Merkittävä kiitos Petri Janhuselle, joka luotti käsiini kopion isänsä sodan aikaisesta päiväkirjasta ja vastasi aina ystävällisesti kysymyksiini. Kiitos myös Miehikkälän Salpalinja-museolle,
jossa olen saanut käydä esittelemässä silloisia alustavia tutkimustuloksia. Poliittisen historian
tutkimusseminaarissa käydyt keskustelut ovat myös auttaneet muotoilemaan omia ajatuksia.
Tutkimuksenteon arkea ovat olleet jakamassa yhteiskuntahistorian henkilökunta kahvitauoilla.
Tauot nimittäin ovat tärkeitä. Välillä on myös hyödyllistä sekä kuunnella että avata suunsa.
Tutkimusyhteisössä on voimaa.
Viimeistelyvaiheen tuesta ja läpiluvusta kiitokset Petri Somerkarille ja siskolleni Kati Lehtolalle. Omaan tekstiin hiipiviä kirjoitusvirheitä on ollut ilo poistaa – vai miltä kuulostaisi ”ansanhuoltoministeriö”? Myös jotkut hämärän puoleiset lauserakenteet kestävät lukijan silmää
nyt paremmin. Kirjaan jääneet virheet ovat luonnollisesti edelleen allekirjoittaneen.
Ilman rahoitusta ei väitöskirjan tekeminen olisi ollut täysipäiväisesti mahdollista. Tästä merkittävät kiitokset seuraaville rahoitusinstrumenteille, eli Suomen Kulttuurirahastolle, Helsingin
yliopiston rahastolle ja Kaatuneiden Muistosäätiölle.
Sodan aikaisten tapahtuminen tutkiminen on pidemmän päälle raskasta. Vaikutukset ihmisiin
olivat syviä ja dramaattisia. Nämä näkyivät ja tuntuivat myös työvoimaa käsitelleissä aineistoissa, sillä ihmisistähän niissä oli kyse. Olen kiitollinen perheelleni, joka on palauttanut tarpeen
vaatiessa nykypäivään.
Vanhempani Päivi ja Ossi ovat aina tukeneet akateemista uraani ja valintojani, kiitos. Lapseni
Matilda ja Oliver, kirja on valmis. Vaimoani kiitän sekä pitkämielisyydestä että kannustuksesta,
kiitos Charlotte.

Otto Aura
Vantaalla, 29.11.2018
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1. Johdanto
1.1 Tutkimustehtävä
Tämän poliittisen historian alaan kuuluvan väitöskirjan tehtävänä on selvittää, miten työvoimaa
käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin Suomessa toisen maailmansodan aikana. Virikkeen tutkimuksen aloittamiselle sain isoisäni muistelmien käsikirjoituksesta 1 Veikko Mäkinen (1914–
1993) osallistui talvisotaan pikakivääriampujana jalkaväkirykmentissä 62. Talvisotaa käsitellyt
muistelmien luku oli varsin tavallista sodan kokemuksista kirjoittamista. Hänen talvisotansa
päättyi haavoittumiseen. Luoti lävisti toisen käden kyynärvarren ja arvion mukaan luoti oli tullut takaapäin. Haavoittuminen vei sotasairaalaan. Kesällä 1940 Mäkinen työskenteli hetken lentokenttätyömailla, kunnes talvisodan keskeyttämät opinnot jatkuivat syksyllä Helsingin teollisuuskoulun huoneenrakennuslinjalla. Rakennusmestariksi hän valmistui joulukuussa 1940.
Heti valmistumisen jälkeen, tammikuussa 1941, Mäkinen palkattiin rakennusmestariksi linnoitustoimistoon. Itärajan linnoittaminen oli täydessä vauhdissa.
Liikekannallepanon vaiheessa muistelun kuva muuttui merkittävästi. Mäkistä ei käsketty jalkaväkirykmenttiin pikakivääriampujaksi. Hän jäi linnoitustöihin rakennusmestariksi. Välirauhan
aikaisesta organisaatiosta tuli Päämajan linnoitusosasto ja Moskovan rauhan rajan linnoitustyömaiden työryhmien pohjalta perustettiin linnoitusrakennuspataljoonia. Veikko Mäkinen määrättiin erään tällaisen pataljoonan rakennusjoukkueen johtajaksi johtamaan työvelvollisia linnoittajia. Tämä herätti kiinnostukseni: hän oli ammattiaan vastanneessa tehtävässä sodassa.
Aiemmin olin ajatellut tällaisen olleen tyypillistä ammattisotilaiden, pappien ja lääkärien osalta
– mutta nyt oli kyseessä rakennusmestari.
Rakentaminen sodassa: sehän vaikutti paradoksilta. Tätä asetelmaa tarkastelin jo pro gradu tutkielmassani.2 Tässä väitöskirjassa jatkan ja syvennän aiheen käsittelyä. Isoisäni jatkosota on
mukana analyysissa, jonka lisäksi tutkimuksessa seurataan myös rakennusinsinööri Matti Janhusen (1904–1985) talvi- ja jatkosotaa. Janhunen tuli tutkimukseeni mukaan saatuani käyttööni
kopiot hänen sotien aikaisesta päiväkirjastaan.3 Tiedostan varsinkin isoisäni muistelmateokseen

1

Mäkinen, Veikko: Rakentajan tie. Muistelmien käsikirjoitus, 1986.

2

Aura, Otto: Rakennustöitä jatkosodassa. Työ, työvoima sekä rationalisointi linnoitustöissä 1941–44. Poliittisen
historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto, 2012.
3

Aineistosta kiitos Matti Janhusen pojalle Petri Janhuselle.
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liittyvän objektiivisuuden haasteen. Tärkeintä on kuitenkin se, että muistelmateosta käytetään
menetelmällisesti historiallisena lähteenä tutkittaessa työvoiman sotilaallista käyttöä.
Sotavoimat ja valtiot ovat historiassa usein rakentaneet erilaisia puolustusjärjestelmiä: linnoja,
linnakkeita, linnoituksia, linjoja ynnä muita. Usein toistuva asia tällaisten asioiden historiankirjoituksessa on, että kohteen rakentaminen vain todetaan: rakennettiin tai linnoitettiin. Joskus
toki mainitaan, kuinka linnoitusten rakentaminen hidastui ammattitaitoisen työvoiman vähyyden takia.4 Toinen vaihtoehto, että rakentajaksi mainitaan esimerkiksi suunnitteluvastuussa ollut upseeri tai vaikkapa ministeri Ranskan Maginot-linjan yhteydessä. Carlo Ginzburgin nosto
mikrohistoriasta liittyy aiheeseen:
”’Kuka rakensi seitsenporttisen Teeban?’ kysyi jo Brechtin ’lukeva työläinenkin’.
Lähteissä ei mainita sanallakaan näitä nimettömiä muurareita, mutta kysymys on
pysynyt aivan yhtä tärkeänä.”5
Työvoiman sotilaallista käyttöä Suomessa tutkimalla saadaan tältä osin merkittävää tarkennusta
historiakuvaan. Kenestä puhutaan, kun kirjassa lukee esimerkiksi ”Kannaksella linnoitettiin”?
Tutkimuksella luon uutta tietoa ja lisään ymmärrystä sodan aikaisesta yhteiskunnasta, erityisesti
kotirintaman ja sotarintaman välimaastosta, jossa työvoimaa käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin. Ensisijaisesti kohteena olivat työvelvolliset. Työvelvolliset olivat siviilejä, jotka linnoitustöissä organisoitiin sotilaalliseen järjestykseen sotilasjohdon alaisuuteen. Linnoitusrakennusmuodostelmat olivat armeijakuntien käytössä sotatoimialueella, mutta eivät kuitenkaan etulinjassa. Totaalinen sota oli paljon muutakin kuin rintamasotilaita ja kotialueen siviilejä.
Kokonaiskuva rakennettaan monitasoiseksi. Tutkimuskysymyksiin vastataan institutionaalisella makrotasolla ja toimeenpanevalla mikrotasolla. Makrotasolla tutkin organisaatioita ja niiden kehitystä, kuten työvelvollisuuslain suunnitelmia ja toimeenpanoa, työvoiman sotilaallista
käyttöä sekä niistä seuranneita vaikutuksia valtion ja kansalaisen suhteeseen. Mikrotasolla keskityn kahteen rakennusalan ammattilaiseen ja heidän toimintaansa talvi- ja jatkosodassa. Työnjohdon tutkiminen mahdollistaa ylimmän organisaatioiden ja sotilaallisesti käytetyn työvoiman
yhdistämisen. Laeista ja organisaatioista päästään ihmisiin, joiden työvoima oli kyseessä. Työvoiman sotilaallisen käytön ytimessä olivat työvelvolliset. Lisäksi tarkastelen sotavankien

4

Esim. Kaufmann, J. E. & Kaufmann, H. W.: The Forts and Fortifications of Europe 1815–1945. The Neutral
States. Pen & Sword Military, South Yorkshire 2014, 87.

5

Ginzburg, Carlo: Juusto ja madot. 1500-luvun myllärin maailmankuva. Gaudeamus, Helsinki 2007, 25.
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käyttöä sotilaallisiin töihin ja aikalaisittain ”tärähtäneiksi” kutsuttujen, toipilasstatuksella olleiden suomalaisten reserviläisten, käyttöä työvoimana.
Sotavangit ja toipilaat ovat mielenkiintoinen sodan ajan ratkaisu työvoimaongelmaan. Sotavankien määrä oli arviolta 67 000, joista työkykyistä osaa käytettiin yleisesti työvoimana erilaisissa
tehtävissä.6 Toipilaiden määrä työvoimana ei kenties ollut kovin suuri, esimerkiksi kesällä 1944
noin 2 7007, mutta ilmiönä sitäkin mielenkiintoisempi. Suomessa koettiin parhaaksi keinoksi
velvollisuuksien vapaaehtoinen täyttäminen sodankin aikana, mutta työvelvollisuuslain mukaisella pakko-otolla päädyttiin kuitenkin varmistamaan työvoiman saanti maanpuolustukselle ja
kansan toimeentulolle kriittisiin töihin.
Tutkimukseni rajautuu ajallisesti pääasiallisesti toiseen maailmansotaan Suomessa. Talvisodan
aikainen työvelvollisen työvoiman käyttö ei saanut alkuaan tyhjiössä, vaan tässä oli yhteys ensimmäisestä maailmansodasta saatuihin oppeihin. Teollinen ja totaalinen sota vaati käyttöönsä
valtavat määrät resursseja. Jo 1920-luvulta lähtien työvelvollisuus nähtiin edellytyksenä työmarkkinoiden säännöstelemiseksi ja työvoiman takaamiseksi kriittisille aloille. Tästä syystä
työvoiman sotilaallisen käytön tutkimus Suomessakin on aloitettava työvelvollisuuden käsitteen muodostamisesta. Talvisota, välirauhan aika ja jatkosota luovat omat, hieman limittyvät
kokonaisuutensa. Työvelvollinen työvoima kotiutettiin syyskuun lopusta lukien, eikä Lapin sodassa enää käytetty työvoimaa sotilaallisiin tarkoituksiin. Lapin sota jää näin ollen rajauksen
ulkopuolelle.
Tutkimustehtävänäni on tutkia sotilaallisesti käytettyä työvoimaa, joka oli puolustusvoimien
alaista ja teki töitä sotilaallisiin tarkoituksiin. Kaikkien mahdollisuuksien mukaan ottaminen
paisuttaisi tutkimusta liikaa. Päätin noudattaa rajausperiaatteena tutkimukseni mikrohistoriallista tasoa: niitä johtolankoja, joita saisin Janhusen ja Mäkisen sotateistä. Rajaus koskisi niitä
työvoimia, joita Janhunen ja Mäkinen johtivat sota-aikana.
Ensimmäinen rajaus oli maantieteellinen. Kysymykseen tulevat talvi- ja jatkosodan sotatoimialueilla ja Salpa-aseman maastossa tehdyt linnoitustyöt. Tämä sulkee tutkimuksen ulkopuolelle
sotateollisuuden työvoiman ja kotialueen sodanaikaisen jälleenrakennustyövoiman. Toinen rajaus koski mukaan otettavaa työvoimaa. Päätyövoimana olivat suomalaiset työvelvolliset.
6

Esim. Westerlund, Lars: Sotavankien ja siviili-internoitujen sodanaikainen kuolleisuus Suomessa. Muonahuolto, tautisuus ja Punaisen Ristin toimettomuus 1939-44. Historiallisia tutkimuksia 244. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2009, 90–92.

7

Kivimäki, Ville: Battled Nerves. Finnish Soldiers’ War Experience, Trauma, and Military Psychiatry, 1941-44.
Doctoral Thesis in Nordic History. Åbo Akademi, Åbo 2013, 167.
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Näiden lisäksi sekä Mäkinen että Janhunen johtivat töissään sotavangeista muodostettuja työosastoja. Mäkinen oli myös työnjohtajana erillisten linnoitusrakennuskomppanioiden töissä.
Nämä olivat muodostettu niin sanotuista hermotoipilaista. Nämä kolme kategoriaa muodostivat
työvoima rungon. Mäkinen komennettiin jatkosodan loppuvaiheessa hetkeksi vastaanottamaan
saapuvia nostomiehiä. Tästä johtuen asevelvollisesta työvoimasta esitellään lyhyesti kesällä
1944 perustetut työkomppaniat.
Rajauksen ulkopuolelle jäävät siis kotirintaman työvoima, sotateollisuuden työvoima, naisten
työvoima ja Itä-Karjalassa käytetty paikallinen työvoima ja Saksan vastuualueella Pohjois-Suomessa työskennellyt työvoima. Näistä teemoista kuitenkin löytyy aikaisempaa tutkimusta. 8 Käsitteitä määrittelen tarkemmin alaluvussa 1.3 Työvoiman sotilaallinen käyttö ja muut käsitteet.
Päätutkimuskysymys miten työvoimaa käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin Suomessa toisen
maailmansodan aikana, jakautuu tarkentaviin tutkimuskysymyksiin seuraavasti.
-

millaiset olivat työvelvollisuuslain historialliset juuret Suomessa?

-

miten työvoiman sotilaallista käyttöä järjesteltiin ja suunniteltiin talvisodan kokemusten
jälkeen?

-

miten työvelvollisuuden toimeenpanoa johdettiin?

-

miten työvelvollisuuden toimeenpano ja työvoiman ottaminen puolustuslaitoksen töihin
järjestettiin?

-

miten työvoimaa käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin jatkosodan linnoitustöissä?

-

millaisia olivat Mäkisen ja Janhusen arkipäiväiset tehtävänsä työnjohdossa ja organisoinnissa?

Esittelen näitä lisää tutkimuksen rakennetta käsittelevässä alaluvussa 1.5.

8

Kuten esim. Heikkinen, Kaija: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa. Kultaneito X. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu 2012; Laine, Antti: Suur-Suomen kahdet kasvot. Itä-Karjalan siviiliväestön
asema suomalaisessa miehityshallinnossa 1941–1944. Joensuun korkeakoulun julkaisuja, Sarja A no 24. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1982; Korpi, Kalle: Rintama ilman juoksuhautoja. Saksalaisten keskeiset rakentamiset, työmaat ja työvoima Pohjois-Suomessa 1941–1942. Studia historica septentrionalia. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi 2010.
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1.2 Lähdeaineisto ja menetelmät
”Lähteet kontrolloivat sitä, mitä ei voi väittää. Ne eivät kuitenkaan määrittele,
mitä voidaan sanoa.”9
Lähes kaikki käyttämästäni aineistosta on alkuperäisaineistoa, jonka kerääminen on tapahtunut
arkistojen hakupalveluissa ja tutkijasaleissa. Ensimmäinen vaihe tutkimuksessa ja aineiston keräämisessä oli selvittää se, mikä organisaatio oli vastuussa työvoiman sotilaallisesta käytöstä,
sen suunnittelusta, johtamisesta tai toimeenpanosta. Vastuulliset organisaatiot vaihtuivat tutkimusjakson aikana. Tutkittavan kohteen tuottamia aineistoja käyttämällä oli selvitettävä eri toimijoiden ja organisaatioiden sisäisiä järjestyksiä, jotta oli mahdollista saavuttaa aikalaisen toiminnan kirjalliset tulokset. Työvoiman sotilaalliseen käyttöön liittyneistä asioista vastanneet
organisaation osat oli jäljitettävä sisäisen toiminnan lähteitä analysoimalla.
Tutkimusaineiston kannalta esimerkiksi talvisodan aikainen työvoima säännöstely ja työvoiman sotilaallinen käyttö ovat varsin erilaisia ilmiöitä. Työvelvollisuuden toimeenpanosta vastanneesta kansanhuoltoministeriöstä kasvoi suuri organisaatio, joka toimi kaikkialla. Kokoon
suhteutettuna työvoimatoimisto oli varsin pieni hiukkanen. Sen tuottamat asiakirjat hukkuvat
organisaation tuottamaan massaan. Ero on suuri verrattuna kesken talvisodan perustetun Päämajan työvoimatoimiston arkistoaineistoon, joka koostuu kuudesta arkistokotelosta, jotka on
eritelty omaksi kokonaisuudekseen. Kansanhuoltoministeriössä tehtyjen asioiden löytäminen
vaatii enemmän tutkimusta. Ensin on aloitettava organisaation tutkiminen, mitä tehtiin ja missä.
Tästä seuraten on edettävä kohti oikeita, mahdollisesti löytyviä asiakirjoja. Tässä mielessä jo
löydetyt organisaation toimivat osat, joissa työvoiman säännöstelyä tehtiin, ovat osa tutkimustulosta. Kansanhuoltoministeriön toimintaa käsittelevä kokonaisvaltainen historiantutkimus
olisi arvokas ja tärkeä lisä suomalaisen yhteiskunnan tutkimukseen kymmenen vuoden ajalta
(1939-49).
Arkistolähteiden lähdeviitteet olen muodostanut soveltaen seuraavia periaatteita, joita noudatetaan soveltaen läpi tutkimuksen. Otetaan esimerkiksi linnoitusosaston päällikön eversti Otto
Bonsdorffin lähettämä kirje kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimistolle 27.6.1941 ja sen perusteella muodostettu alaviite.10 Kansallisarkisto on kunnostanut osan käyttämästäni aineistosta

9

“The sources provide control over what might not be stated. They do not, however, prescribe what may be
said.” Koselleck, Reinhart: Futures past. On the semantics of historical time. Columbia University Press, New
York 2004, 111.

10
Linnoitusosaston päällikön eversti O. Bonsdorffin kirje kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimistolle,
27.6.1941, 62/Työv.tsto/IV/IV/1/1/SK-1988, KA. – Aluksi on lähettäjä ja vastaanottaja, kirjoittaja tai vastaava ja
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sen jälkeen, kun olen tutkinut ne. Tällöin joihinkin on tullut uudet tunnisteet. Saman on huomioinut väitöstutkimuksessaan myös Juha Ratinen.11 Olen merkinnyt nämä tiedot alaviitteisiin
käyttämällä merkintää KA(Kunnostettu), sillä kaikkien kunnostettujen tunnisteiden uudelleentarkastaminen ei ollut mahdollista.
Tutkijan käsitys tutkittavan aineiston luonteesta ja laadusta auttaa aineistorajauksien tekemisessä. Tiedon lisääntyessä eri arkistonmuodostajien aineistot ovat arvioitavissa etukäteen: onko
kyse esimerkiksi johtoesikunnasta vai suorittavasta portaasta tai millä suunnalla toimittiin. Jossakin vaiheessa aineiston kerääminen on lopetettava. Tällöin tutkijan on tehtävä päätöksensä
perustuen kumuloituneeseen tietoon aineistojen luonteesta, laadusta ja määrästä. Jos aineisto
on selvärajainen, on mahdollista käydä se läpi kokonaan. Tavoitteena on tällöin hallita koko
aineisto.12 Omassa tutkimuksessani lähes kaikki aineistokokonaisuudet ovat niin laajoja, ettei
niiden täydellinen hallinta ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Yksi aineistoryhmä tekee
poikkeuksen: talvisodan aikaisen Päämajan työvoimatoimiston arkisto. Aineistosta ei ole puutetta – päinvastoin sitä on erittäin paljon. Tämä on tuttua muutoinkin sota-ajan tutkimukselle.13
Arkistomateriaalin ensimmäinen analyysi tapahtui keräämisen yhteydessä, jolloin arvioin asiakirjan merkityksen suhteessa tutkimusongelmaan. Tämän jälkeen valokuvasin ne asiakirjat,
joilla arvioin olevan potentiaalista merkitystä. Kerääminen oli lopetettava, kun tietty aineistokokonaisuus oli saavuttanut sen pisteen, että samat asiakirjat alkoivat toistumaan, eikä enää
arviolta mitään uutta ollut odotettavissa. Tämän jälkeen siirryin lähdekriittisen analyysiin. 14
Tämä tarkoitti asiakirjojen lukemista, vertailua, arviointia, analyysia, tilastointia ja muistiinpanojen sekä suorien lainausten kirjoittamista. Erilaiset aineiston sisältöön vaikuttaneet tekijät oli
arvioitava. Kuten missä organisaatiossa ja millä toiminnan tasolla tuottaja oli, mihin tarkoitukseen asiakirja oli alun perin tarkoitettu ja miten nämä vaikuttavat käyttömahdollisuuksiin

päivämäärä, mikäli merkitty. Seuraavana on asiakirjan yksilöivä merkintä – ”62/Työv.tsto” on vastaanottajan
merkintä asiakirjaan. ”IV/IV/1” tarkoittaa kotelon sisällä olevaa nipun tunnistetta. ”1/SK-1988” merkitsee arkistokoteloa. Lopuksi säilyttävä arkisto lyhenteenä ”KA”.
11

Ratinen, Juha: Kaaderiperustamisesta aluejärjestelmään: Suomalaisen liikekannallepanojärjestelmän kehittyminen 1918–1945. Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 24. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2018, 15.

12
Tosh, John: The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of modern history. Fifth
edition. Pearson education limited, Harlow 2010, 122.
13
Esim. Iskanius, Markku: Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana. Siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina. Sotahistorian laitos, julkaisusarja 1 N:o 8. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2004, 24.
14

Tosh, 122, 126.
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historiallisena lähteenä. Kun aineisto oli käyty tällä tavalla läpi, oli vuorossa kysely, lajittelu,
luokittelu, järjestely, arvostelu, päättely ja kirjoittaminen.
Työssä oli tehtävä temaattisia valintoja ja kronologisia järjestyksiä. Miten työvoimaa käytettiin
sotilaallisiin tarkoituksiin kulloinkin vallinneessa historiallisessa nykyhetkessä? Samalla kun
kysymykset muokkaavat ajatuksia aineistosta, saatavilla oleva aineisto muokkaa niitä kysymyksiä, joita kysytään. Tämä suhde vaikuttaa sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla ja
elää aineiston määrän kasvaessa. Vanhan historian tutkimuksen viisauden mukaan lähteet vastaavat vain puhuteltaessa. Tutkijan tehtävä on esittää kysymyksiä, eikä vain tarkkailla. 15
Tutkimuksen tekoon kuuluu myös enemmän yrityksiä ja erehdyksiä, kuin valmiiksi muotoutuneita vastauksia. Historiantutkimuksen menetelmällisyyden yksi tärkein osa on aineistojen ja
kysymysten suhde kirjoittamiseen. Kirjoittaminen itsessään on osa tutkimusta, jolla voi todistaa, että ajatteluun, lukemiseen ja lähteiden analysointiin käytetty aika on ollut hedelmällistä.
Kuten Jorma Kalela on todennut, historian tutkimus on kirjoittamalla tapahtuvaa päättelyä. 16
Brittiläinen historioitsija John Tosh kirjoitti osuvasti, että historiallinen menetelmä on itse asiassa ”common senseä”, tavallista tervettä järkeä, mutta ei aivan arkipäivän sellaista. Historiantutkimuksessa tervettä järkeä täytyy käyttää systemaattisemmin ja kriittisemmin kuin arjessa. 17
Tämä on hyvä kuvaus siitä, miten itsekin ajattelen. Historiallinen menetelmä on ennemmin tutkijan mielentila, eikä mikään tehdas, johon aineistoa syöttämällä saa ulos tulosta.
Olen soveltanut erityisesti sotia edeltäneen sekä välirauhan aikaisen aineiston analyysissä Reinhart Koselleckin käsitteitä kokemustila ja odotushorisontti. Koselleck määrittelee kokemustilan
ja odotushorisontin historiallisiksi kategorioiksi, joiden välinen jännite muodostaa historiallisen
ajan.18 Kokemus tarkoittaa nykyhetkessä vaikuttavaa mennyttä, jonka kokemukset on sisäistetty ja muistettu. Mukana ovat myös tiedostamattomat kokemukset, jotka vaikuttavat samanaikaisesti esimerkiksi institutionaalisesti tai sukupolvikokemuksina. Odotus vaikuttaa myöskin
vain nykyhetkessä: se on nykyisyydeksi tehtyä tulevaisuutta.19. Se ohjaa ajatukset ”ei-vieläolevaan” ja kokemuksettomaan tilaan, joka on vasta mahdollisesti tulossa. Odotuksiin

15

Tosh, 141.

16

Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. 2. painos. Gaudeamus, Helsinki 2000, 164.

17

Tosh, 142.

18

Koselleck, 258.

19

”it is the future made present”, Koselleck, 259.

18

vaikuttavat monet asiat, kuten toiveet ja pelot, rationaaliset analyysit ja huolenaiheet. 20 Käsitteet kokemus ja odotus molemmat yhdistävät kulloistakin nykyhetkeä menneeseen, tulevaan ja
näiden suhteeseen.
Analyysissä on tärkeintä rakentaa aikalaiskontekstia ja samalla huomata asioita, joita rivien
välistä sanotaan tai ollaan sanomatta. Varsinkin sodan aikana oli käsketty tietty taso, jolla asioita sai paperille kirjoittaa. Aikalaisten päätöksiä ja ratkaisuja tutkittaessa täytyy olla rehellinen
ja ottaa huomioon se, että tiedämme lopputuloksen. Tässä Koselleckin ajatukset tulevat käyttökelpoisiksi tutkimustyön taustalla olevan ajattelun työkaluna.
Koselleckin mukaan muutos tapahtuu nykyhetkessä, jossa muotoutuu uusi kokemus ja uusi
odotushorisontti. Erilaiset jännitteet kokemusten ja odotusten välillä ovat mielenkiintoisa myös
Suomenkin historiassa. Mikään yksittäinen kysymys, muutos tai tapahtumaketju tuskin oli sellainen, joka olisi koskenut vain työvoiman sotilaallista käyttöä. Kokemukset ja odotukset muovautuivat, muuttuivat ja elivät institutionaalisella organisaatiotasolla – ja niissä toimivissa ihmisissä. Ja mitä tapahtui, kun dramaattinen muutos repäisi nykyhetken ja tulevaisuuden erilleen?21
Usein on sanottu, että itäinen naapurimme oli Suomen ikuinen vihollinen ja ainainen uhka.
Ikuisuudesta en tiedä, mutta on selvää, että sotilaalliselta kannalta Venäjä nähtiin ainoaksi uhkaksi. Hetken tosin oli olemassa suunnitelmat myös Ruotsin suunnalta tulevaa hyökkäystä varten, mutta niistä luovuttiin pian tarpeettomina.22 Ensimmäisen maailmansodan muilta mailta
hankitut opit kokemuksista sekä omat odotukset ohjasivat taloudellista puolustusvalmiutta ja
työvoiman sotilaallisen käytön suunnittelua mahdollisen sodan varalle. Syksyn 1939 neuvottelujen myötä odotus tiivistyi ja kenttäarmeijan liikekannallepano suoritettiin ylimääräisten harjoitusten nimellä. Silti on sanottu, että sodan syttymiseen ei kuitenkaan uskottu, mihin viittasivat esimerkiksi päätökset osittaisista kotiutuksista marraskuun loppupuolella.
Alkanut talvisota loi kollektiivisen kokemuksen, jonka on sanottu tiivistyneen talvisodan hengeksi.23 Odotukset vahvistuivat kokemuksista: Neuvostoliitto oli hyökännyt ja voisi hyökätä
tulevaisuudessakin. Suomi oli taistellut yksin. Talvisodan rauhanehdotkin vaikuttivat. Tähän
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Koselleck, 259.

21

Koselleck, 60.

22

Arimo, Reino: Suomen puolustussuunnitelmat 1918–1939. II osa. Enckellin kausi 1919–1924. Sotatieteen laitos, sotahistorian toimisto, Helsinki 1986, 227.
23

Ks. aiheesta Tepora, Tuomas: Sodan henki – kaunis ja ruma talvisota. WSOY, Helsinki 2015.
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kokemusten ja odotusten synteesiin liittyi myös päätökset välirauhan aikaisesta linnoittamisesta. Tehtävästä tuli valtava. Koko uuden itärajan mitalta tuli linnoittaa, kaakonkulmalta kaikkein tiiviimmin. Poliitikot myönsivät rahat saatuaan linnoitustöiden johtajaksi nimitetyn kenraali Edvard Hanellin linnoitussuunnitelman toukokuussa 1940.
Tähän suhteutettuna muutos, joka kokemuksissa ja odotuksissa tapahtui jatkosodan alussa, loi
jännitteen edelliseen. Tietyissä piireissä hyökkäyksen alku, menetettyjen alueiden takaisin saaminen ja lopulta Itä-Karjalan ja Petroskoin valtaaminen konkretisoivat ajatuksen Suur-Suomesta. Millä tavalla muuttunut kokemus-odotus -suhde vaikutti työvoiman sotilaalliseen käyttöön? Ehkä se vaikutti niissä ratkaisuissa, joilla päätettiin missä ja mitä työtä oli tehtävä. Kokemustilan ja odotushorisontin suhteen selkeyttäminen menneeseen nykyhetkeen auttaa väistämään epäreiluja tulkintoja.

1.3 Työvoiman sotilaallinen käyttö ja muut käsitteet
Tutkijan käsitteet
Työvoiman sotilaallinen käyttö määrittelee tutkimuksen kohteeksi sotilaallisesti käytetyn työvoiman. Tällaiseksi luetaan työvoima, jota käytettiin erityisesti linnoitusrakennustöissä puolustusvoimien johdolla sen määrittelemillä sotilaallista laatua olleilla työmailla. Käytän tätä tutkijan luomana käsitteenä, jonka alle sijoitan tutkimuskohteena olevat eri työvoiman muodot. Työvoiman sotilaalliselle käytölle oli ominaista sotilaallinen tarve suorittaa tehtäviä. Käytettäessä
työvelvollisia siviilejä, oli mahdollista ylläpitää kenttäarmeijan toimintakykyä ja miesvahvuutta.
Eri työvoimien osalta tämä kohdistuu linnoitusrakennustöissä olleisiin työvelvollisiin, sotavankeihin ja toipilaisiin. Rajauksen perusteena on tutkimukseni mikrohistoriallinen taso. Nämä olivat työvoimaa, jota rakennusmestari Mäkinen ja insinööri Janhunen käyttivät.
Aikalaisten määrittelemät käsitteet
Työvelvollisuus. Työvelvollisuus perustui työvelvollisuuslakiin, joka säädettiin ensimmäisen
kerran kesällä 1939. Sen mukaan jokainen suomalainen 18 mutta ei 60 vuotta täyttänyt oli velvollinen tekemään maanpuolustuksen etua välittömästi tai välillisesti tarkoittavaa työtä. Lakia
päivitettiin asetuksilla vuonna 1941 ja uusittiin kokonaan vuosina 1942 ja 1943.
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Merkittävimmät muutokset olivat siinä, että vuoden 1942 laissa varsinaisia työvelvollisia olivat
kaikki 18 mutta ei 55 vuotiaat, jonka lisäksi 15–17 ja 55–64 -vuotiaat olivat rajoitetun työvelvollisuuden piirissä. Tästä lähtien työvelvolliset oli velvoitettavissa tekemään maanpuolustukselle tai väestön toimeentulolle tärkeää taikka talouselämän ylläpitämiseksi välttämätöntä työtä.
Lähtökohtaisesti jokainen ikärajojen sisään kuulunut oli työvelvollinen, mutta erinäisiä poikkeuksia määriteltiin niistä henkilöistä, joihin lakia ei tullut soveltaa. Työvelvolliselle voitiin
antaa työmääräys, jonka perusteella hänen oli tehtävä käskettyä työtä hänelle osoitetussa paikassa.24
Työvelvollisuuslaissa mainitut maanpuolustuksen etua tarkoittaneet työt olivat talvi- ja jatkosodassa usein linnoitustöitä. Alkujaan tällaista työvelvollisten sotilaallista käyttöä ei valmistelupapereihin ollut kirjattu. Näin kuitenkin toimittiin ja varsinkin jatkosodassa työvelvollisista
kootut linnoitusrakennuspataljoonat sotatoimiyhtymien ja Päämajan alaisuudessa tekivät suuren määrän raskasta fyysistä työtä vallatulla alueella Syväriltä Karhumäkeen.
Sotavangit. Sotavangeilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä puna-armeijan sotilaita, jotka
jäivät suomalaisten joukkojen vangiksi. Tämän jälkeen heidät järjesteltiin sotavankileireillä,
jonka jälkeen osa lähetettiin tilausten perusteella maatalouden työvoimaksi, osa organisoitiin
Päämajan linnoitusosaston toimesta sotavankikomppanioiksi tekemään fyysistä tukityötä sotatoimialueella. Huomio kiinnittyy sotavankikomppanioihin, kun taas kotirintamalle sijoitetut sotavangit jäävät tarkastelun ulkopuolelle.
Toipilaat. Toipilailla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä asevelvollisia sotilailta, jotka olivat
vammautuneet henkisesti, lähetetty sotasairaaloiden psykiatrisille osastoille ja sen jälkeen
koottu erillisiin linnoitusrakennuskomppanioihin. Näissä heidät laitettiin tekemään fyysistä
työtä sotaponnistelujen hyväksi, tarpeeksi kaukana sodankäynnin arjesta, mutta ei kuitenkaan
kotirintamalla. Määrällisesti tämä oli vaatimattomin työvoiman osa, mutta silti poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Reino Arimon linnoittamisen historiassa hermotoipilaskomppaniat kuitataan muutamalla virkkeellä.25 Sen sijaan Ville Kivimäen väitöskirja ja sen pohjalta laadittu

24
Laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana, 16.6.1939, 192/1939, Laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan
aikana annetun lain muuttamisesta, 11.7.1941, 541/1941, Työvelvollisuuslaki, 418/1942, Laki työvelvollisuuslain muuttamisesta, 1074/1943.
25

Arimo, 451.

21

Murtuneet mielet26 avasivat ”tärähtäneiden” historiaa sota-ajalta. Kivimäen uraauurtava tutkimus on mahdollistanut tässä tutkimuksessa keskittymisen vain työvoimakysymyksiin.
Linnoittaminen. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan linnoitustöissä käytettyä työvoimaa. Linnoittaminen on aikalaisten tapaan ymmärrettävä varsin laajaksi käsitteeksi. Linnoitustöiden alle nimittäin mahtuvat teiden tekeminen, lentokenttien rakentaminen ja betonisten korsujen rakentaminen – lyhyesti kaikenlainen sotatoimiin liittynyt rakentaminen. Niinpä esimerkiksi jatkosodan aikana toiminnassa ollut linnoitusrakennuspataljoona saattoi tehdä tietöitä, rakentaa hevosille talleja ja työskennellä panssariestetyömailla. Linnoittaminen on vahvasti kytköksissä työvoiman sotilaalliseen käyttöön. Hieman kärjistäen: Mikäli kotirintamalla korjattiin
tietä, oli se tien korjaamista. Mikäli samaa työtä tehtiin puolustuslaitoksen alaisuudessa, oli se
linnoittamista.

1.4 Tutkimusperinteet
Tutkimusperinteet, joihin liitän tutkimukseni, ovat usealla suunnalla. Työhöni vaikuttaneisiin
tutkimusperinteisiin lasken poliittisen historian ja yhteiskuntahistorian, ”uuden” sotahistorian
sekä ei-vapaata työvoimaa käsittelevän historian. Työvoiman sotilaalliseen käytön teemat sivuavat useita eri historian tutkimussuuntia. Sota ei tapahtunut tyhjiössä vaan yhteiskunnalliset
vaikutukset olivat laajat. Sen vuoksi näen tärkeäksi ottaa vaikutteita eri tutkimusperinteistä. Osa
tästä vaikuttaa enemmän taustalla.
Jussi T. Lappalainen on todennut, että suomalainen käsite ”sotahistoria” on vähintäänkin kapeaalainen ja harhaanjohtava.27 Sotahistoria kuulostaa siltä, että sitä tutkiakseen on tutkittava sotaa.
Muualla maailmassa sotahistoria näyttäytyy paljon laajempana. Englanniksi oppialana on military history – ei suinkaan war history – ja saksaksi Militärgeschichte. Nämä ovat laaja-alaisempia ja käsitteellisesti niiden alle mahtuu paljon enemmän asiaa.

26
Kivimäki, Ville: Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945. WSOY, Helsinki
2013.
27

Lappalainen, Jussi T.: Aseet ja taistelut. Sotataidon kolme vuosituhatta. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki
1988, 10–11.
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”Ne tarkoittava kaikkien sotaan liittyvien ilmiöiden historiallista tutkimusta. Sotatapahtumien historian lisäksi näihin kuuluvat esimerkiksi sotalaitoshistoria, sotatalouden historia ja sotilaiden sosiaalihistoria.”28
Niin rauhanaikaiset asiat kuin sotatapahtumatkin mahtuvat ”military historyyn”. On myös esitetty, että suomeksi voisi olla paremmin kuvaavaa puhua sota- ja sotilashistoriasta.29 Jää nähtäväksi, ottaako termi tuulta alleen.
”Uudella” sotahistorialla on ollut tutkimukselleni merkitystä avaamalla selkeästi erilaisia sodan
ajan historian tutkimuksen mahdollisuuksia. ”Uusi” on ollut tapana laittaa lainausmerkkeihin,
sillä kyse ei ole varsinaisesti uudesta asiasta. Kuten Joanna Bourke kirjoitti jo vuonna
2006,”uusi” sotahistoria on pikemminkin keski-ikäistä.30 Alkujaan tämä on kehittynyt nimenomaan vastavoimaksi institutionaaliselle sotahistorialle, jota ”uuden” sotahistorian edustajat
usein kuvasivat tapahtuma- ja kenraalikeskeiseksi.31
Vuonna 2006 julkaistussa Tiina Kinnusen ja Ville Kivimäen toimittamassa kokoelmassa Ihminen sodassa käsitellään ”uuden” sotahistorian mahdollisuuksia suomalaisessa historiantutkimuksessa. Kirjan otsikko on kuvaava: kirjassa tarkastellaan ihmisten kokemuksia ja kokemuksiin vaikuttaneita seikkoja. Kokoelma tuo myös hyvin esille uuden sotahistorian monimuotoisuuden ja tutkimuksen subjektien sekä näkökulmien ja lähtökohtien laajuuden. Myös ajallisuuden käsitettä haastetaan. Suomessa on perinteisesti käsitetty toisen maailmansodan tarkastelu
vuosilukuina 1939–1944/45, mutta näin tarkat ajalliset rajaukset jättävät tarkastelusta pois
useita mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Aikarajaus purkautuu usein helpommin vuosien alkupäästä, aivan kuten tässäkin väitöskirjassa.
”Uusi” sotahistoria on mielenkiintoinen sateenvarjo, jonka alta löytyy laajalti erilaista tutkimusta. Ei ole olemassa yhtä ”uutta” sotahistoriaa.32 Historiantutkimus on luonteeltaan kumulatiivista ja myös ”perinteisen” sotahistorian tutkimuksessa on käsiteltyjä laajasti muitakin
28

Lappalainen, 11.
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Kesseli, Pasi: Sotahistoriaa vai sotilashistoriaa? Sotahistoriallinen Aikakauskirja 30. Helsinki, 2010; Karjalainen, Mikko: Vähän uutta, vähän vanhaa, vähän lainattua – uutta sotahistoriaa etsimässä. Sotahistoriallinen Aikakauskirja 36. Helsinki, 2016, 21.
30
Bourke, Joanna: New military history. Teoksessa: Hughes M., Philpott W.J. (eds): Palgrave Advances in Modern Military History. Palgrave Advances. Palgrave Macmillan, Lontoo 2006, 258.
31
Bourke, Joanna: ”Uusi sotahistoria”. Teoksessa: Kinnunen, Tiina – Kivimäki, Ville (toim.): Ihminen sodassa.
Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Minerva Kustannus Oy, Helsinki 2006, 21-22.
32
Kinnunen, Tiina – Kivimäki, Ville: Johdatus koettuun sotaan. Teoksessa: Kinnunen, Tiina – Kivimäki, Ville
(toim.): Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Minerva Kustannus Oy, Helsinki
2006, esim., 9.
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kokonaisuuksia kuin pelkkää sotien tapahtumahistoriaa.33 Arvioisin, että jako ”uuteen” ja ”vanhaan” sotahistoriaan on nykyisellään hieman keinotekoinen.
Sodan ajan historian eri aspektien tutkiminen yhteiskunnallisista, poliittisista, sosiaalisista, sotilaallisista näkökulmista, tuottaa lisää tietoa ja historiallista ymmärrystä menneestä. Sodat ovat
kuitenkin niin poikkeuksellisen erikoisia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, että
niiden vaikutusten tutkiminen vaatii erilaisia tutkimusasetelmia ja lähtökulmia. Rauhanajan sotilaallisen valmistautumisen, suunnittelun ja koulutuksen tutkiminen liittyy tähän saumattomasti, aivan kuten 1920- ja 1930-luvuilla tehty työ taloudellisen puolustusvalmiuden eteen.
Viime vuosien sotahistorian merkkiteoksiin on laskettava Ville Kivimäen väitöskirja Battled
Nerves, jonka tutkimussuunnaksi hän määrittelee pääsiassa sodan kulttuurihistorian, joskin mukana on myös sosiaalihistoriaa ja sotahistoriaa (military history). 34 Tutkimuksessaan Kivimäki
yhdistelee erinomaisesti erilaisia aineistoja: potilaskertomuksia, tilastollista dataa ja korsuperinnekeräyksen muistitietoa. Nämä kaikki antavat aihetta erilaisille tutkimusmenetelmille. Organisaatioiden tuottamat asiakirjat ovat omanlaisiaan, samoin kuin sodan aikainen päiväkirja
tai vuosia sodan jälkeen kirjoitetut muistelut. Arkistojen asiakirjat itsessäänkin ovat varsin erityylisiä ja laatuisia. Tämä otetaan huomioon aineiston analyysissa.
”Uusi” sotahistoria ei tarjoa mitään valmista muottia, vaan osoittaa ennemminkin mahdollisuuksia. Oma tutkimukseni liikkuu myös useamman historian alan alueilla, kuten poliittisen,
sotilaallisen ja työn historian. Tutkimukseni ei kohdistu perinteiseen suomalaiseen sotahistoriaan, mutta en määrittele sitä ”uudeksi” sotahistoriaksikaan. Sota ei varsinaisesti ole tutkimukseni kohteena, vaan tutkimuksen ympäristönä. Tutkimukseni voi hyvällä omallatunnolla luokitella sodan yhteiskuntahistoriaksi, jonka lisäämistä on toivottu Kari Teräksen, Jarkko Keskisen
ja Suvianna Seppälän artikkelissa Arki ja sota.35 Valtion ja yksilön suhde sota-aikana on yksi
tärkeä teema, joka määrittyy vahvasti työvelvollisuuslainsäädännön ja työn teon kautta.
Historialliseen ajatteluuni ovat myös vaikuttaneet mikrohistorialliset työt, kuten Carlo Ginzburgin ajatukset johtolangoista ja niiden seuraamisesta.36 Yksi mikrohistoriallisen

33
34

Karjalainen, 12–16.
Kivimäki, 29.
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Teräs, Kari, Keskinen, Jarkko & Seppälä, Suvianna: Arki ja sota. Teoksessa: Keskinen, Jarkko, Seppälä, Suvianna & Teräs, Kari (toim.): Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana. Suomen historian julkaisuja. Turun yliopisto, Turku 2012, 8.
36

Esim. Ginzburg, Carlo: Johtolankoja. Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista. Gaudeamus,
Helsinki 1996, 37–38, 44.
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lähestymistavan perusteemoista on ollut normaali poikkeavuus. Toinen seikka on poikkeusten,
tai poikkeuksellisten aikojen, aikaansaama suuri määrä aiheeseen liittyviä asiakirjoja. Tämä on
totta myös sodassa: asiakirjoja tuottaneita organisaation osia oli huimaava määrä. Tiedostan
myös sen, että valtaosa lähteistä on työvoiman käyttäjän tuottamia. Työvelvollisten ääntä ei
pääse helposti ”kuulemaan”.
Yksi melko tuore tutkimusote sotahistoriaan on ”military labour history”, jossa tutkitaan sotilastyön historiaa. Aiheesta on toimitettu yksi laajempi kokoelmateos, jossa linjataan mahdollisuuksia ja tarkastellaan erilaisia sotilastyövoiman historioita.37 Tutkimus ei määrittele itseään
”uudeksi” sotahistoriaksi, vaan ennemmin työväen historiaksi. Tästä huolimatta tämä kuitenkin
soveltuu teemaltaan myös ”uuden” sotahistorian alle. Kokoelmateoksen ensimmäinen artikkeli
käsittelee ja esittelee sotilastyön historiaa. Lähtökohtana on huomio siitä, kuinka historioitsijat
eivät ole laskeneet sotilaiden aktiviteetteja varsinaisesti työksi. Työ oli määritelty tuottavaksi
toiminnaksi ja sotilaallinen toiminta pohjimmiltaan tuhoavaksi. 38 Sama pätee Suomessa sotien
aikaisiin linnoitustöihin ja kytkeytyy tätä kautta tutkimukseeni. Rakentaminen sodassa on mielenkiintoinen, sisäisesti ristiriitaiselta kuulostava sanapari.
Kansainvälisessä kentässä tutkimuksellani on yhtymäkohtia vapaan ja ei-vapaan työvoiman tutkimukseen. Tom Brassin ja Marcel van der Lindenin toimittamassa artikkelikokoelmassa käsitellään perusteita ja esitellään tapauksia. Vapaan ja ei-vapaan työvoiman perusteita käsittelevässä artikkelissa ero määritellään siten, että ei-vapaata työvoimaa rajoittavat fyysinen tai lainsäädännöllinen pakko. Myös palkkatyössä oli erilaisia pakon asteita, joita on tutkittava. Ero on
erityisesti työsuhteeseen päätymisessä tai joutumisessa.39 Yhtymäkohta työvelvollisuuslain perusteella otettuun työvoimaan on selvä: työvelvollisuus oli määritelmällisesti ei-vapaata. Sama
koski luonnollisesti sotavankeja ja toipilaita linnoitustöissä. Ei-vapaan työvoiman eri käsitteet
ja tutkimuksen menetelmät ovat tukeneet tutkimuksellista ajatteluani.
Tuoreemmassa artikkelikokoelmassa käsitellään työtä ja pakkoa traditionaalisen orjuuden jälkeisenä aikana. Marcel van der Linden luo viitekehystä pakotetun työvoiman (coerced labour)
tutkimiseen. Van der Linden määrittelee pakotetun työn (coerced labor) käsitteen kolmeen vaiheeseen: työhön ottamiseen (entry), työvoiman ”uuttamiseen” (labor extraction) ja poistumaan
37
Zürcher, Jan-Erik (Ed.): Fighting for a Living. A Comparative History of Military Labour 1500-2000. Amsterdam University Press, Amsterdam 2013.
38

Zürcher, 11.
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Steinfeld, Robert J. & Engerman, Stanley L.: Labor – Free or Coerced? A Historical Reassessment of Differences and Similarities. Teoksessa: Brass, Tom & van der Linden, Marcel (Eds.): Free and Unfree Labour. The
Debate Continues. Peter Lang, Bern 1997, 115-118.
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(exit). Pakotettuun työsuhteeseen on jokin sisääntulo, jokin keino, jolla työvoima ”uutetaan” ja
jokin poistuma. Työhön ottaminen pakotettuun työsuhteeseen voi van der Lindenin mukaan
olla fyysinen pakotus, rajoitettu valinta tai vapaa valinta. Tämän jälkeen alkaa uuttaminen, joka
tarkoittaa sitä, että työnantajan täytyy jollakin keinolla saada pakotettuun suhteeseen joutuneen
työntekijän työvoima varsinaiseksi työksi. Tässä voi tulla kyseeseen esimerkiksi kompensaatio,
pakotus tai työntekijän sitoutuminen. Poistuma saattoi tapahtua joko vapaasti, rajoitetusti tai
pakotetusti. Lopullinen exit tapahtui työntekijän kuollessa.40 Hänen esimerkkinsä on laajennettavissa työvelvollisuuden tarkasteluun.
Sisällön puolesta tärkeimpään aikaisempaan tutkimukseen kuuluu Erja Sarasteen poliittisen historian lisensiaattityö vuodelta 1983, jossa tarkastellaan perusteellisesti työvoimahallintoa ja politiikka Suomessa 1939-1944.41 Ylemmän organisaatiotason suhteen tämä on tärkeä tutkimus, joka luo hyviä perusteita omalle tutkimukselleni. Sarasteen käsittelyssä on erityisesti työvoimahallinto koko Suomen osalta. On selvää, että puolustuslaitoksen tarvitsema työvoimalla
on suuri rooli, mutta painotus on enemmän kotirintaman puolella. Erityisesti linnoitustöissä
olleiden työvelvollisten käsittely jää vajaaksi. Samoilta pohjilta Sarasteelta on myös artikkeli
kokoelmasarjassa Kansakunta sodassa.42 Jorma Kalelan tutkimus työttömyydestä Suomessa
1900-luvulla sisältää myös paljon arvokasta tutkimustietoa rakenteista ja esimerkiksi sodan aikaisesta tulevan rauhanajan työmarkkinoiden suunnittelusta.43
Työvelvollisuuslain kehitys liittyi taloudelliseen puolustusvalmiuteen sen suunnitteluvaiheessa. Tästä ajanjaksosta on tutkimuskirjallisuutta Sarasteen lisensiaattityön lisäksi, joista on
hyötyä kokonaiskuvan rakentamiseksi. Erityisesti Seppo Tiihosen tutkimus kokoaa tarkasti sotatalouden suunnittelua Suomessa ennen toista maailmansotaa. Taloudellisen puolustusneuvoston suunnitelmia ja 1930-luvun alkupuolen hahmotelmia on myös otettu huomioon, muttei kuitenkaan laajasti työvoiman näkökulmasta.44
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van der Linden, Marcel: Dissecting Coerced Labor. Teoksessa: van der Linden, Marcel & Rodriguez Garcia,
Magaly (Eds.): On Coerced Labor. Work and Compulsion After Chattel Slavery. Brill, Leiden 2016, 296–297,
299, 306–309, 311, 313.
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Saraste, Erja: Työvoimahallinto ja -politiikka Suomessa toisen maailmansodan aikana. Inhimillisten resurssien
käyttö kriisiaikana 1939–1944. Poliittisen historian lisensiaattityö. Helsingin yliopisto, 1983.
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Saraste, Erja: Talonpitoa rintaman varjossa – työvoima ja työmarkkinat vuosina 1941–44. Teoksessa: Hietanen, Silvo (toim.): Kansakunta sodassa 2., Vyö kireällä. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1990.
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Kalela, Jorma: Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1989.
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Tiihonen, Seppo: Sotatalouden suunnittelu. Tutkimus lainsäädäntökehityksen ja sotilasjohdon järjestelyjen
vaikutuksista sotatalouden suunnitteluun itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä Suomessa. Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D: 6. Helsingin yliopisto, Helsinki 1989, 204-205.
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Myös kansanhuolto-organisaation perustamisen Tiihonen on käsitellyt hyvin asiakirjojen pohjalta. Kansanhuoltoministeriön vastuulle nimittäin tuli työvelvollisuuslain toimeenpano. Kansanhuoltoministeriö laitettiin toimintaan taloudellisen puolustusneuvoston laatimien suunnitelmien perusteella. Tässä yhteydessä Tiihonen nostaa esille sen, kuinka henkilöillä oli merkitystä.
Eljas Kahran nimi nousee esille, samoin Artturi Lehtisen. Kahra on toimijana tärkeä koko tutkimukseni ajanjakson kannalta. Lehtinen puolestaan oli taloudellisen puolustusneuvoston toimistosihteeri ja lopulta korkeassa roolissa kansanhuoltoministeriössä. Taloudellisen puolustusneuvoston historiaa on tutkinut myös Ilkka Seppinen. Hän käsittelee sotatalouskomiteat ja taloudellisen puolustusneuvoston ytimekkäästi.45 Työvelvollisuuslain valmistelua tai säätämistä
Seppinen ei kuitenkaan käsittele.
Myös Erkki Kinnusen tutkimus kriisiajan teollisuushallinnosta46 auttaa omalta osaltaan laajentamaan kuvaa. Aikaisemman tutkimuksen avulla on mahdollista syventää 1920- ja 30-luvulla
tehtyä suunnittelutyötä Työvoiman sotilaallinen käyttö liittyy kiinteästi poikkeusolojen säännöstelytalouteen ja sotatalouteen, joten yhtymäkohtia omaan tutkimukseeni löytyy. Yksikään
näistä ei perehdy laajemmin työvoimakysymyksiin, mutta luovat kuitenkin tärkeällä tavalla
1920- ja 1930-luvun taloudellisen puolustusvalmiuden kehystä, jonka sisällä työvoiman sotaajan käytön perusteet kehiteltiin.
Sotien ja jälleenrakennusajan naisten muistelukerrontaa tutkivassa Kirsi-Maria Hytösen tutkimuksessa sivutaan työvelvollisuusasioita. Pääpainona on kuitenkin kotirintaman naisten työ ja
työmarkkinat naisten muistelukerronnan mukaan.47 Kaija Heikkinen käsittelee tutkimuksessaan
rintamalla olleiden naisten sotia, joissa mukana on myös työvelvollisia. Työvelvollisten käsittely on kuitenkin hieman horjuvaa, mutta laaja kuva naisista rintamalla tulee hyvin käsitellyksi.48
Sodan aikaiset linnoitustyöt olivat merkittävin tekijä työvoiman sotilaallisessa käytössä. Työ
oli raskasta, fyysistä työtä, johon myös tarvittiin paljon miehiä lapionvarteen. Itsekin linnoittamistoiminnassa mukana ollut Reino Arimo on kirjoittanut ainoan Suomen linnoittamisen
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historiasta tehdyn kokonaisesityksen. Arimon rajaus alkaa heti itsenäisyyden alkuvaiheista,
mutta suurimman osan kirjasta vie toisen maailmansodan aika. Tältä osin Suomen linnoittamisen historia on hyvin hyödyllinen tietolähde. Mielenkiintoisena lisänä on se, että Arimo itse oli
pioneeriupseerina linnoitustöissä. Omakohtaisuus ei tosin näy tekstissä, mutta siitä on ollut
epäilemättä hyötyä. Samoin Arimon myöhempi sotilasura pääesikunnan päällikkönä epäilemättä auttoi kirjan tekovaiheessa haastattelujen tekemistä.
Arimon pääasiassa referoi asiakirjoja. Ongelmana on, ettei tekstissä ole viitteitä, sillä ”se aineiston laadusta johtuen olisi ottanut hyvin runsaasti tilaa”.49 Tutkimusta tehdessään Arimo
otatti asiakirjoista valokopiot, jotka on talletettu hänen kokoelmaansa Kansallisarkistossa – näin
lähteiden jäljille kyllä pääsee. Arimon tutkimuksen hyödyllisyys on organisaation kuvauksessa,
vaikka suurta analyysia organisaatiosta ei ole eikä esimerkiksi työvoiman hankinta saa kovinkaan paljoa osuutta. Pääpaino on teknisellä ja sotilaallisella puolella, ei niinkään siinä, ketkä
työtä tekivät. Työvoiman hankinta, työvelvollisuuden ja työvelvollisten käsittely jäävät myös
maininnan tasolle. Esimerkiksi kansanhuoltoministeriön roolia työvelvollisuuden toimeenpanossa Arimo ei huomioi lainkaan. Linnoitustyömaiden työvoiman hankinnasta vastanneen Päämajan työvoimatoimiston perustamisen Arimo kuitenkin huomaa.50 Puute on oleellinen, sillä
ilman työvoimaa ei linnoitustöitä olisi tehty.
Suomen linnoittamisen historia tarjoaa paljon tietoa, mutta vain vähän analyysia. Kirja on järkälemäinen ja sen sisältä tiedon löytäminen on paikoitellen aika hankalaa, vaikkakin se on jaettu useaan lukuun. Viimeisenä kritiikkinä on mainittava johtopäätösten täydellinen puuttuminen. Teksti loppuu kuin veitsellä leikaten. Olisi ollut erittäin mielenkiintoista lukea Arimon
johtopäätökset, arvostelut ja analyysit Suomen linnoittamisen historiasta. Kirjaa varten kerätty
aineisto on järjestetty Kansallisarkistoon Arimon omaan kokoelmaan. Käytetyt asiakirjat ovat
valokopioina ja haastattelut litteroituina. Litteroiduista Arimon haastatteluista ei kuitenkaan ollut käyttöarvoa tutkimukselleni.
Sotien ajan historian suurinta linnoitustyömaata, Salpalinjaa tai tarkemmin Salpa-asemaa, on
sitäkin tutkittu – mutta harmillisen vähän. Tuoreessa Salpalinjan perinneyhdistyksen toimittamassa kokoelmassa käsittelen työvoiman hankintaa lyhyen artikkelin verran. 51 Kirja itsesään
on sekoitus eritasoisia tekstejä muisteluista tutkimuksellisiin artikkeleihin. Ruotsista saapunutta
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vapaaehtoista työvoimaa on puolestaan käsitelty Eric Björklundin kirjassa, josta selviävät perusteet ruotsalaisen vapaaehtoistyövoiman käänteistä ja työvoimakysymyksistä. 52 Lisensiaatin
työssään Virpi Launonen on tutkinut Salpalinjan työmiesten huoltoa ja vapaa-ajan viettoa neljännen armeijakunnan alueella.53 Savonlinnan maakuntamuseon julkaisussa tarkastellaan Salpalinjan linnoitustöitä Etelä-Savossa. Kirja luo puutteistaan huolimatta mielenkiintoista alueellisen työnteon kuvaa.54
Kalle Korven kirjassa käsitellään saksalaisten rakennustöitä Pohjois-Suomessa 1941–42. Aikarajauksen puitteissa Korpi käsittelee myös saksalaisten käyttämää työvoimaa. 55 Kyseinen tutkimus on hyödyllinen, koska se käytännössä auttaa rajaamaan omaa tutkimustani niin, että käsittelen vain suomalaisten johdossa ollutta työvoimaa toisen maailmansodan aikana. PohjoisSuomen tilanne valaistuu hyvin Korven kirjan avulla. Pohjoisten aseveljien työvoima-asioita
käsitellään myös Marianne Junilan väitöskirjassa.56 Anu Heiskasen väitöskirja puolestaan antaa
hyvän kuvan suomalaisista naisista saksalaisten töissä Pohjois-Suomessa.57
Viime vuosien aikana sotavankiasiat ovat nousseet kirjojen ja tutkimusten aiheeksi. Sotavankien kohtaloista ovat tehneet väitöstutkimuksensa esimerkiksi Dimitri Frolov ja Mirkka Danielsbacka. Frolov käsittelee myös sitä, kuinka ja miten suomalaisia sotavankeja käytettiin työvoimana Neuvostoliitossa. Tästä saa hyvää tausta- ja vertailutietoa. Frolov ei mainitse, että suomalaisista sotavangeista olisi perustettu sotavankikomppanioita tai vastaavia. 58 Myös Danielsbacka ottaa esille sotavangit työvoimana. Sotavankikomppanioista Danielsbacka kirjoittaa vain
kolmen liuskan verran käsitellen muun muassa sotavankikomppanioiden historiallista perustaa,
joka löytyi hänen mukaan Saksasta ensimmäisen maailmansodan ajalta. Sitä ei mainita miten
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suomalaiset käyttivät neuvostosotavangeista muodostettuja sotavankikomppanioitaan. Sotavangit maatiloilla saavat huomattavasti enemmän huomiota.59
Lars Westerlund puolestaan on tehnyt sotavankien kuolleisuudesta Suomessa laajan tutkimuksen. Tässä on paljon perustutkimusta sotavankiasioista. Sotavankeja menehtyi myös linnoitustöissä olleissa sotavankikomppanioissa.60 Lisäksi on kirjoitettu muutamista sotavankileireistä,
kuten Tenho Pimiä sotavankileiristä 23 ja Arvo Myllymäki sotavankileiristä 24.61 Mainittujen
tutkimusten ja kirjojen osalta on kuitenkin yleistä, että sotavankityövoiman pääpaino on joko
maataloustyössä tai sotavankileirien töissä. Sotavankikomppaniat, jotka jatkosodan aikana tekivät suomalaisten sotilasjohdon määräämiä töitä armeijakuntien alueilla, ovat jääneet vähemmälle.
Kansainvälisestä tutkimuksesta on ollut hyötyä oman ajattelun kehittämisessä ja laajemman
kontekstin hahmottelussa. Suomessa seurattiin tarkasti Ruotsin taloudellisen puolustusvalmiuden kehittelyä. Ruotsin osalta Olle Månsson on tehnyt tutkimuksen teollisuuden valmiudesta.
Paikalliset työvoimakysymykset tosin sivutaan vain muutamalla maininnalla. 62 Maury Kleinin
järkälemäisessä tutkimuksessa puolestaan tarkastellaan isomman kansakunnan mobilisointia
sotaan. Vaikka Yhdysvallat kaikilta resursseiltaan olikin eri sarjassa Suomen kanssa, on huomattavissa, että perusongelmat olivat samankaltaisia muutettaessa yhteiskuntaa rauhantilasta
sotatilaan. Sotaan mobilisoitava talous ja teollisuus vaikuttivat muun muassa työntekijöiden ja
työnantajien suhteisiin, joita Kleinin kirjassa käsitellään laajalti.63
Brittiläisten John Starlingin ja Ivor Leen kirja esittelee sotilaallista työvoimaa ensimmäisen
maailmansodan brittiläisestä näkökulmasta. Ensimmäinen maailmansota oli ensimmäinen totaalinen sota, jossa myös työjoukkoja perustettiin erilaisiin tehtäviin.64 Tämä kytkee myös oman
tutkimukseni pidempiaikaiseen historialliseen kehitykseen. Ensimmäisen maailmansodan
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kokemuksia käytettiin suuressa määrin suunniteltaessa mahdollisen tulevan sodan aikaisia toimenpiteitä.
Linnoitusten ja linnoittamisen historiasta on tiivis kaksiosainen kirjasarja, jossa tuodaan hyvin
esille yleiseurooppalainen kehitys. Painotus on vahvasti linnoittamisessa itsessään ja siihen vaikuttaneissa teknisissä muutoksissa. Suomenkin linnoittamisen historiaa tarkasteltaessa on syytä
huomioida eurooppalainen kehitys. 65 Varsinkin ensimmäisen maailmansodan kokemuksilla oli
vaikutuksia myös Suomeen, kun esimerkiksi keväällä 1939 eläkkeellä ollut belgialainen kenraali Emile Badoux tuli Suomeen kutsuttuna kertomaan näkemyksiään linnoittamisesta. 66 Yhdistelmänä Reino Arimon linnoittamisen historia ja Kaufmanien Euroopan linnoittamisen historia luovat itse linnoitusrakennustöiden historian pohjan. Molempia yhdistää työn tehneiden
vähäinen osuus, joskin Kaufmaneilla sitä on vielä Arimoakin vähemmän.
Kotirintama on ollut yhä enenevissä määrin tarkastelussa. Mutta työvelvollisuudesta ei ole kokoavaa tutkimusta, eikä siitä, miten ja millä perusteilla työvoimaa käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin. Usein vaikuttaa tapahtuneen sekaannusta työvelvollisuuslakien eri versioiden välillä, mistä seuraa horjuntaa esimerkiksi ikärajoissa. Tällöin esimerkiksi saatetaan mainita Suomessa olleen toisen maailmansodan aikana voimassa työvelvollisuus kaikille 18-69 -vuotiaille67. Tässä on kaksinkertainen virhe. Talvisodan aikana yleinen työvelvollisuus kosketti kaikkia 18-59 -vuotiaita. Vuoden 1942 keväästä lähtien yleinen työvelvollisuus kosketti kaikkia 1854 -vuotiaita, kun taas rajoitettu työvelvollisuus nuoria (15-17 -vuotiaat) ja vanhoja (55-64 vuotiaat).

1.5 Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen ensimmäisessä pääluvussa aloitetaan talvisotaa edeltäneestä tilanteesta. Tästä
syystä luodaan katse 1920- ja 1930-lukuihin kysymyksellä: millaiset olivat työvelvollisuuslain
historialliset juuret Suomessa? Tutkittavia toimijoita ovat vuosien 1924 ja 1926 sotatalouskomiteat sekä vuonna 1929 perustettu taloudellinen puolustusneuvosto. Näistä jokaisessa
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laadittiin mietinnöt työvelvollisuudesta ja sodan aikaisista työmarkkinoista. Taloudellisen puolustusneuvoston valmistelutyössä laadittiin suunnitelmat kansanhuollon järjestämisestä kriisin
aikana. Tämän pohjilta perustettiin kansanhuoltoministeriö, joka talvisodan aikana oli ylimpänä
vastuullisena viranomaisena työvelvollisuuden suhteen. Kansanhuoltoministeriö on varsin tutkimatonta aluetta.68
Talvisotaa tutkin pääkysymyksellä: miten työvoimaa käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin? Puolustuslaitoksesta tuli suurin työvoiman tarvitsija. Linnoitteita ja panssariesteitä ynnä muita oli
rakennettu ylimääräisten harjoitusten alusta alkaen – ja sitä ennen vapaaehtoisvoimin Kannaksella. Organisaatiotasolla tarkastellaan kahden työvoimatoimiston toimintaa. Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimisto oli päävastuussa tammikuuhun 1940 asti, jolloin linnoitustöihin työvoiman ottamisen tehostamiseksi päämajaan perustettiin oma työvoimatoimisto. Päämajan työvoimatoimiston arkistomateriaalin joukossa on myös toimintakertomus koko toiminnan ajalta,
laajuudeltaan noin kolmekymmentä liuskaa tekstiä sekä kolmekymmentä erilaista liitettä. 69
Varsinkin toimintakertomusta lähteenä käytettäessä on kiinnitetty huomiota tällaisen dokumentin luonteeseen, mitä on kirjoitettu ja mitä jätetty pois.
Tämän vaiheen jälkeen tutkimus siirtyy talvisodan mikrohistorialliseen osioon millaisia olivat
Janhusen arkipäiväiset tehtävänsä työnjohdossa ja organisoinnissa? Insinööri Matti Janhunen
määrättiin työnjohtotehtäviin puolustuslaitoksen linnoitustöihin. Työvoimana hänellä oli työvelvollisia, jotka tekivät raskasta fyysistä työtä karuissa talvisodan olosuhteissa. Lähteinä on
käytetty Janhusen päiväkirjaa ja hänen johtamiensa rakennusyksiköiden arkistoaineistoa.
Talvisodan aikaa käsittelevä luku ylittää aikarajaukset molemmista päistä. Tällä tavoin on mahdollista nähdä, miten asioita oli suunniteltu ja toisaalta, miten sotatoimien päättyminen vaikutti
työvoiman sotilaalliseen käyttöön. Tämän jälkeen tutkimuksen painopiste siirtyy talvisodan jälkeiseen aikaan, joka nykyään tunnetaan välirauhana.
Välirauhan ajan tutkimuksessa pääkysymyksenä on: miten työvoiman sotilaallista käyttöä järjesteltiin ja suunniteltiin talvisodan kokemusten jälkeen? Luvun alkuun käsitellään kokemuksia, historiallista nykyhetkeä sekä odotuksia tulevasta. Tämän jälkeen tarkastellaan kehitystä,
joka johti työvoima-asioiden keskittämiseen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön.
Lainsäädännön myötä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sai vastuulleen myös
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työvelvollisuuden ylimmän toimeenpanon. Tässä vaiheessa jätämme kansanhuoltoministeriön
ja keskitymme kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön, jonka virkamiehenä työskennellyt
ylitarkastaja Yrjö Laaksonen laati toimikuntansa kanssa mietinnön työvelvollisuuden soveltamisesta mahdollisen sodan aikana. Koska tämä muistio on tutkimuskysymysten kannalta merkittävä, analysoin sitä laajasti menneen toiminnan jälkenä siitä, miten asioita suunniteltiin tehtäväksi. Yksityiskohtaisella esitystavalla tahdon kiinnittää katseen Laaksosen sinä hetkenä kirjaamiin kokemuksiin ja odotuksiin, jotka konkretisoituivat rauhanaikaisena sodanajan suunnitelman pohjana.
Välirauhan aikana myös linnoitettiin, rakennettiin itärajalle puolustusasemat, jotka nykyisin
tunnetaan Salpalinjana. Tämä itärajan linnoittaminen otetaan analyysin kohteeksi välirauhaa
käsittelevän luvun lopuksi, sillä se oli tärkeä kokemus myös tulevan sodan linnoitustöiden organisaation, työvoiman hankinnan ja työvoiman käytön kannalta. Linnoitustöiden organisaatiosta suunniteltiin mahdollisen uuden sodan linnoitusrakennusjoukkojen runkoa kaaderiperusteisesti.
Jatkosotaa käsittelevän osan olen jakanut kahteen lukuun. Ensimmäisessä analysoidaan, miten
työvelvollisuuden toimeenpanoa johdettiin? Luvun alkuun luodaan kontekstia jatkosodan aikaiselle työvoiman käytölle tarkastelemalla yleisemmän tason työvoimakysymyksiä ja arvioimalla muun muassa vapaaehtoisen velvollisuuden täyttämisen merkitystä sodanajan työmarkkinoille. Työvoima, jota käytettiin sotilaallisesti, oli otettava samasta työvoimareservistä, josta
kaikki muukin ”elävä voima” otettiin kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Koska ylin toimeenpanoviranomainen oli kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, siihen luodaan tarkentava
katsaus. Lisäksi analysoidaan työvelvollisuuslain muutoksia vuosilta 1942 ja 1943.
Ministeriötason jälkeen tärkein organisatorinen toimija työvelvollisuuden toimeenpanossa oli
Kotijoukkojen esikunta, jonka työvoimaosaston toimintaa analysoidaan laajemmin. Kaikki työvelvollinen työvoima linnoitustöihin kulki kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston kautta ja
sinne tulivat kaikki työvoimatilaukset. Työvoimaosaston toimintaa käsitellään koko toimintaajan osalta, kesästä 1941 syksyyn 1944. Ensimmäisen jatkosotaa käsittelevän luvun pääkysymys on: miten työvelvollisuuden toimeenpano ja työvoiman ottaminen puolustuslaitoksen töihin
järjestettiin?
Toisessa jatkosotaa käsittelevässä luvussa keskitytään vastaamaan kysymykseen: miten työvoimaa käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin jatkosodan linnoitustöissä? Pääpaino siirtyy linnoitustöihin, joiden ylimpänä johtoportaana oli Päämajan linnoitusosasto. Tästä siirrytään
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jatkosodan aikaisiin eri työvoiman muotoihin – työvelvolliseen työvoimaan, sotavankien työvoimaan ja asevelvolliseen työvoimaan – ja työmuodostelmiin, joita esitellään ja tarkastellaan
muutamin esimerkein. Luku päätetään jatkosodan mikrohistoriallisella osiolla, jossa seurataan
rakennusmestari Mäkisen ja insinööri Janhusen jatkosotia ja millaisia olivat heidän arkipäiväiset tehtävänsä työnjohdossa ja organisoinnissa. Janhusen välirauhan aika meni oman yrityksen
toiminnan pyörittämisessä. Toisena seurattavana henkilönä mukaan tulee rakennusmestari
Veikko Mäkinen, joka joulukuussa 1940 valmistui rakennusmestariksi ja tammikuussa 1941
otettiin töihin linnoitustoimistoon. Hän oli mukana erityisesti betonirakentamisen tarkastustoiminnassa Salpalinjan työmailla. Molemmat rakennusalan ammattilaiset pantiin liikekannalle
kesäkuussa 1941.
Mäkisen ja Janhusen jatkosota kulki hetken samoilla urilla, nimittäin syksystä vuoden loppuun
1941 molemmat vaikuttivat lentokenttätöissä. Janhunen oli ilmavoimien esikunnan listoilla ja
Mäkinen yhden ilmavoimille alistetun linnoitusrakennuspataljoonan rakennusjoukkueen johtajana. Vuodenvaihteen 1942 jälkeen Janhunen siirtyi kotirintamalle kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriöön hoitamaan kotirintaman sotavankiasioita. Vaikka tämä on erittäin mielenkiintoinen käänne, jää se tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Mäkinen sen sijaan jatkoi linnoitusrakennuspataljoonassaan kesään 1942 asti, jolloin hänet komennettiin myös pois sotatoimialueelta. Nyt tehtäväkenttänä olivat välirauhan aikaiset linnoitteet ja niiden ympärillä tapahtuneet
työt. Molemmat käyttivät jatkosodan ensimmäisenä syksynä työvelvollisia ja sotavankeja työvoimanaan. Mäkiselle puolestaan tuli asemasotavaiheen aikana käytettäväkseen toipilaista
koottuja erillisiä linnoitusrakennuspataljoonia. Näiden kahden rakennusalan ammattilaisen sodan aikaisia työuria tutkimalla rakennan käsitystä rakennustöistä sodassa sekä työnjohdon sodan arjesta.
Väitöskirjan päättää loppuluku, jossa tarkastellaan pääluvuissa esitettyjä johtoteemoja. Kolmessa loppuluvun alaluvussa edetään kronologisesti taloudellisen puolustusvalmiuden työvoimakysymyksistä talvisodan päättymiseen, kehityksen ajanjaksoon, jonka nimesin otsikolla
”Työvoima sodasta sotaan” ja päätteeksi johtopäätöksiä työvoiman sotilaallisesta käytöstä jatkosodan linnoitustöissä.
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2. Säännöstelty työvoima talvisodassa
Tässä luvussa teemoina ovat taloudellinen puolustusvalmius, kansanhuoltoministeriön ja päämajan työvoimatoimistot sekä insinööriluutnantti Matti Janhusen talvisota. Näiden kautta tutkitaan työvoiman sotilaallista käyttöä talvisodassa ja sitä, miten tähän oli valmistauduttu. Tämän perustaksi on aloitettava 1920- ja 30-luvuilla tehdyillä suunnitelmilla. Tämän purkaminen
aloitetaan vuosien 1924 ja 1926 sotatalouskomiteoissa tehdystä valmistelutyöstä, joka konkretisoitui vuonna 1929 perustettuna taloudellisena puolustusneuvostona. Tämän jälkeen katse
kohdistetaan syksyllä 1939 perustettuun kansanhuoltoministeriöön ja sen työvoimatoimistoon.
Tässä vaiheessa näkökulma seuraa toimistopäällikön Johannes Kaltion toimintaa, sillä työvelvollisuuskysymykset olivat ministeriössä käytännössä hänen vastuullaan.
Työvelvollisuuden toimeenpano aloitettiin ylimääräisten harjoitusten alkaessa ja vastuu oli kansanhuoltoministeriöllä. Kuitenkin kesken talvisodan, tammikuussa 1940, perustettiin Päämajaan oma työvoimatoimisto, joka on toinen tarkasteltavista toimijoista. Tapahtumana tämä kuvaa sitä, että rauhan aikana laadituissa toimintasuunnitelmissa ei voitu ottaa huomioon sotatilan
ja sotatilanteen tuomia muutoksia. Päämajan työvoimatoimiston toiminnan käsittely on myös
”toimistopainotteista”, jolla tahdon tuoda esille toisenlaisen näkökulman samoihin työvoimakysymyksiin. Ajallinen rajaus on tämän työvoimatoimiston osalta alkaa tammikuun loppupuolelta 1940 ja päättyy huhtikuuhun 1940.
Kolmas näkökulma on suorittavalta tasolta. Reservin insinööriluutnantti Matti Janhusen talvisodan johtotehtävien kautta katse kohdistetaan siihen, millaista työnteko oli. Tarkastelemalla
Janhusen johtamia töitä talvisodassa voidaan myös ymmärtää jotain siitä, millaista työtä työvelvolliset tekivät. Janhusen johtamassa Työryhmä Janhusessa oli talvisodan loppupuolella
noin 700 työvelvollista. On mielenkiintoista suhteuttaa ylimmän toimeenpanovallan toimintaa
suoritusportaan työhön, miten ratkaisut näkyivät?
Siirtymistä välirauhan aikaisiin työvoiman käyttöä koskeviin kysymyksiin ei ole syytä aloittaa
heti rauhan 13.3.1940 jälkeen. Kenttäarmeijaa ei kotiutettu välittömästi, kuten ei myöskään linnoitustöissä olleita työvelvollisia. Talvisota oli lopulta varsin lyhyt sota, mutta sotatilaa ei välirauhan aikana purettu.
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2.1 Kohti toista maailmansotaa
Sodan uhka oli kasvanut. Maailmanpoliittinen tilanne oli kriisialtis vuonna 1938, jonka syksynä
Suomessa harjoiteltiin osittaista liikekannallepanoa. Kesällä 1939 Euroopassa elettiin edelleen
kiristyviä aikoja. Maailmaa tärisytti Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus elokuussa 1939, joka tunnetaan Molotov-Ribbentropp-sopimuksena. Tähän liitettiin salainen lisäpöytäkirja, jossa suoritettiin maiden välinen etupiirijako. Lisäpöytäkirjan perusteella
Puola laitettiin puoliksi, kun taas Baltian maat ja Suomi määriteltiin Neuvostoliiton etupiiriin.
Saksa aloitti 1.9.1939 salamasodan ja yllätti Puolan. Koskaan aikaisemmin ei sotien historiassa
ollut nähty samankaltaista nopeiden motorisoitujen joukkojen ja ilmavoimien yhdistelmää.
Kaksi päivää myöhemmin Iso-Britannia ja Ranska julistivat sodan Saksalle. Toinen maailmansota oli alkanut.
Suomessa kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne oli huomattu jo edellisen vuoden syksynä
Saksan pyrkimyksien ja Münchenin sopimuksen jälkeen. Sotilaallinen uhka oli voimistunut ja
Neuvostoliiton hyökkäystä pelättiin. Saksan aloittamat sotatoimet vaikuttivat Suomessa heti
ulkomaankauppaan, josta oli uhkana vakavia seurauksia esimerkiksi leipäviljatilanteeseen. Taloudellisen puolustusneuvoston kolmekymmentäluvun alkupuolella tekemät suunnitelmat kriisinajan kansanhuollosta kaivettiin esille ja käsiteltiin uudestaan. Tämän seurauksena perustettiin kansanhuoltoministeriö. Ensin annettiin laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä
20.9.1939, 25.9. asetus kansanhuoltoministeriöstä ja 29.9. asetus kansanhuoltolautakunnista.70
Ensimmäiseksi kansanhuoltoministeriksi tuli ilmeisesti pääministeri Risto Rytin aloitteesta
pankkimies Rainer von Fieandt, joka hoiti tehtävää talvisodan ajan.71 Alkuvaiheessa kansanhuoltoministeriöön organisaatioon kuuluivat yleinen osasto, elintarvikeosasto, teollisuusosasto
ja jakeluosasto.72
Neuvostoliitto kutsui Suomen Moskovaan 5.10.1939 keskustelemaan kysymyksistä, jotka tarkoittivat rajan siirtoja. Suomen linja oli tiukka, eikä vaatimuksiin suostuttu. Samaan aikaan
aloitettiin puolustusvoimien valmiuden nostaminen. Rauhanajan armeija siirrettiin suojajoukoiksi. Päätös osittaisesta liikekannallepanosta tehtiin 7.10. Samalla päätettiin käyttää nimitystä
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Lehtinen, Artturi: Sotatalous 1939–1945. Teoksessa: Jutikkala, Eino (Toim.): Itsenäisen Suomen taloushistoriaa 1919–1950. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1967, 195.
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36

ylimääräiset harjoitukset. Todellisuudessa ylimääräiset harjoitukset tarkoittivat laajamittaista
liikekannallepanoa, kun pääosat kenttäarmeijaa käskettiin harjoituksiin lokakuun 14. päivänä.
Suomen työvoimahallintoa toisen maailmansodan aikana tutkineen Erja Sarasteen mukaan yleinen työllisyystilanne syksyllä 1939 oli tasapainoinen. Elokuun osalta työttömyyskortistoon oli
merkitty 2 500 henkeä, joista kolme neljännestä oli työttömyystöissä. Kun asevelvolliset oli
käsketty aseisiin, oli tarvittava työvoima irrotettava sieltä mistä se parhaaksi nähtiin. Suomessa
ei ollut työttömien muodostamaa työvoimareserviä, kuten Isossa-Britanniassa tai Yhdysvalloissa.73 Normaalioloissa työmarkkinakysymysten hoitaminen kuului sosiaaliministeriölle ja
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle: Sosiaaliministeriön alueelle kuului työnvälitys ja
työttömyyden hoitaminen henkisten alojen työntekijöiden osalta. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle puolestaan työttömyyden torjunta ruumiillisen työn tekijöiden keskuudessa.74
Työvoiman tarve nousi ylimääräisten harjoitusten alkaessa varsinkin sotatarviketeollisuudessa,
jonka tuotantokykyä ryhdyttiin kehittämään. Työvoimatilanteen lähtökohta oli siinä mielessä
hyvä, että näiden tuotantolaitosten työvoimasta suuri osa oli naisia, jotka jäivät töihinsä. Asevelvollisten miesten tilanne oli toinen. Ammattimiehille onnistuttiin usein saamaan lykkäystä
asepalveluksesta. Suomen elinkeinorakenne oli kaikkiaan varsin maatalousvaltainen. Lisäksi
sotilaskoulutusta saamattomia miehiä oli suhteellisen runsaasti. Sarasteen mukaan talvikauden
työvoima olikin suhteellisen helposti korvattavissa ja vuodenvaihteeseen asti myös lähes kaikki
linnoitustyömaille tarvitut työmiehet saatu vapailta markkinoilta.75
Kriisinaikaista työvoimakysymystä oli hahmoteltu pitkin 1930-lukua. Tämä kehitys konkretisoitui kahteen linjaan: ammattimiesten varaamiseen teollisuuden tarpeisiin lykkäyksillä, sekä
lakiin yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana, jonka kärjessä oli huoli maatalouden työvoimansaannista.
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2.2 Taloudellisesta puolustusvalmiudesta työvoiman säännöstelyyn 1924–1938
Syyskuussa 1939 perustetun kansanhuoltoministeriön pohjana olivat taloudellisen puolustusneuvoston laatimat suunnitelmat kriisin ajan kansanhuollon järjestelyistä. Suunnitelma oli valmistunut vuonna 1933.76 Toisen maailmansodan syttyessä suunnitelmat kaivettiin esiin ja tarkastettiin kulkulaitosministeriön esittelijäneuvos Eljas Kahran77 johdolla syyskuun aikana.
Tehtävään asetetussa toimikunnassa oli vaikuttamassa myös entinen taloudellisen puolustusneuvoston toimistosihteeri Artturi Lehtinen, josta tuli kansanhuoltoministeriön yleissihteeri.78
Mutta miten taloudellista puolustusvalmiutta ja työvoimakysymystä käsiteltiin maailmansotien
välisenä aikana?
”Maailmansodan aikana saavutetut kokemukset sodan vaikutuksista työmarkkinoihin antavat aihetta taloudellista puolustusvalmiutta selvitettäessä kiinnittämään erikoista huomiota toimenpiteisiin, joilla suurempien häiriöitten syntyminen työmarkkinoilla voitaisiin sodan tullen välttää.”79
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1920-luvun alkua elähdytti voimakas rauhanoptimismi.
Kansainliitto oli perustettu ja Suomi oli sen jäsen, mutta sen mahdollisuuksiin suhtauduttiin
epäillen. 1930-luvun saapuessa Suomessa vaikuttivat Lapuan liikkeen ja Mäntsälän kapinan
muodostama kireä ilmapiiri ja kansainvälinen lama. Taloudellista puolustusvalmiutta pohtineiden sotatalouskomiteoiden ja taloudellisen puolustusneuvoston henkilöstö koostui käytännössä
kansankunnan eliitistä. Mukaan kuitenkin integroitiin sosiaalidemokraatteja, kuten muutenkin
valtionhallintoon. Elinkeinoelämän edustajia sidottiin näihin tehtäviin. Suomen ainoana sotilaallisena uhkana nähtiin itäinen naapuri. Sisäpolitiikkaan komiteoiden tai taloudellisen puolustusneuvoston tuottamissa lähteissä ei juuri otettu kantaa.
Muualla maailmassa taloudellinen ja teollinen puolustusvalmius oli saanut laajempaa huomiota. Ruotsissa työ oli aloitettu jo vuonna 1915 ja pysyvä organisaatio asetettiin 1928. 80
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Yhdysvalloissa työ jatkui ensimmäisen maailmansodan kokemuksilla heti sodan päätyttyä. 81
Varsinaisen sotakokemuksen puuttuminen ensimmäisestä maailmansodasta ei estänyt Suomea
opiskelemasta muiden maiden, sotaa käyneiden tai käymättömien, kokemuksia ja kehittelyjä.
Oppeja hankittiin laajalti eri aloilta, kuten esimerkiksi taktiikasta, sotapsykiatriasta ja tykistön
käytöstä.82 Esimerkiksi sotilasasiamiehenä Ranskassa ollut Armas Martola keräsi ja lähetti
yleisesikunnalle raportteja paikallisista linnoitustöistä. Näillä kerätyillä kokemuksilla on arvioitu olleen merkitystä myös Kannaksen vapaaehtoisiin linnoitustöihin.83
Toimintamalleja ja virikkeitä haettiin jatkuvasti Ruotsista.84 Tämä päti myös taloudellisen puolustusvalmiuden saralla. Suhteita pidettiin yllä myös Saksaan. 85 Yhteinen nimittäjä kaikille oli
kokemus ensimmäisestä teollisesta ja totaalista sodasta. Suomessa toisten kokemusten ja ratkaisujen tarkastelu oli yksi malli suunnitelmien kehittämiseen ja keino pyrkiä vaikuttamaan
omiin päättäjiin. Kyseeseen ei tullut ratkaisujen kopiointi, vaan Suomen oma henkinen ja taloudellinen toimintaympäristö pyrittiin huomioimaan. Ensimmäinen maailmansota oli osoittanut mikä valtava merkitys taloudella oli valtion sodankäyntikyvylle. 86 Kaikki taloudellinen
sota- tai puolustusvalmius lähti tästä kokemuksesta. Suomessa vuosien 1917–1918 elintarvikkeiden puute oli muistissa.87
Sotatalous, sekä talouden ja teollisuuden sotavalmius (myöhemmin puolustusvalmius), herättivät
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aikakausjulkaisuissa ja kirjasissa.88 Valtiovalta tarttui myös aiheeseen ja asetti 10.4.1924 sotatalouskomitean, jonka puheenjohtajaksi nimitettiin senaattori Kaarlo Castrén89. Jäseninä olivat
kenraali Rudolf Walden90, ylijohtaja V. M. J. Viljanen91, insinööri Rob. Lavonius92, maatalousneuvos K. J. Ellillä93, everstiluutnantti Woldemar Hägglund94, johtaja O. Pehkonen95 ja maanviljelysneuvos W. Ramsay96. Sihteeriksi komitea valitsi Paavo Korpisaaren97.
Edustettuna olivat vienti- ja kotimaanteollisuus, maatalous ja puolustuslaitos. Komitean tehtävänä oli laatia ehdotukset ”valtakunnan talouselämän järjestämiseksi sodanaikaisia oloja ja
puolustuslaitoksen tarpeita silmälläpitäen”. Samanaikaisesti työskenteli myös puolustusrevisioni, joka antoikin kaikki taloudellista laatua olleet kysymykset Castrénille. 98 Samoihin aikoihin, keväällä 1924, puolustuslaitos kuohui. Jääkäriupseerit tahtoivat päästä eroon Venäjällä
koulutetuista upseereista. Tilanne kärjistyi joukkoeroanomuksiin, mutta laukesi lopulta ja puolustusministeriksi tuli jääkärieversti Lauri Malmberg.99 Sotatalouskomitean sotilasjäsen Hägglund kuului jääkäreihin.
Ensimmäisessä mietinnössään Castrénin sotatalouskomitea esitti erityisen sotatalousneuvoston
perustamista. Sotatalouden nähtiin käsittäneen niin laajat alueet, ettei yksi tilapäinen komitea
sitä pystynyt millään järjestämään. Mitään valmistavia toimenpiteitä ei Suomessa ollut tehty ja
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komitean mukaan oli epäilemättä ”ryhdyttävä nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin asiassa”. 100 Työ
pohjautui ensimmäisen maailmansodan sotakokemuksiin, joita haettiin Saksasta, Ranskasta,
Englannista, Italiasta ja erityisesti Ruotsista.101
”Nykyaikainen sodankäynti asettaa erinomaisen suuret vaatimukset kansantaloudelle.”102
Castrénin komitean kuudes mietintö, ”Työmarkkinoista sodan aikana”, on työvoiman sotilaallisen käytön tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin. Mietinnön käsittely alkoi ensimmäisen
maailmansodan kokemuksiin pohjautuneella motivoinnilla. Työmarkkina-asioiden sodan aikaan varautumista verrattiin suoraan sotilaalliseen valmiustyöhön. Myös työmarkkinoiden mobilisoinnin aikaansaamiseksi olivat rauhanaikaiset suunnitelmat ja valmistelut ”yhtä välttämättömät kuin aseellisessa mobilisatiossa”. Suurin työmarkkinaongelma tulisi komitean arvion
mukaan siitä, että merkittävä osa teollisuuslaitosten työväestä käskettäisiin sodassa aseisiin.103
Tärkeimmiksi teollisuuden aloiksi sodan kannalta luettiin metalli-, kutomo-, nahka- sekä jalkineteollisuus.
Mietinnön lopussa esitettiin, että liikekannallepanosuunnitelmissa oli otettava huomioon teollisuuden asevelvollinen työväki, jonka olisi jäätävä työpaikoilleen. Lisäksi ehdotukseen laiksi
sotatilasta esitettiin lisäystä, joka tekisi valtioneuvostolle mahdolliseksi säätää yleinen työvelvollisuus sotatilassa. Oli ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla voitaisiin välttää suurempien häiriöiden syntyminen työmarkkinoille sodan syttyessä.104 Voidaan sanoa työvelvollisuuslain eri tasoilla tapahtuneen valmistelun alkaneen tästä mietinnöstä.
Tämä oli ensimmäinen perusteellinen esitys sodan aikaisten työmarkkinoiden järjestämisestä ja
ensimmäinen konkreettinen aloite yleisen työvelvollisuuden saamiseksi sitten vuoden 1918,
jolloin oli annettu laki poikkeuksellisten olojen vaatimasta yleisestä työvelvollisuudesta. Laki
oli voimassa 9.9.1918–31.10.1919.105 Mistään ei tosin ole löytynyt mainintoja lain soveltamisesta käytäntöön.
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Sotatalouskomitean ehdottamaa sotatalousneuvostoa ei perustettu. Sen sijaan puolustusministeriö ehdotti Castrénin komitean jatkavan työssään. Tämä ei miellyttänyt komiteaa, sillä se oli
edelleen pysyvän toimijan kannalla. Ongelmana oli myös se, ettei komitealla ollut sotilaallisen
puolen tukea työnsä takana.106 Jo heinäkuussa 1924, ennen ensimmäistäkään virallisesti jätettyä
mietintöä, olivat komitean jäsenet suunnitelleet jättävänsä erohakemukset, elleivät esitykset
menisi suunnitellusti läpi.107 Kuudennen mietinnön jälkeen, kun pysyvän neuvoston perustamisesta ei tullut mitään, jätti Castrén eroanomuksensa. Tähän suostuttiin ja komitea lopetti työnsä.
Castrén puolestaan jäi seuraamaan aktiivisesti asioiden kehittymistä. 108 Sotatalouskomiteoita
käsitelleen Seppisen mukaan heikot hallitukset ja puolustuslaitoksen kuohunta veivät mahdollisuuden Castrénin komitean esityksien toteutukselta.109
Castrénin komitean sanoma oli kuitenkin jäänyt vaivaamaan päättäjiä, sillä jo vuonna 1926
asetettiin uusi sotatalouskomitea110, jonka puheenjohtajaksi tuli professori Bernhard Wuolle111.
Jäseninä olivat professori K. T. Jutila112, agronomi S. Mattsson113, toimittaja O. Puro114, kenraali K. M. Wallenius115, ylijohtaja V. M. J. Viljanen ja toimitusjohtaja J. Stjernvall116.
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Sihteereiksi komitea valitsi insinööri I. Killisen117 ja majuri Gunnar von Wrightin118. Komitealla oli tähtäimessään kaksi keskeistä osa-aluetta: sotateollisuus ja elintarvikehuolto. On arvioitu, että Wuolteen komitean mahdollisuudet tuloksentekoon olivat paremmat kuin edeltäjällään. Perusteluna tälle on nähty vahvempi sotilaiden tuki.119 Toki Castrénin komiteassa oli ollut
mukana everstiluutnantti W. Hägglund puolustusministeriöstä ja kenraalin arvoa kantanut Rudolf Walden, mutta kenraali Wallenius sen sijaan oli yleisesikunnan päällikkö. Wuolteen komiteassa oli edeltäjäänsä sotilaallisempi painotus.120
Ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtaja Wuolle kertoi jäsenille suunnitelleensa matkaa
Tukholmaan saadakseen kaiken mahdollisen tiedon Ruotsissa tehdystä alan työstä. Wuolle ajatteli, että näin saataisiin mahdollisimman nopeasti ”käytännöllinen pohja komitean tulevalle
työlle”. Komitea kannatti esitystä ja yksimielinen lisäys kuului, että matkaa olisi samalla jatkettava Berliiniin asti. Asia päätettiin esitellä puolustusministerille. Tämä ei kuitenkaan tuottanut tulosta, sillä Tukholmasta oli juuri saapunut paikallisten komiteoiden työssä mukana ollut
majuri, jolta saisi apua myös näissä asioissa. 121
Työvoimakysymystä käsittelivät tai sivusivat Wuolteen sotatalouskomitean mietinnöt teollisuudesta, sotatalousneuvostosta ja työvelvollisuudesta. Teollisuuden osalta tyydyttiin toteamaan, että sotavarusteiden tuotanto oli tärkeää, ja että ongelmana se, että suuri osa teollisuuden
miespuolisesta työväestä kutsuttaisiin aseisiin. Tämä pitäisi ottaa huomioon tulevaisuudessa
tehtävissä teollisuuden liikekannallepanosuunnitelmissa.122
Viidennessä mietinnössä esitettiin sotatalousneuvoston perustamista. Tämän pitäisi olla laaja ja
vakinainen elin, joka pystyisi toimimaan monella eri yhteiskunnan alalla kuten teollisuudessa,
maataloudessa, työmarkkinoilla ja puolustuslaitoksessa. Mallia oli otettu Ruotsista, jossa oli
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1997- (viitattu 17.5.2018).

118
Gunnar von Wright (1894-1975): majuri, myöhemmin eversti. Yleisesikunnan liikekannallepano-osaston
päällikkö, myöhemmin taloudellisen puolustusneuvoston toimistopäällikkö. Talvi- ja jatkosodassa yhteysupseeri
kansanhuoltoministeriön ja päämajan välillä. Suomen jääkärien elämänkerrasto, 1975.
119

Nummela 1984, 305.

120

Tiihonen, 154.

121

V:n 1926 sotatalouskomitean kokouksen pöytäkirjat, 5.5.1926 ja 8.6.1926, K/1/1/R-627, KA.

122

V:m 1926 Sotatalouskomitean 3. mietintö, 4/1/R-627, KA.

43

ehdotettu perustettavaksi Rikskomissionen för ekonomisk försvarsberedskap.123 Ruotsissa päätös komission perustamisesta meni lopulta läpi huhtikuussa 1928. 124
Työvoiman määrittelyn kannalta tärkein oli kuitenkin kymmenes mietintö, jossa käsiteltiin
”työvelvollisuuden ja työväenkysymyksen edeltäpäin järjestäminen puolustusvalmiuden kannalta”. Työvoimakysymystä pohdittiin ensin vapaaehtoisuuden kautta. Olisivatko kansalaiset
olleet valmiit vapaaehtoisesti uhraamaan työpanoksensa ja apunsa asevelvollisten työn tueksi?
Ei, oletukseksi oli otettava, ”että suuri osa siviiliväestöstä ei tule millään tavalla vapaaehtoista
apuansa tarjoamaan”.125
Jo rauhan aikana oli suunniteltava ja laadittava sellaiset lait, joiden myötä tarpeellinen työvoima
velvoitettiin työhön maanpuolustuksen hyväksi. Johtuen perustuslaillisia vapauksia rajoittavasta luonteesta, työvelvollisuus olisi otettava käyttöön vakaasti harkiten. Komitea käytti esimerkkejä Ranskasta ja Ruotsista, joissa oli valmisteltu ja laadittu vastaavanlaisia lakeja ja lakiehdotuksia.126 Perustelut ulkomaisiin kokemuksiin olivat hyvin samankaltaiset aikaisemman
Castrénin sotatalouskomitean kanssa.
Sotatalouskomitean mukaan ensimmäisen maailmansodan tärkein opetus oli, että edes Euroopan väkirikkaissa maissa rintaman taakse jäänyt työvoima ei riittänyt suorittamaan sotatalouden
ja yleisen toimeentulon kannalta tärkeitä tehtäviä. Työvoiman käyttöä oli suunniteltava ja saatava työvoima oikealle paikalle oikein käytetyksi. Sotatalouskomitea ei sortunut ylioptimismiin. Sodanaikaiset ponnistelut vaatisivat ”äärimmäisiä ponnistuksia”, joihin oli velvoitettava
kaikki. Ja vaikka taloudellinen puolustusvalmius olisi järjestetty parhaimmallakin mahdollisella tavalla, tulisi se kohtaamaan kovia koetuksia.127 Wuolteen komitea erosi tehtävästään
vuonna 1927 jätettyään mietintönsä.
Molempien komiteoiden aikana julkisessa sanassa käytiin keskustelua myös taloudellisesta
puolustusvalmiudesta.128 Myös Kaarlo Castrén osallistui tähän, esimerkkeinä voidaan mainita
kirjoitus ”Vakava sana vakavassa asiassa”129 vuodelta 1927 ja huhtikuussa 1928
123

V:n 1926 Sotatalouskomitean 5. mietintö, 1/R-627, KA.

124

Månsson, 31.

125

V:n 1926 Sotatalouskomitean 10 mietintö, 6/1/R-627, KA.

126

Sama.

127

Sama.

128

Esim. Viljanen, V. M. J.: Puolustusvalmius ja talouselämä. Sana ja Miekka 1924; von Wright, Tor: Synpunkter beträffande vår ekonomiska försvarsberedskap. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1925.
129

Castrén, Kaarlo: Vakava sana vakavassa asiassa. Sana ja Miekka 1927.
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Kansantaloudellisen yhdistyksen kokouksessa pitämänsä esitelmä ”Taloudellinen puolustusvalmiutemme ja sen järjestely”. 130 Lehdistössä esimerkiksi Uusi Suomi julkaisi kirjoituksen,
jossa käytiin otsikoittain läpi kaikki komitean mietinnöt. Mitään konkreettista sisällöstä ei kuitenkaan kirjoitettu, sillä ne sisälsivät salaista tietoa.131 Keskustelua käytiin lehdistön sivuilla
puolesta ja vastaan.132
Sekä Castrénin että Wuolteen sotatalouskomiteat olivat ehdottaneet sotatalousneuvoston perustamista. Lopulta tämä toteutuikin, kun valtioneuvosto asetti taloudellisen puolustusneuvoston
6.6.1929. Puheenjohtajaksi tuli Henrik Ramsay133.
Ensimmäisessä istunnossa syyskuun 17. päivänä 1929 puheenjohtaja Ramsay esitteli jäsenistön.134 Varsinaisista jäsenistä kahdeksan oli valtioneuvoston nimittämiä: Kaarlo R. Heinonen135, K.T. Jutila, Einar Kahelin136, Kyösti Kallio137, Magnus Lavonius138, Lauri Palojärvi139,
Väinö Tanner140 ja V.M.J. Viljanen. Heidän lisäksi jäsenistöön kuului seuraavien organisaatioiden edustajat: kauppa- ja teollisuusministeriön Ilmari Killinen, sosiaaliministeriön Niilo
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Mannio141, yleisesikunnan päällikkö Kurt Martti Wallenius, puolustusministeriön Oiva Olenius142, maataloushallituksen J.E. Sunila143 ja Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja Risto
Ryti144. Ylimääräisinä jäseninä oli eri ministeriöiden ja hallinnon haarojen edustajia sekä elinkeinoelämän kaikkien alojen keskusjärjestöjen tai vastaavien asettamat edustajat.
Jäsenistöä tarkasteltaessa, on selvää, että tavoitteet toiminnasta olivat laajat. Taloudellinen, teollinen ja poliittinen kenttä tahdottiin mukaan.145 Yleisenä periaatteena oli, että varsinaiset jäsenet osallistuivat yhteisiin istuntoihin ja ylimääräiset jäsenet jaostotyöskentelyyn. 146 Varsinaisista jäsenistä V. M. J. Viljanen oli kuulunut sekä Castrénin että Wuolteen komiteoihin, myös
muutamilla muilla oli aiempaa kokemusta. Jäsenistöstä esimerkiksi K. T. Jutila ja Niilo Mannio
olivat myös vuosina 1928–1932 toimineen taloudellisen neuvottelukunnan jäseniä.147
On myös syytä ottaa huomioon henkilökohtaisten verkostojen merkitykset ja näistä muodostuneet yhteydet esimerkiksi kenraali Carl Gustaf Emil Mannerheimin vuodesta 1931 johtamaan
puolustusneuvostoon. Ramsayn lasketaan kuuluneen samaan ruotsinkieliseen yläluokkaan esimerkiksi puolustusneuvoston jäsenenäkin tunnetun Rudolf Waldenin kanssa.148 Lisäksi Ramsayn ja Mannerheimin välillä oli ystävyys, jonka puolestaan Seppinen arvio vaikuttaneen siihen, että taloudellinen puolustusneuvosto ei ottanut osaa toimivaltakiistoihin, joita Mannerheim
puolustusneuvoston puheenjohtajana kävi.149
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Ensimmäisen toimintavuotensa aikana taloudellinen puolustusneuvosto asetti jaostoja käsittelemään omien alojensa kysymyksiä, jotka oli valmisteltu taloudellisen puolustusneuvoston toimistossa. Syksyyn 1930 mennessä oli asetettu maatalousjaosto, teollisuusjaosto, liikenne- ja
kulkulaitosjaosto, järjestelyjaosto sekä raha-asiainjaosto.150 Taloudellisen puolustusneuvoston
toimiston voimahahmot olivat toimistopäällikkö everstiluutnantti Gunnar von Wright (vuoden
1926 sotatalouskomitean toinen sihteeri) ja apulaistoimistopäällikkö agronomi Artturi Lehtinen. Tässä käsitellyistä taloudellisen puolustusneuvoston muistioista kaikki oli tehty toimiston
henkilökunnan voimin. Laman vaikutus ei näy suoraan asiakirjoista, mutta epäilemättä sillä oli
vaikutusta myös taloudelliseen puolustusvalmiustyöhön.151
Työvoimakysymyksen kannalta tärkeimmät taloudellisen puolustusneuvoston jaostot olivat
kansanravitsemusjaosto ja teollisuusjaosto. Maatalous ja teollisuus olivat ne suunnat, joihin erityisesti katsottiin tarvittavan poikkeusaikaista työvoiman sääntelyä. Teollisuuden osalta päädyttiin tärkeimpänä ratkaisuna asevelvollisuuslainsäädännön tarkentamiseen sen osalta, että
tärkeiden sotateollisuuslaitosten henkilöstä voitaisiin vapauttaa asepalveluksesta. Käsittelytyö
alkoi taloudellisen puolustusneuvoston teollisuusjaostossa syksyllä 1931 152 ja jatkui vuoteen
1933. Asiakirjojen valossa tärkeimmässä roolissa oli Gunnar von Wright. Hän laati muistiot,
joiden pohjalta keskustelua käytiin ja hankki yhteyksillään Ruotsiin tietoa siitä, kuinka vastaavat asiat oli länsinaapurissa järjestetty. Samalla pyrittiin arvioimaan, kuinka paljon kannatti ottaa mallia Ruotsista ja mitä taas muokata omaan katsantoon sopivammaksi.153
Perusongelma oli sama, jonka jo Castrénin komitea oli nostanut esille: teollisuuden työvoimasta
lähtisi liikekannallepanossa huomattava määrä miehiä. Teollisuuden työvoimakysymyksen
kärki tältä kannalta oli siinä, että korkeaa ammattitaitoa vaatineiden tehtävien hoitajat piti saada
pysymään töissään. Näin erityisesti teollisuuslaitosten kohdalla, jotka tuottivat sotatarvikkeita
tai kriisin aikana muuttaisivat tuotantonsa sellaiseksi. Millä perustein ja miten heidät vapautettaisiin asepalveluksesta? Syyskuun 1931 kokouksen pöytäkirjaan merkittiin läsnä olleiden
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teollisuuden edustajien puoltaneen ”henkilökohtaista järjestelmää”, jossa vapautettavat henkilöt nimettäisiin.154
Marraskuussa 1933 Gunnar von Wright esitteli ajatuksia ammattiryhmiin kuuluneiden asevelvollisten vapauttamista asepalveluksesta. Hän lähti liikkeelle Ruotsista ja siitä, miten asevelvollisten vapautusjärjestelmä oli siellä rakennettu. Siirtyessään käsittelyssä Suomen tilanteeseen von Wright esitti jälleen kysymyksen siitä, ketkä pitäisi vapauttaa ja millä perusteilla.155
Ensimmäisenä von Wright nosti sotatarviketeollisuuden ja sen parissa toimineet asevelvolliset
ja sellaiset teollisuuden tuottajat, joiden tuotteita sotatarviketeollisuus tarvitsi. Huomioon kuitenkin täytyi ottaa kaupallisia toimialoja, joiden tuotteilla oli merkitystä myös sodankäynnille.
Von Wright painotti, ettei ”siviililuontoisten” ja ”sotilasluontoisten” erottaminen ollut mikään
yksinkertainen tehtävä.156 Ajatusten kehittelyssä on huomattavissa tietynlaista tasapainottelua.
Missään vaiheessa ei voitu lähteä siitä liikkeelle, että asevoimien suorituskyky heikentyisi vapautusten myötä. Toisaalta nähtiin myös se, että sodankäynnissä teollisuus ja talous olivat niin
merkittäviä, että ne olivat yksinkertaisesti otettava huomioon.
Aiheeseen liittynyt asetus annettiin lopulta tammikuussa 1934 ja siinä määriteltiin valtion virastojen ja vastaavien virat, joiden asevelvolliset haltijat vapautettaisiin asepalveluksesta sodan
aikana. Mukaan tuli myös puolustuslaitoksen tehtaiden ja korjaus- ja työpajojen henkilökunta.157 Vuoden 1935 aikana valmistui myös ehdotus teollisuuden sodanaikaisesta järjestelystä, joskaan lopullisia päätöksiä ei tehty. 158
Työvelvollisuus, jota samaan aikaan suunniteltiin, oli alusta alkaen sivussa teollisuuden ammattityövoimakysymyksen ratkaisussa. Ammattitaidon siirtäminen työvelvollisille nähtiin niin
aikaa vieväksi tehtäväksi, että tuotanto olisi kärsinyt kohtuuttoman paljon. Niin sanotusti ammattitaidottoman työvoiman suhteen kysymys ei koskaan ollut hirveän suuri. Jo Castrénin työmarkkinamietinnössä kirjoitettiin:
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”Osa miespuolisesta työväestä voidaan epäilemättä korvata naisilla ja alaikäisillä.”159
Taloudellisessa puolustusneuvostossa työvelvollisuuslain kehittely lankesi kansanravitsemusjaostolle. Teemaa käsiteltiin kansanravitsemuksen järjestelyn ja kriisin aikaisen säännöstelyn
suunnittelutyön yhteydessä. 160 Annettu tehtävä osoittautui erittäin laajaksi ja lopulta jaoston
tehtäväksi tuli koko poikkeusolojen säännöstelyorganisaation suunnittelu. Suomessa oli jo ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan aikana harrastettu säännöstelyä 161, mutta näitä kokemuksia ei kovin paljoa hyödynnetty.
Säännöstelyn keskuselimeen suunniteltiin perustettavaksi kansanhuolto-osasto, teollisuusosasto ja yleinen osasto, jonka alaisuuteen tulisi työmarkkinatoimisto. Työmarkkinatoimiston
tehtäviksi kaavailtiin työvoiman jakaminen eri tarkoituksiin sekä ”mahdollisesti säädettävästä
työvelvollisuudesta” johtuvien kysymysten ratkaiseminen. Gunnar von Wrightillä oli esittää
kuvaus siitä, miten Ruotsin Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap oli suunnitellut säännöstelyn hoidettavaksi.162
Mahdollisen sodan aikaista työvoiman tarvetta tarkasteltiin maatalouden näkökulmasta. Maataloustuotannon ylläpitämisestä keskusteltiin kansanravitsemusjaoston kokouksessa, jossa tarkastettiin neuvoston toimistossa laadittu muistio ”maataloustuotannon ylläpitämisestä ja edistämisestä elintarvikepulan aikana”.163 Työvoimakysymys oli ”nähtävästi tärkein niistä kysymyksistä, joiden onnellisesta ratkaisusta riippuu maataloustuotannon ylläpidon ja lisäämisen
menestyminen”.164
Mikäli liikekannallepano jouduttaisiin toteuttamaan, valtaosa maatalouden parhaassa työiässä
olleesta miespuolisesta työvoimasta otettaisiin asepalvelukseen. Joiltakin pienemmiltä tiloilta
lähtisi ainoa mies, suuremmilta tiloilta kenties valtaosa. Myös hevosten suuri merkitys niin

159

V:n 1924 sotatalouskomitean 6. mietintö, 22.5.1925. 5. Sotatalouskomitea/ Kaarlo Castrénin arkisto, KA.

160

Taloudellisen puolustusneuvoston yhteisen istunnon pöytäkirja 19.5.1931, 7/I/II/1/1/R-629, KA.

161

Rantatupa 1979, 74, 110, 166.

162

P.M. pula-ajan säännöstelyorganisation keskuselimen kokoonpanosta ja tehtävistä. Taloudellisen puolustusneuvoston yhteisen istunnon pöytäkirjan liite 16.3.1933, 10/II/II/2/1/R-629, KA.
163
Taloudellisen puolustusneuvoston kansanravitsemusjaoston kokouksen pöytäkirja 6.7.1933, 5/I/II/2/1/R-629,
KA.
164

P.M. maataloustuotannon ylläpitämisestä ja edistämisestä elintarvikepulan aikana. Taloudellisen puolustusneuvoston kansanravitsemusjaoston kokouksen pöytäkirjan liite 6.7.1933, 5/I/II/2/1/R-629, KA.

49

armeijalle kuin maataloudelle oli huomioitava. Odotushorisonttina tämä oli maatalouden kannalta erittäin huolestuttava.
Taloudellisen puolustusneuvoston apulaistoimistopäällikkö Artturi Lehtinen kirjoitti työvelvollisuuden säätämisen puolesta:
”Näyttää siltä, että maatalouden samoin kuin sotateollisuuden työvoimantarpeen
tyydyttämiseksi sodan aikana on välttämätöntä säätää laki työvelvollisuudesta.”165
Viimeistään tässä vaiheessa, keväällä 1933, oli puolustusministeriöllä valmisteltuna esitys työvelvollisuuslaiksi. Tätä ei käsitelty taloudellisessa puolustusneuvostossa tai jätetty eduskunnalle. Lehtinen totesikin, että työvelvollisuuslain säätäminen rauhan aikana oli tarpeetonta.
Riitti, että lakiehdotus ja tarpeelliset asetukset olivat valmiina. Samoihin aikoihin teollisuuden
työvoimaa käsiteltäessä puhuttiin työvelvollisuudesta ja siitä, kuinka se oli merkittävä erityisesti maataloudelle.166
Vuonna 1936 tapahtui merkittävä organisaatiomuutos. Puolustusministeriöön perustettiin sotatalouspäällikön virka, johon tuli eversti Leonard Grandell. Lisäksi tehtiin erinäisiä järjestelyjä.
Taloudellisen puolustusneuvoston toimisto siirrettiin uuteen sotatalousosaston liikekannallepanotoimistoon, jossa se jatkoi töitä. Taloudellinen puolustusneuvosto jatkoi olemassaoloaan,
mutta ei Ilkka Seppisen mukaan enää kokoontunut.167 Kinnunen puolestaan toteaa, että vielä
sotatalousosaston perustamisen jälkeenkin taloudellisella puolustusneuvostolla oli ”oikeus
tehdä aloitteita ja esityksiä” ja se tekikin erilaisia tiedusteluja ja tilastojen keruita.168 Toisin kuin
Seppinen kirjoittaa, taloudellinen puolustusneuvosto kokoontui myös tämän jälkeen osallistuen
esimerkiksi Pohjoismaiseen yhteistyöhön taloudellisen puolustusvalmiuden saralla. Myöhemmältä
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suunnittelutehtävät siirtyivät sotatalousosastolle samoin kuin talouden liikekannallepanon järjestelyt. Tässä vaiheessa lähdemateriaali kuihtuu hyvin ohueksi.
Artturi Lehtinen jatkoi maatalouskysymysten parissa myös organisaatiomuutoksen jälkeen.
Vaikutteita haettiin edelleen ulkomailta. Tällä kertaa Lehtinen itse lähti Yhdysvaltoihin tutustumaan paikalliseen teollisuuden mobilisointityöhön puolustusministeriössä. Matkaltaan hän
lähetti teollisuuden mobilisointisuunnitelman, todennäköisesti vuoden 1933 Industrial Mobilization Plan170, sekä muutamia kirjoja.171 Ajatukset liikkuivat. Suomi haki ideoita Ruotsista,
Yhdysvalloista ja Saksasta samalla kun Ruotsi haki inspiraatiota myöskin Yhdysvalloista ja
Saksasta.172
Kevääseen 1937 mennessä jokin oli muuttunut ajattelussa. Maatalouden työvoimakysymyksiä
käsiteltäessä otettiin esille niitä toimenpiteitä, joita olisi syytä suorittaa jo rauhan aikana. Nyt
työvelvollisuuslaki nähtiin välttämättömäksi ja mainittiin, että puolustusministeriön sotatalousosastolla oli valmis ehdotus. Toisin kuin vielä 1933, nyt laki olikin tarkoitettu säädettäväksi jo
rauhan aikana.173
Maatalouden järjestelyjä varten suunniteltiin myös naisten kouluttamista koneiden ynnä muiden käyttöön. Tästä aiheesta Artturi Lehtinen laati muistion, jossa luotiin näkymiä maatalouteen
sodan syttyessä. Lehtinen lähti siitä, että armeijan palvelukseen otettaisiin 375 000 miestä.
Maatalousväestön osuus määrästä olisi ollut Lehtisen laskujen mukaan 225 000.174
”Maatalouden miestyövoiman menetys on todellisuudessa suurempikin kuin mitä
edelläesitetyt numerot esittävät. Armeijaan joutuvat nimittäin nuoret ja työkykyisimmät miehet, yli- ja ali-ikäisten, raajarikkojen ja fyysillisesti heikkojen jäädessä
kotiin.”175
Ketkä olisivat käytettävissä, jos valtaosa maataloustyöväestöstä olisi armeijan harmaissa? Lehtisen mukaan ensinnä tuli käytettävän viljelmien nais- ja lapsityövoimaa, pitäjän muuta ammattia harjoittavien miesten ja naisten työvoimaa, evakuoitavien alueiden mies- ja naistyövoimaa,
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sotavanki- ja vankityövoimaa ja viimeisenä asutuskeskuksien työvoimaa. Lehtinen arvioi muun
paikallisen työvoiman käytön muodostuvan vain järjestelykysymykseksi siinä vaiheessa, kun
jokaisessa pitäjässä olisi työvelvollisuuslain toimeenpanoa valvonut elin. 176
Vuoden 1938 aikana yleiseurooppalainen turvallisuusilmapiiri muuttui tiukemmaksi. Sodan
uhka kasvoi ja konkretisoitui entisestään. Tämä näkyi myös lainsäädännön tasolla erilaisten
puolustusvalmiuteen liittyneiden lakien säätämisessä. 177 On myös huomioitava, että koko 1930luvun – taloudellisesta lamasta huolimatta – sotilasmenot olivat suuret suhteessa valtion kokonaismenoihin.178
Merkittävää on, että toimeenpanovaltuuksien puutteesta ja vaikeuksista huolimatta taloudellinen puolustusneuvosto Tiihosen mukaan kuitenkin vakiinnutti asemansa puolustus- ja siviilihallinnon yhteistyöelimenä ja sai aikaan toimivat suhteet elinkeinoelämään.179 Seppinen puolestaan painottaa enemmän taloudellisen puolustusneuvoston toimiston roolia. Varsinkin Artturi Lehtinen teki merkittävän työn kootessaan tietoja ja näkemyksiä taloudellisen puolustusvalmiuden osalta. Hänestä tulikin kansanhuoltoministeriön korkea virkamies. 180

Työvelvollisuuslain säätäminen 1938–1939
”Työvelvollisen on tehtävä sitä työtä ja siinä työpaikassa, joka kutsussa on ilmoitettu tai muutoin määrätty.”181
”Tämä laki tekikin mahdolliseksi mobilisoida käytännöllisesti katsoen koko
kansa suorittamaan maan puolustustehtäviä edessä olevina kovina aikoina.” 182
Laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana loi pohjan työvoiman säännöstelylle. Kuten
edellisessä alaluvussa käy ilmi, erilaisia työvelvollisuushahmotelmia oli luotu ja ensimmäiset
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luonnokset työvelvollisuuslaiksi oli kirjoitettu viimeistään vuonna 1933. Vielä tuolloin suunnitelmissa oli, että laki saatettaisiin voimaan vasta sodan tai kriisin aikana, kun sellaista tarvitaan.
Tämä henki kuitenkin muuttui. Valmistautuminen nähtiin tarpeelliseksi myös työvelvollisuuslain osalta. Lopulta laki saatettiin voimaan 16.6.1939.
Viralliseen lainsäädäntöprosessiin laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana päätyi lokakuussa 1938, jolloin se esiteltiin valtioneuvostolle puolustusministeriön esittelyssä. Tässä yhteydessä asetettiin Yrjö Puhakan johdolla komitea tarkastamaan neljän lain pakettia, joista yhtenä oli työvelvollisuuslaki. Kaikki esitykset liittyivät puolustusvalmiuden kohottamiseen
(kaksi sotatilalain muutoksiin, laki nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden varastoimisesta ja
laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana). Puhakan komitean työn jälkeen 12.1.1939 esiteltiin valtioneuvostolle ehdotus hallituksen esitykseksi, jota käsittelemään asetettiin vielä ministerivaliokunta. Eduskuntaan laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana meni hallituksen
esityksenä 27.1.1939.183
Hallitus aloitti esityksensä perustelun sillä, että sodan syttyessä aiheutuisi maan työvoimatilanteeseenkin suuria muutoksia. Maatalouden työvoimasta poistuisi merkittävä osa. Teollisuuteen
sodalla olisi kahtalaiset vaikutukset: sotatarviketeollisuudessa työvoiman puutetta ja muilla teollisuuden aloilla työttömyyttä. Perusteluja haettiin maailmansodan muiden maiden kokemuksista. Ratkaisuksi tuleviin työvoimaongelmiin sodan aikana esitettiin lakia yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana.184
Pontta sanoille haettiin Euroopan valtioista, joissa (tarkemmin valtioita määrittelemättä) oli
säädetty lakeja varmistamaan tulevan sodan vaatimat työvoimakysymysten ratkaisut työvelvollisuuden avulla. Kokemuksien mukaan suurin syy maailmansodan ongelmiin oli hallituksen
mukaan ollut kunnollisten organisaatioiden puutteessa.185 Tässä yhteydessä on huomautettava,
että esitetyssä laissa sen toimeenpano määriteltiin tulevan sotataloushallituksen toimintavastuulle, jollaista organisaatiota ei ollut vielä olemassa. Aikaisemmat taloudellisen puolustusneuvoston suunnitelmat oli tehty tosin tätä organisaatiota varten. Kolmantena perusteluna mainittakoon vielä hallitusmuodon 75 pykälä, jonka mukaan jokainen Suomen kansalainen oli
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velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan siinä. Työvelvollisuuslailla
saataisiin vihdoin tarkennusta tähän kohtaan, ikään kuin vastapainoksi asevelvollisuuslaille. 186
Esitys lähti eduskunnan käsittelystä muun muassa puolustusasiainvaliokuntaan ja myös perustuslakivaliokunnalta pyydettiin arviota. Kysymys oli siitä, voitiinko laki säätää tavanomaisessa
järjestyksessä, vai katsottiinko sen muuttavan perustuslakia. Lakitekstiä muokattiin hieman,
jolloin työvelvollisten tehtäväksi määriteltiin maanpuolustuksen etua välittömästi tai välillisesti
tarkoittanut työ. Tällöin perustuslakivaliokunta päätyi siihen, että laki voitiin hyväksyä tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä.187
Kaikkiaan valiokuntien mietinnöt saivat useita kirjattuja vastalauseita. Lakiesitys herätti myös
ennakkoluuloja. Yksi näistä oli esityksessä ollut maininta mahdollisista rangaistustoimenpiteistä työvelvollisuuslakia rikkoneita kohtaan, minkä mukaan lakia rikkoneet olisi mahdollista
passittaa erityiseen rangaistustyömuodostelmaan. Eduskuntakeskustelussa huomautettiin, että
”pykälän sanamuoto soveltuisi Keski-Euroopassa esiintyvään pakonalaisuuteen,
mutta meille se on täysin soveltumaton, sillä se tietäisi rangaistuskomppanioiden
ja keskitysleirien muodostamista”.188
Viimein toukokuussa 1939 eduskuntatyö tuotti tuloksenaan lain yleisestä työvelvollisuudesta
sodan aikana, joka allekirjoitettiin 16.6.1939. Lain mukaan jokainen Suomen kansalainen,
”joka on täyttänyt kahdeksantoista, vaan ei kuuttakymmentä vuotta, on velvollinen, niin kuin jäljempänä säädetään, määräyksestä tekemään maanpuolustuksen
etua välittömästi tai välillisesti tarkoittavaa työtä.”189
Vapautettuja olivat lapsen tai muun henkilön hoitamisesta vastuussa olleet, jotka eivät voineet
poistua kotoaan, sellaiset henkilöt, jotka olivat jo vapautettu asevelvollisuuden suorittamisesta
sodan aikana sekä tietenkin sotapalveluksessa olleet asevelvolliset. Ketään ei tullut määrätä
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sellaiseen työhön, johon oli ”ilmeisesti kyvytön”. Työvelvollinen oli määrättävä kykyjensä ja
voimiensa mukaiseen työhön ja huomioon oli otettava perhesuhde ja terveydentila. 190
Laki edellytti rauhanajan toimenpiteitä, kuten työvelvollisten luettelointia sekä etukäteen sijoittamista tehtäviin. Sijoitetuille työvelvollisille oli lain mukaan mahdollista järjestää kertausharjoituksiin vertautuvia harjoituksia, joissa he perehtyisivät kriisinaikaisiin tehtäviinsä esimerkiksi tuotantolaitosten palveluksessa.191 Lainsäätäjät olettivat aikaa olevan tarpeeksi valmistelutehtäviä ja työvelvollisten kouluttamista varten. Kuten nyt tiedämme, lain säätämisen ja ylimääräisten harjoitusten alkamisen väliin jäi neljä kuukautta. Siinä ajassa ei ehditty tehdä mitään. Toimeenpanosta päätettiin lain mukaan erityisellä asetuksella.192 Vilho Tervasmäki jätti
väitöskirjassaan työvelvollisuuslain säätämisen käsittelemättä perustellen sitä sillä, että sodanuhka lievensi erimielisyyksiä ja nopeutti läpimenoa.193 Lakiesitys kuitenkin aiheutti voimakasta keskustelua ja erimielisyyksiä. Sen sijaan myöhemmät lakimuutokset menivät joutuisammin läpi.
Työvelvollisuuslain toimeenpanoon liittyneiden asetusten valmistelu alkoi syyskuun lopulla
1939. Kansanhuoltoministeriöstä, jolle työvelvollisuusaisat oli annettu, lähestyttiin työvelvollisuuslain kannalta sosiaaliministeriötä, Suomen Työnantajain Keskusliittoa ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliittoa asetustekstin luonnoksella, johon pyydettiin huomautuksia.
Työnantajien ja työntekijöiden edustus oli läpäisevä teema työvelvollisuuslain säädöksissä.
Vahva painotus kohdistui siihen, että työnantajat ja työntekijät olivat tasapuolisesti mukana
toimeenpanotehtävissä ja myös tämän asetuksen valmistelussa. Mikään aivan uusi asia tämä ei
ollut, tapa oli ollut olemassa itsenäisyyden alkuajoista lähtien, jolloin erilaisissa lautakunnissa
oli sekä työnantajien ja työntekijöiden edustus. 194 Myös erilaisissa työväenasioihin liittyneissä
komiteoissa oli käytetty laajaa edustusta.195 Ehkä tässä taustalla oli myös vuodesta 1918 juontuva epäilys siitä, ettei punaiseksi ajateltu työläisväki tulisi osallistumaan sotaponnisteluihin.
Kenties olisi työvelvollisuudenkin suorittaminen todennäköisempää, jos päättävässä
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lautakunnassa olisi tasapuolinen työnantajien ja työläisten edustus. Varmaa kuitenkin on, että
tämä oli tietoista työtä.196
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitton Eero A. Vuori painotti vastauksessaan sitä, että asetustekstiin tulisi kirjata tarkasti se, että ”työvelvollisuutta yleisestikin sovellutetaan todellakin
vain silloin, kun työvoimaa vapaaehtoisin toimenpitein ei ole saatavissa asetuksessa edellytettyihin töihin”.197 Sosiaaliministeri K-A. Fagerholm (sd.) puolestaan muistutti kansanhuoltoministeriön miehiä siitä, että lain toimeenpanosta ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta. Vuonna
1918 kyllä oli säädetty laki työvelvollisuudesta, mutta sitä ei koskaan ryhdytty soveltamaan.
”Asetusehdotus on näin ollen ollut laadittava oletusten perusteella siitä, minkälaiseksi olot todennäköisesti muodostuvat.” 198
Tässä Fagerholm oli enemmän kuin oikeassa!
Antti Hackzell (kok.) vastasi Suomen Työnantajain Keskusliiton nimissä, että valtaosa asetustekstin kohdista liittyi toimeenpanokysymyksiin, jotka eivät aiheuttaneet sen enempää kommentteja. Hackzell kuitenkin esitti huolensa siitä, että eri viranomaisten tehtävät ja toimivalta
oli määriteltävä tarkasti.199 Tämä ennakoi tulevia kokemuksia.
Asetus yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain soveltamisesta valmistui. Samalla annettiin asetus yleisen työvelvollisuuden voimaansaattamisesta sekä valtioneuvoston
päätös työstä, johon työvelvollisuutta voitiin soveltaa.200 Nämä asetukset kirjattiin asetuskokoelmaan 13.10.1939, samoihin aikoihin ylimääräisten harjoitusten alkaessa. Itse työvelvollisuuslaissa toimeenpano oli jätetty määriteltäväksi erillisessä asetuksessa, joten toiminta oli sen
mukaista.
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Työvelvollisuuslautakunnat määriteltiin asetuksessa yleisen työvelvollisuuden soveltamisesta.201 Toimeenpanoelimissä tuli olla työnantajilla ja työntekijöillä yhtäläinen edustus työ- ja
palkka-asioiden käsittelyssä sekä niiden ratkaisussa. Asetuksen mukaan työvelvollisuuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tuli valita henkilöistä, jotka olivat perehtyneitä työoloihin. Kun käsittelyssä olivat naispuolisia työvelvollisia koskevat asiat, piti lautakunnassa
olla myös naispuolinen edustaja. Jos varsinaisissa jäsenissä ei ollut naista, piti tilaisuuteen kutsua naispuolinen lisäjäsen, jolla oli kokouksessa puhe- vaan ei äänivaltaa. Yhtenä kriteerinä oli
myös se, ettei heidän saanut katsoa edustavan työnantajia tai työntekijöitä. Jäsenistä ja varajäsenistä piti olla puolet ja puolet työnantajien ja työntekijöiden edustajia. Tässä kiinnittää huomion tammikuun ”kihlauksen” henki jo ennen talvisodan alkua. Perustat tälle olivat muodostuneet viimeistään punamultakauden aikana, josta Pauli Kettusen mukaan kulki linja tammikuun
julkilausumaan.202 Tämä oli myös yksi osanen talvisodan henkeä, jota Tuomas Tepora on tutkinut, tammikuun ”kihlaus” ja punamultakauden luoma perusta.203
Kansanhuoltoministeriöllä oli mahdollisuus tilanteen vaatiessa antaa yksityiskohtaisia ohjeita
kansanhuoltopiirin ohi suoraan paikalliselle tasolle. Lisäksi kansanhuoltoministeriön päätettävissä oli, milloin työvelvollisia siirrettäisiin kansanhuoltopiiristä toiseen, sekä pitää yleistä luetteloa työvoiman valtakunnallisesta toimialakohtaisesta jakautumisesta. Kansanhuoltoministeriön oli huolehdittava siitä, ettei työvelvollisuutta sovelleta, ”mikäli vapaaehtoista tietä riittävää työvoimaa on saatavissa”. 204 Jo työvelvollisuuslakia suunniteltaessa 1920-luvulla oli painotettu sitä, että oli mentävä vapaaehtoisuus edellä.205 Velvollisuus tahdottiin saada suoritetuksi
vapaaehtoisuuden kautta. Tämän vapaaehtoisuuden tukena kuitenkin oli laki yleisestä työvelvollisuudesta.
Piiritoimistoille määrätyt tehtävät olivat hallinnollisia. Kansanhuoltopiirit muodostettiin läänijaon mukaisesti, joten yhden piirin sisällä toimi erinäinen määrä kuntia.206 Piiritoimiston tehtäväksi määrättiin esimerkiksi huolehtia siitä, että työvoima jakautui tasaisesti piiriin

201
Asetus yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain soveltamisesta, 13.10.1939, 333/1939. Suomen asetuskokoelma, 1939.
202

Kettunen 1994, 298.

203

Tepora, Tuomas: Sodan henki – kaunis ja ruma talvisota. WSOY, Helsinki 2015.

204

Asetus yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain soveltamisesta, 13.10.1939, 333/1939. Suomen asetuskokoelma, 1939.
205
V:n 1924 sotatalouskomitean 6. mietintö, 22.5.1925. 5. Sotatalouskomitea/ Kaarlo Castrénin arkisto, KA; V:n
1926 Sotatalouskomitean 10 mietintö, 6/1/R-627, KA.
206

Valtioneuvoston päätös maan jakamisesta kansanhuoltopiireihin, 30.9.1939. 300/1939, Suomen asetuskokoelma 1939.

57

kuuluneiden kuntien kesken ja sen tuli myös pitää piirin sisäistä luetteloa työvoiman jakautumisesta. Lisäksi tuli myös ohjata ja valvoa piirin työvelvollisuuslautakuntien toimintaa.
Työvelvollisuuslautakunnilla tärkeimpänä tehtävänä oli työvelvollisuuslain toimeenpano. Työvelvollisen työvoiman hankkiminen voitiin tehdä henkilökohtaisesti tai yleisellä kuulutuksella.
Työvelvollisuuslautakuntien tuli pitää kuntakohtaista luetteloa työvelvollisista – näiden perusteella rakennettaisiin piiritoimistojen luettelo lähetettäväksi kansanhuoltoministeriölle.
Muistelmissaan esittelijäneuvos Niilo Mannio kirjoitti, kuinka kriisinajan lainsäädäntöä säädettiin sitä mukaan kuin tarvittiin ja se oli tilapaisluontoista. Tässä hän ei ota huomioon työvelvollisuuslain pidemmän ajan valmisteluja, vaikka oli itsekin jäsenenä taloudellisessa puolustusneuvostossa.207 Yleisellä tasolla on oltava samaa mieltä Ilkka Nummelan kanssa, joka toteaa
taloudellisesta puolustussuunnittelusta, että suunnitelmat eivät olleet valmiit toisen maailmansodan alkaessa.208

2.3 Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimisto työvelvollisuuslain toimeenpanijana
”Hyvät herrat! Tämän kansanhuoltoministeriön tehtävät on määritelty asetuksessa
25. päivältä syyskuuta tänä vuonna ja se on määritelty hyvin monessa pykälässä
ja vielä useammassa momentissa.”209
Kansanhuoltoministeriö perustettiin 20.9.1939. Yleisen tason tehtäviksi määrättiin väestön toimeentulon turvaaminen sekä talouselämän ja työvoiman käytön säännöstely ”sodan tai muun
poikkeuksellisen tilanteen aikana” toistaiseksi kunnes toisin määrätään. 210 Tästä viiden päivän
päästä annettiin asetuksella tarkemmat tehtävät. Kansanhuoltoministeriön oli muiden tehtävien
lisäksi seurattava työmarkkinoiden kehitystä ja tarpeen vaatiessa ryhdyttävä ”toimenpiteisiin
työvoiman toimittamiseksi puolustuslaitokselle tai väestön toimeentulolle tärkeillä tuotannon
aloilla työskentelevillä tuotantolaitoksille” sekä huolehtia työvelvollisuuden toimeenpanosta,
207
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ellei sitä ollut määrätty esimerkiksi puolustusministeriölle. Työvoima ja työvelvollisuusasiat
määrättiin yleisen osaston alaisuuteen.211
Samalla annettiin myös asetus kansanhuoltopiireistä ja kansanhuoltolautakunnista. Piirien vastuulle tuli kansanhuoltohallintoon kuuluneiden tehtävien suorittaminen, mutta myös työmarkkinoiden seuraaminen ja työvelvollisuuden soveltaminen, mikäli niistä annettaisiin määräys.
Paikallisia tehtäviä varten oli kunnanvaltuustojen valittava vähintään kolme jäsentä, joiden tuli
olla perehtyneitä elintarviketuotantoon, kauppaan ja kulutussuhteisiin. Myös kansanhuoltolautakunnille suunniteltiin kuuluvaksi työvelvollisuuslain soveltamiseen liittyneitä tehtäviä. 212
Näitä tehtäviä ei kuitenkaan asetettu ja lopulta paikallinen vastuu työvelvollisuudesta asetettiin
työvelvollisuuslautakunnille. Kansanhuoltopiirien vastuu työvelvollisuuden soveltamisesta sen
sijaan jäi voimaan.
Kansanhuoltoministeriksi kutsuttu Rainer von Fieandt aloitti työnsä henkilökunnan hankkimisella. Muistelmissaan von Fieandt mainitsee saaneensa tässä Väinö Tannerilta paljon apua.213
Lopulta ministeriöön saatiin haalittua henkilökuntaa sieltä ja täältä ja toiminta Olympia-komitealta lainatussa ahtaassa huoneistossa saatiin käyntiin. Kuten jakeluosaston osastopäälliköksi
Kulutusosuuskuntien keskusliitosta lainattu Onni Toivonen (sd.) muistelmissaan kirjoitti:
”Koottu joukko oli varsin kirjava.”214
Tärkeimpänä miehenä oli rautahermoinen ministeriön yleissihteeri Artturi Lehtinen, joka oli
ollut taloudellisessa puolustusneuvostossa luomassa kansanhuollon ja säännöstelytalouden
suunnitelmia. Ainoana säännöstelyyn perehtyneenä hänen panoksensa toimintaan oli tärkeä.215
Ja vaikka Lehtinen oli ollut suunnittelemassa toimia, niin ei hänelläkään ollut käytännön kokemusta. Ministeriö joutui kasvamaan tehtäväänsä sitä tehdessään.
Heti 13.10.1939, jolloin asetukset työvelvollisuudesta annettiin, lähestyi kansanhuoltoministeriö lääninhallituksia todeten, että annetut asetukset edellyttivät ”eräitä pikaisia toimenpiteitä”.
Näin ollen kansanhuoltoministeriö ei pyytänyt, vaan ”kehoitti” lääninhallituksia ”kehoittamaan”
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valitsemiseksi.216 Kansanhuoltolautakunnat ohitettiin työvelvollisuuslain soveltamisessa ja
mentiin työvelvollisuusasetusten mukaan. Samalla ilmoitettiin, että kansanhuoltoministeriön
yleisen osaston työvoimatoimiston päällikkönä toimi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä saatu agronomi Mikael Johannes Kaltio apunaan osastosihteeri agronomi Toivo Hossola.
Kaltiolla oli edessään melkoinen urakka.217
Samaan aikaan kansanhuoltoministeriön perustamisen kanssa annettiin ohjeet kansanhuoltoministeriön neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi määrättiin pankinjohtaja
J.W. Rangell. Jäseniä oli kaikkiaan 18, joista mainittakoon Eljas Kahra, Leonard Grandell,
V.M.J. Viljanen ja Henrik Ramsay. Tehtävänä oli seurata kansanhuollollisten olojen kehitystä,
tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja ministeriölle.218
Kansanhuollon onnistumisen edellytys oli yhteistoiminnassa. Tästä syystä oli valittu edustajat
elinkeinoelämästä, teollisuudesta ja valtionhallinnosta. Elinkeinoelämän osallistaminen säännöstelyyn myös nähtiin ratkaisevaksi. Tuskin pelkät kansanhuoltoviranomaisten antamat päätökset olisivat riittäneet pitämään säännöstelyä oikeilla raiteilla. Elinkeinoelämä myös tahtoi
itse hoitaa mahdollisimman suuren osuuden säännöstelytehtävistä.219 Jakeluosaston päällikkö
Toivonen kirjoitti:
”Selvää on myös, ettei kansanhuoltoviranomaisen päähän ollut kaadettu sitä määrää viisautta, joka tarvittiin säännöstelypäätösten saneluun sellaiseen muotoon,
että ne kestivät pesun.”220
Reserviläiset oli kutsuttu ylimääräisiin harjoituksiin vain paria päivää aikaisemmin ja asetukset
työvelvollisuudesta annettu, kun kansanhuoltoministeriön neuvottelukunta kokoontui ensimmäistä kertaa. Puheenjohtajana toiminut Kahra avasi kokouksen ilmoittaen, että tarkoitus oli
keskustelu työvelvollisuuden toimeenpanon yleisistä suuntaviivoista. Kaltio puki sanoiksi sen,
kuinka kaikilla oli tunne äärettömästä työvoiman puutteesta. Vielä lakia ei ollut ehditty
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soveltaa, eikä työvelvollisuuslautakuntiakaan ollut pantu kasaan. Työvoimatoimiston päällikkö
Kaltio painotti näkemystään osallistujille:
”Meidän on mahdollisimman vähän puututtava normaalisten asioiden kulkuun ja
käytävä asioihin käsiksi vasta silloin kun on ihan pakko.” 221
Asepalveluksesta oli Kaltion mukaan toistaiseksi vapautettu 10 000 miestä, joista noin 2 000
teollisuuden palvelukseen. Iältään vapautetut olivat 20–40 vuotiaita. Traktorien ajajista oli
puute. Myös kuljetusvälineiden puute uhkasi vaikeuttaa toimintaa, sillä keskimäärin armeija oli
varannut kuorma- ja linja-autokannoista noin neljänneksen tai enemmän. Mielipiteenään Kaltio
ilmaisi, että autot ja traktorit pitäisi saada ”samanlaisen työvelvollisuuslainalaiseksi kuin ihmiset”. 222 Kaltio viittasi myös ministeri Urho Kekkosen (ml.) radiopuheeseen, jossa annettiin lupa
käyttää polttoainetta ja omia autoja asutuskeskusten vapaaehtoisten väestönsiirtojen suorittamiseen.223
”Sen jälkeen kun ministeri Kekkonen piti sen puheensa radiossa, lähti autoja pois
ja ne makaavat maaseudulla.” 224
Useassa puheenvuorossa painotettiin sitä, että kansanhuoltoministeriön oli tehtävä yhteistyötä
puolustusministeriön teollisuuspiirien kanssa. Teollisuuspiirit oli perustettu jo aikaisemmin ja
niiden pääasiallinen tehtävä oli sotateollisuuden alueellinen järjestäminen.225 Myös nämä olivat
teollisuuslaitosten tasolla ottaneet osaa työvoimakysymyksen järjestelyyn. Neuvottelukunnan
seuraava istunto päätettiin pitää heti seuraavana päivänä.226
Seuraavassa kokouksessa myös sotatalouspäällikkö Grandell oli läsnä. Esityslistalla olivat kysymykset liikekannallepanon laajuudesta ja työvoimakysymyksen järjestelystä. Muutama kohta
liittyi annettuihin asetuksiin – oli keskusteltava, millaisiin töihin työvelvollisuuslakia oli sovellettava. Tätä varten oli laadittu luettelo, jossa oli 23 eri työalaa, metalliteollisuus ja elintarveteollisuus ensimmäisinä. Oli myös pohdittava työvoimantoimiston ja kansanhuoltopiirien
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yhteistyöstä teollisuuspiirien kanssa.227 Keskustelu liikkui monella tasolla, tilanne oli epävarma. Hermosota oli käynnissä.
Kymmenen vuorokautta lääninhallituksille lähetettyjen ”kehoitusten” jälkeen kansanhuoltoministeriö antoi työvelvollisuuslautakuntien ensimmäisen toimintaohjeen. Useat ohjeen pykälistä
käsittelivät perustoimintaa: kuka käskee kokoontumisen, ohjeita kirjeenvaihdosta ja pöytäkirjanpidosta sekä toisti asetuksessa määrättyjä tehtäviä. Toimintaohjeen mukana lähetettiin luettelo, jossa määriteltiin niitä toimialoja, ”joiden piirissä työvelvollisuuden soveltaminen lähinnä
voi tulla kysymykseen”. 228 Kyseessä oli samainen luettelo, joka hyväksyttiin kansanhuoltoministeriön neuvottelukunnan kokouksessa 17.10.229 Työvelvollisuuden soveltamisesta todettiin
vielä:
”Työvelvollisuutta ei kuitenkaan ole sovellettava mihin tahansa edellä mainituilla
työaloilla esiintyvään työhön, vaan on otettava huomioon ne työt, jotka ovat nykyisen ajan tarpeen mukaan välttämättömiä tuotannon pysyttämiseksi entisellään
tai sen laajentamiseksi.”230
Muutamien kansanhuoltopiirien osalta otettiin yhteyttä kansanhuoltoministeriöön työvelvollisten luetteloinnin osalta. Ei ollut olemassa mitään lomakkeita tai luettelopohjia. Ohjeeksi annettiin täyttää samat tiedot, kuin työvelvollisen työkirjaan tuli. Työkirjat sentään saatiin painatettua
ja laitettua jakeluun.231
Lokakuun loppuun mennessä kansanhuoltoministeriön työvoimatoimisto oli työskennellyt hotelli Carltonin huoneistoissa seitsemän eri asiakokonaisuuden parissa. Ensimmäisen oli työvelvollisuuslain voimaansaattaminen ja kansanhuoltopiireille ja työvelvollisuuslautakunnille annetut työvelvollisuutta koskeneet ohjeet. Tärkeä tehtävä oli myös järjestää niiden reserviläisten
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vapauttaminen, jotka olivat talouselämän kannalta välttämättömissä tehtävissä, esimerkiksi teknillisellä tai elintarvikealalla.232
Varsin konkreettinen tehtävä oli kansanhuoltopiirien ja työvelvollisuuslautakuntien kautta järjestelty juurikkaiden nosto sekä syyskynnöt. Myös lainsäädännöllinen työ kuului työvoimatoimiston tehtäviin. Siellä laadittiin esimerkiksi valtioneuvoston päätös pakkotilauksen käyttämisestä puolustuslaitokselle ja väestön toimeentulolle tärkeään työhön. 233 Toivosen muistelmien
mukaan tärkeimpänä miehenä lähes tehdasmaisesti tuotettujen lakien takana oli kauppaministeriöstä lainalle saatu tuomari Jaakko Enäjärvi.234
”Kun jokainen askeleemme merkitsi kansalaisten oikeuksiin puuttumista, oli toimenpiteemme pukeminen lailliseen muotoon kaikkea muuta kuin helppo tehtävä.
En tiedä, kenen käsialaa oli ministeriön päätös, joka kuului: ’Kanalla ei tässä päätöksessä tarkoiteta kukkoa.’ Luultavasti tämä oudolta tuntuva määräys oli välttämätön rengas lainsäätäjän loogisessa rakennelmassa.”235
Työvoimatoimisto oli myös antanut ”ohjeita ja määräyksiä työkysymyksen hoitamiseksi ennen
asianomaisen lainsäädännön aikaansaamista”. Ilmeisesti tällä tarkoitettiin aikaa syyskuun lopusta lokakuun 13. päivään, jolloin työvelvollisuuslaki saatettiin voimaan. Tarpeellista propagandaa oli myös harjoitettu. Tätä varten annettiin suurelle yleisölle ohjeita ja neuvoja työkysymyksen järjestelystä radion ja sanomalehdistön välityksellä. Työvoiman säännöstelyyn liittyi
konkreettisesti toimenpiteet, joilla estettiin henkilöitä siirtymästä pois puolustuslaitokselle ja
väestön toimeentulolle tärkeästä työstä.236
Marraskuun alussa kansanhuoltoministeri Rainer von Fieandt kehui suotuisaa tulosta syyskyntöjen suorittamisessa, mihin oli päästy maanviljelijäin yhteistyöllä sekä osaltaan työvelvollisuuslautakuntien toimenpiteiden avustamana. Siitä huolimatta joillakin paikkakunnilla oli vielä
kyntötyöt osittain kesken. Tähän oli puututtava tarmokkaasti ja otettava myös käyttöön
30.10.1939 annetun valtioneuvoston päätöksen määräykset, jotka mahdollistivat esimerkiksi
traktoreiden ja vetoeläinten pakkotilauksen. Kansanhuoltoministeri painotti, että omavaraisuus
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leipäviljan suhteen riippui suurelta osin näistä kynnöistä. 237 Kysymys leipäviljan riittämisestä
oli ollut yksi johtotähti koko sen ajan, kun taloudellisesta puolustusvalmiudesta ja varautumisesta oli keskusteltu 1920-luvun alusta lähtien.
Marraskuun ensimmäisenä päivänä kokoontui myös kansanhuoltoministeriön neuvottelukunnan yleinen osasto kokoukseen. Puhetta johti jälleen Kahra ja esityslistalla oli kaksi asiaa: vapauttaminen kertausharjoituksista ja demobilisaatio. Ylimääräiset harjoitukset olivat olleet
käynnissä kaksi viikkoa, eikä selvyyttä ollut laukeaisiko uhkaava tilanne sotaan vain rauhaan.
Odotushorisontti riippui vahvasti katsojasta. Miesten pitäminen armeijan riveissä lisäksi maksoi valtiolle joka päivä suuria summia. Työvoimatoimiston toimistopäällikkö Kaltio totesi, että
vapautusanomusten käsittely oli toistaiseksi keskeytetty, vaikka niitä tuli päivittäin. Tilanne oli
muuttunut kriittiseksi. Kaltio oli päätynyt siihen tulokseen, että suurimmissa vaikeuksissa olivat
maatalous ja rakennustyömaat. Hän tarttui myös erääseen tärkeään asiaan: oli aloitettava keskustelut työvoiman kannalta siitä, miten olisi meneteltävä ”ellei sotaa synny, vaan jäämme roikkumaan.”238
Vapautuksista kokous päätyi yksimielisyyteen muutamassa asiassa. Tilanteen rauhoituttua voitaisiin ehdottaa joukko-osastoja antamaan isäntämiehille lomaa. Päämajan järjestely- ja koulutusjaoston päällikön eversti Einar Mäkisen mukaan tämä olikin ainoa vaihtoehto ja silloinkin
tulisi lomalle pääsevien prosentuaalinen osuus jäämään pieneksi. Puuteollisuuden työvoimakysymyksen käsittelyä varten Kaltio ehdotti yhteistyötä puunjalostusteollisuuden ja työnantajaliiton kanssa. Ehdotus sai kannatusta. 239 Puunjalostusteollisuuden toiminta oli heikentynyt jo
syyskuusta lähtien.240 Myöhemmin nämä vapautukset/lomautukset saattoivat aiheuttaa pahaa
verta: miksi esimerkiksi isännät saivat lomaa mutta tavalliset talonpojat eivät, miksi tuo teollisuuden avainhenkilö päästettiin töihin mutta toista ei?241
Keskustelu kääntyi demobilisaatioon, eli joukkojen kotiuttamiseen. Eversti Einar Mäkinen kuvaili kahta eri vaihtoehtoista tapaa kotiuttamiselle. Olisi maatalouden etuja palveleva tapa ja
olisi sotilaallisia etuja palveleva tapa: joko tietty prosentuaalinen osuus kaikista yksiköistä tai
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sitten sotilaslääni kerrallaan. Vapauttaminen sotilaslääneittäin olisi yksikertaista suorittaa, sillä
yksiköt oli perustettu aluejärjestelmän mukaan sotilaslääneittäin. Niitä voitaisiin myös purkaa
kokonaisuuksina, mutta se ei olisi missään tapauksessa maatalouden etujen mukaista. Asia jätettiin puheenjohtaja Kahran esityksestä hautumaan. Seuraava kokous päätettiin pitää lauantaina 4.11.242
Lauantain 4.11. kokouksessa oli väki jälleen hieman muuttunut. Kahra ei ollut saapuvilla ja
puheenjohtajana toimi Henrik Ramsay. Keskustelun aloitti eversti Mäkinen, joka toisti kotiuttamisen mahdolliset suoritustavat. Hän toivoi tilanteen selviävän muutaman päivän sisällä. Mitään syytä kenttäarmeijan ylläpitämiselle ei ollut ilman sodan syttymistä. Keskustelussa huomattiin, ettei sotilasläänikohtaista vapautusta kannattanut kukaan. Prosentuaalisella menetelmällä oli mentävä, sillä koko maan työvoimatilanne oli otettava huomioon. Mäkinen huomautti,
että tässäkin menetelmässä oli suurena vaikeutena se, että hevoset oli joka tapauksessa pidettävä
palveluksessa. Mäkiseltä tiedusteltiin, kuinka pitkä kiertävän loman aika sotilaalliselta kannalta
oli suotava. Hän vastasi, että oli ”jokseenkin yhden tekevää, vaikka olisi vuosikin.”243
Keskustelu johti kysymykseen, kenet lomautettaisiin. Tämä oli työvoimakysymys, joka vaati
tarkkaa suunnittelua. Etukäteen sitä ei voinut kovin tarkkaan tehdä, sillä eihän ollut tietoa siitä,
että tulisiko kotiukset koskaan kysymykseen. Tässä kokouksessa kuitenkin tultiin tuloksiin, että
tärkeimmät tekijät olivat ”tuotannollinen elämä”, maatalous ja huoltovelvollisuus. Mutta kenet
sitten pitäisi lomauttaa, kun sen aika tulisi? Työllisyyden kausivaihtelulla oli suuri merkitys.
Puheenjohtaja Ramsay linjasi:
”Riippuu konjunktuureista ja ajankohdasta. Toisella on työ tammikuussa, mutta
ei syyskuussa.”244
Mäkiselle ehdotettiin, että puolustuslaitos tekisi pohjasuunnitelman prosentuaalisen demobilisaation kannalta, minkä pohjalta suunnittelua jatkettaisiin.245 Työvoimakysymys oli pinnalla
kansanhuoltoministeriössä ja sen neuvottelukunnassa. Se oli asia, joka vaikutti koko
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valtakuntaan, niin leipään kuin valuuttaan. Joukkojen kotiuttamisesta puhuminen marraskuun
alussa on mielenkiintoista, mutta onko se yllättävää? Kuten tiedetään, marraskuun puolivälissä
kotiutettiin joukkoja ja samalla tunne sodanuhasta saattoi lieventyä. 246 Kukaan ei vielä tiennyt
tulevista Mainilan laukauksista. Odotushorisonttia vallitsi epätietoisuus.
Marraskuun 15. päivänä työvoimatoimiston päällikkö Kaltio lähetti Viipurin läänin kansanhuoltopiirille kirjeen247, joka poikkeaa muusta tämän ajanjakson tutkimusaineiston sisällöltään.
Kirjeessä oli 34 henkilön luettelo. Näiden kohdalta ilmoitettiin, että heidät oli määrätty työvelvollisuuslain perusteella puolustusministeriön tilauksia suorittavan Puu-Keskus Oy:n töihin
Pietarsaareen. Listalla olleet henkilöt olivat kaikki naisia. Heistä 31 oli Viipurista, 2 Tienhaarasta ja 1 Säiniöstä. Heistä vanhin oli syntynyt vuonna 1882 ja nuorimmat 1920. Nämä työvelvollisina työhön lähetetyt naiset olivat keskimäärin 35 vuotiaita. Seuraavassa kuviossa näkyy
jakauma ikäryhmittäin luokiteltuna.
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Kuva 1. Puukeskus Oy:n töihin lähetettyjen työvelvollisten naisten ikäjakauma.

Muita vastaavia listauksia työvelvollisista ei ole jäänyt kansanhuoltoministeriön yleisen osaston arkistoon. Tämä herättää kysymyksen, miksi tässä tapauksessa näin tehtiin. Mahdollinen
selitys on, että kyseessä oli todennäköisesti ensimmäinen isomman mittakaavan työvelvollisuusmääräys. Toinen syy puolestaan voi olla siinä, että nämä naiset lähetettiin oman kansanhuoltopiirinsä ulkopuolelle töihin. Tällöin päätöksentekijän piti olla kansanhuoltoministeriö.
Marraskuun tullessa kohti loppuaan heräsi kansanhuoltoministeriössä kysymys siitä, missä
määrin työvelvollisuuslakia oli sovellettu kansanhuoltopiireissä. Tämä tieto oli luonnollisesti
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tärkeä ja sen saamiseksi toimistopäällikkö Kaltio antoi kansanhuoltopiireille määräyksen lähettää ilmoitukset työvelvollisuuslain soveltamisesta joka kuun 15. ja 30. päivä. 248 Tässä näkee
vaikeuden, joka johtui kokemuksen puutteesta ja siitä, ettei suunnitelmissa otettu huomioon
läheskään kaikkia asioita. Työvelvollisuuslain toimeenpanon johtaminen ja valvominen vaati
improvisaatiokykyä ja reagointia eteen tulleisiin ongelmiin ja suorittavan portaan kysymyksiin.
Ylimääräisten harjoitusten aikana kansanhuolto sai konkreettista esimakua siitä, kun merkittävä
osa työvoimasta ei ollut käytettävissä. Samalla koko organisaatio oli luotava. Tilanne ei selvästi
ollut helppo lääneille, joiden oli perustettava kansanhuoltopiirit ja kuntiinsa kansanhuoltolautakunnat ja työvelvollisuuslautakunnat. Kunnon suunnitelmia tällaisten perustamiselle ei oikein
ollut. Samalla on syytä miettiä tilannetta, jossa näitä toimenpiteitä jouduttiin kehittelemään,
improvisoimaan ja toteuttamaan. Ylimääräiset harjoitukset olivat käynnissä ja valtiojohto neuvotteluissa Moskovan kanssa. Tuomas Tepora on kiteyttänyt, että huolimatta kaikesta tapahtuneesta useiden ihmisten mielialaa vallitsi ilmapiiri, jossa valmistauduttiin sotaan, johon ei kuitenkaan uskottu tai haluttu uskoa.249

Työvelvollisuuden toimeenpano talvisodan alkaessa
Talvisodan alkaessa 30.11.1939 työvelvollisuuden toimeenpanoa johti kansanhuoltoministeriö,
jossa keskeisenä henkilönä oli työvoimatoimiston toimistopäällikkö Kaltio. Talvisodan ensimmäiseltä kuukaudelta ei ole kovinkaan laajalti työvelvollisuutta käsittelevää arkistomateriaalia.
Kenties valtaosa viestinnästä käytiin puhelinlinjoja pitkin eikä keskusteluja merkitty ylös. Toiminta myös siirtyi ensimmäisten pääkaupungin pommitusten jälkeen hotelli Carltonista Teollisuuskoulun tilojen kautta Kauniaisiin Työväen akatemian toimitiloihin, jossa ministeriö talvisodan ajan työskenteli, söi ja nukkui.250
Joulukuun 15. päivänä kehotettiin työvelvollisuuslautakuntia ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli
kunnissa oli vielä puintityöt kesken. Joidenkin tilojen viljasadon puinti (siementen irrottaminen
kasvista ja puhdistaminen) oli jätettävä talveksi. Ministeri von Fieandt muistutti
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työvelvollisuuslautakuntia, että heillä oli käytössään työvelvollisuuslaki sekä lain suomat mahdollisuudet ”pakkotilata” hevosia, ajoneuvoja ja koneita töiden suorittamiseksi.251
Marraskuun lopulla oli annettu käsky ilmoittaa työvelvollisten määrät. Mikkelin läänin kansanhuoltopiiri lähetti vastauksensa joulukuun puolenvälin jälkeen. Marraskuun 30. päivään mennessä heidän alueelta ei ollut työvelvollisuuslain nojalla määrätty ketään työhön. 252 Työvelvollista työvoimaa kuitenkin tarvittiin. Joulukuun 21. päivänä Kaltio antoi Vaasan kansanhuoltopiirille tehtäväksi lähettää työmiehiä Virojoelle insinööri Kaiteralle puolustuslaitoksen alaisiin
töihin. Piiritoimiston johtaja Paavo Pohjola ilmoittikin 22.12., että 101 miestä lähtisi matkaan
jo samana iltana ja 10 seuraavana aamuna. Miehet olivat Kannuksesta, Kokkolasta, Härmästä,
Vaasasta, Kristiinasta, Kaskisista, Seinäjoelta, Keuruulta sekä Suolahdelta ja Äänekoskelta.253
Puolustuslaitoksen linnoitustyöt olivat käynnistyneet heti ylimääräisten harjoitusten alkaessa,
mutta työvoiman tarpeen kasvaessa työvelvollisuuslakia ryhdyttiin soveltamaan.
Tarkasteltaessa kansanhuoltoministeriön yleisen osaston kirjeenvaihtoa huomataan, että joulukuu ei antanut aiheita kovinkaan moniin reagointeihin työvelvollisuuden toimeenpanon osalta.
Vielä vuoden 1939 loppupuolella Kemin kaupungin työvelvollisuuslautakunta otti yhteyttä
suoraan kansanhuoltoministeriön työvoimatoimistoon ohittaen näin koko kansanhuoltopiirin.
Kyse oli ”kuivan leivän käsinleipomiseen” tottuneista leipureista, joita tarvittiin viisi kappaletta. Eräs kemiläinen osuuskauppa oli saanut puolustuslaitokselta tilauksen, jonka suorittaminen vaati työtä kolmessa vuorossa. Tällaisia ammattitaitoisia leipureita ei Kemin kaupungin
työvelvollisuuslautakunta ollut löytänyt alueeltaan.254 Asiakirjan yhteyteen ei valitettavasti ole
jäänyt merkintöjä siitä, kuinka Kaltio reagoi kemiläisten pyyntöön.
Tammikuun 1940 alkaessa kävi ilmeiseksi, ettei kaikkea tarvittavaa työvoimaa saatu niiltä paikkakunnilta, joilla puolustusministeriön töitä tehtiin. Kansanhuoltoministeriö ja kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeriö neuvottelivat keskenään, kuinka toimia työvoiman siirtojen
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suhteen. Neuvottelujen pohjilta lähestyttiin toimeenpanijoita kiertokirjeellä tammikuun kolmantena päivänä, jossa annettiin työvoiman siirtojen toteuttamisesta. 255
Ohjeiden mukaan kansanhuoltopiirit määrättiin huolehtimaan työvoiman kokoamisesta työvelvollisuuslautakuntien avulla. Piiritoimisto ilmoitti määrät ja kertoi, mihin ja milloin miehet oli
lähetettävä. Vapaaehtoisuus oli edelleen ensimmäinen prioriteetti, mutta mikäli tarvittavaa
määrää vapaaehtoisia ei löytynyt, oli sovellettava työvelvollisuuslakia. Töihin oli lähetettävä
ensi sijassa työttömiä, sekatyömiehiä, työttömiä rakennustyömiehiä tai jopa metsätyöläisiä, mikäli kunnassa ei ollut hakkuutöitä. Yhtä lailla kuin vapaaehtoisuutta painotettiin ensimmäisenä
perusteena, niin yhtä usein huomautettiin, ettei töihin saanut lähettää sairaita tai työkyvyttömiä.
”Siirtoväkeen kuuluvia työhön kykeneviä mieshenkilöitä on myös ensi sijassa toimitettava näihin töihin, ja on kunkin kunnan alueelle siirrettyjä henkilöitä käsiteltävä ikään kuin he olisivat kunnan asukkaita.” 256
Työvoiman kuljetuksia varten oli tehty sopimukset siitä, että työvelvollisten ryhmien junakuljetukset olivat ilmaisia ja litterat myöntäisi lähin rautatieasema työvelvollisuuslautakunnan vahvistaman luettelon mukaisesti. Kiertokirjeessä oli myös linjaus, joka oli tärkeä työvelvollisten
työkyvyn kannalta, mutta joka myöhemmin aiheuttaisi hieman ylimääräistä työtä. Työvelvollisuuslautakunnat määrättiin huolehtimaan siitä, että kaikilla lähetettävillä oli ”kunnolliset työvaatteet, jalkineet ja käsineet sekä tarvittaessa lämmin takki”. Näistä hankinnoista johtuneet
kustannukset työvelvollinen korvaisi tekemällään työllä, eli ne vähennettäisiin työmaalla maksetusta palkasta. Mukaan tuli ottaa myös tyyny, huopa, kulho, lusikka ja veitsi. Lisäksi esimerkiksi kirvesmiehet voitiin velvoittaa ottamaan mukaan omat työkalut. Ilmoitukset työvoimasta
piti lähettää myös vastaanottavan työmaan päällikölle.257
Tammikuun alussa määrättiin tuntipalkat 4,5 ja 5,5 markan väliin. Työmiehille kuului kaksi
ateriaa päivässä arvoltaan keskimäärin 12 markkaa, nämä piti maksaa itse. Matkojen ohella
sentään majoitus oli ilmainen, mutta oma tyyny ja huopa piti olla. 258 Myöhemmin tulivat myös
uudet normit työvelvollisten palkkaukselle. Sekatyöntekijöiden keskimääräiset tuntipalkat normitettiin seitsemään luokkaan. Pienin tuntipalkka (luokka I) oli 4,75 markkaa, suurin (luokka
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VII) 7,00 markkaa. Käytännössä linnoitustöissä sovellettiin luokkia kolmesta seitsemään, joka
markoissa tarkoitti 5,10–7,00 markkaa tunnilta. Sovellettavat normit määriteltiin kuntien keskimääräisten elinkustannusten mukaisesti.
Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston toiminta työvelvollisuusasioissa vaikuttaa useimmiten reaktiiviselta. Reagoitiin pyyntöihin, käskyihin tai valituksiin ja yritettiin pitää lankoja
käsissä. Toimistopäällikkö Kaltion johdolla kuitenkin tehtiin myös suunnitelmia kohti tulevaa.
Kesän 1940 ”maataloustuotantokamppailua” varten oli valittava viljelyspäälliköt jo aikaisemmin valittujen työpäälliköiden lisäksi organisoimaan paikallisia maataloustöitä.259 Tulevaisuuden kuvana oli edelleen jatkuva sota Neuvostoliittoa vastaan.
Tammikuun puolivälissä työvelvollisuuslain toimeenpano ja organisointi nostettiin sisäiseen
keskusteluun, sillä puolustuslaitoksen töihin tarvittiin yhä enemmän ja enemmän miehiä. Kahra
kuvaili kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston roolia sellaiseksi, joka seurasi koko maan
työvoimatilannetta, jotta tarpeellinen työvelvollinen työvoima saatiin töihin. Kahra painotti,
ettei kaikkia työmarkkinakysymyksiä ollut tarkoituskaan keskittää kansanhuoltoministeriöön,
vain ”ikään kuin asioiden yleinen johto”. Kahran mielestä paras järjestely olisi, että detaljitason
kysymykset ratkaistaisiin niissä ministeriöissä, joissa ne oli ennenkin ratkaistu. Näillä hän tarkoitti sosiaaliministeriötä ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriötä. 260
Tällöin oli kuitenkin jo havaittavissa organisoinnin tarkentamista työvoiman hankinnan järjestelyissä. Kahra totesi, että ”lähiaikoina” tulisi vahvistettavaksi uusi suunnitelma, jonka mukaisesti päämajaan perustetaan työvoimatoimisto hankkimaan työvoiman linnoitustöihin. Samalla
uusi työvoimatoimisto hoitaisi myös ruumiillisen työn tekijöiden työttömät linnoitustöihin.
Kaltion johtama työvoimatoimisto hoitaisi edelleen muiden tuotantoalojen työvoimankysymykset.261 Siviilipuolen työnvälitys puolestaan määrättiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle.262
”Jos asiat edellä kerrotuin tavoin jaetaan ja edellä mainitut eri virastot ovat keskenään kiinteässä yhteistyössä, ei asiassa pitäisi syntyä sekaannusta. Tällä ei kuitenkaan ole tahdottu sanoa, että p.o. järjestely on lopullinen, vaan on tilanteen
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kehitystä seurattava ja mikäli tarve myöhemmin vaatii, perustettava uusi elin koko
työvoimakysymyksen käsittelyä varten.”263
Luultavasti tässä vaiheessa oli jo selvää, että työttömyysasiain ylitarkastaja Eljas Kahrasta tulisi
Päämajan työvoimatoimiston päällikkö. Työvoimakysymysten järjestely oli vaivannut ainakin
kansanhuoltoministeriön Kaltiota, jonka mielestä asioiden hoito olisi ollut parempaa kunnolla
keskitettynä.264 Päämajan työvoimatoimisto perustettiin 22. tammikuuta 1940.265
Työvoimakysymyksiä ratkaisemassa oli nyt kaksi peluria ylitse muiden, vastaperustetun Päämajan työvoimatoimiston päällikkö Kahra sekä asioita ylimääräisten harjoitusten alusta asti
hoitaneen kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston päällikkö Kaltio. Heidän rooliaan korosti tasavallan presidentin määräys tammikuun 26. päivältä, jonka mukaan presidentti määräsi
Kaltion ja Kahran
”lopullisesti ja omalla vastuullaan ratkaisemaan yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana 16 päivänä kesäkuuta 1939 annetun lain soveltamisesta aiheutuvat
asiat, sikäli kuin ne koskevat työvelvollisten määräämistä tekemään maan puolustuksen etua välittömästi tai välillisesti tarkoittavaa työtä, työvelvollisten siirtämistä paikkakunnalta toiselle ja työstä vapauttamista.”266
Jako tehtiin suunnitelman mukaan. Päämajan työvoimatoimisto vastasi linnoitustöiden työvoimasta ja kansanhuoltoministeriön työvoimatoimisto muusta. Päämajan työvoimatoimiston perustaminen toimii selvänä vedenjakajana talvisodan aikana. Vastuu jaettiin työvoimatoimistojen kesken karkealla jaolla sotilaallisesta käytetyn työvoiman ja kotirintaman työvoiman välillä.
Kaltio toivoi täydellistä keskitystä, mutta sitä ei tullut. Hän kirjoittikin kansanhuoltoministeri
Rainer von Fieandtille jo 27. päivänä kirjeen aloittaen sen seuraavilla sanoilla.
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”Viitaten erinäisiin aikaisempiin promemorioihin, joissa olen huomauttanut maan
työkysymyksen hoidon hajallisuudesta sekä yhtenäisen, kiinteän työpolitiikan
puuttumisesta pidän välttämättömänä taaskin palata samaan asiaan.” 267
Kaltion mukaan tilanne vaikeutui päivä päivältä. Käytettävissä ollut miestyövoima hupeni, sillä
uusia kutsuntoja järjestettiin. Lisäksi ne ministeriöt, joiden vastuulla oli työvoimaan liittyneitä
tehtäviä, hoitivat niitä ”toisistaan täysin välittämättä”. Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston työskentely ei ollut Kaltion mukaan helppoa: ongelmia aiheuttivat niin sisäasiainministeriö kuin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. 268 Työvoiman kysyntä oli tammikuussa
kovaa. Samanaikaisesti puolustusvoimien kutsuessa uusia ikäluokkia palvelukseen, linnoitustöiden määrä kasvoi ja sotateollisuus pyörähti kunnolla käyntiin. Metsätyöt kaipasivat tekijäänsä. Jo joulukuussa Mannerheim oli kehoittanut sotateollisuuslaitoksia pysymään käynnissä
24 tuntia vuorokaudessa.269
Työvoimatoimiston Kaltio painotti, ettei sen hetkinen järjestelmä ollut tarpeeksi tehokas. Tästä
kirjeestä ei tosin käy ilmi millään tavalla vastaperustetun Päämajan työvoimatoimiston rooli ja
mahdollinen merkitys. Kaltion sanoista on tulkittavissa turhautuminen ja tietty voimattomuus
annettujen tehtävien toteuttamiseen.
”Ellei työvoiman säännöstelyyn, jakamiseen ja käyttöön saada vastuunalaista ja
määräävää elintä, allekirjoittaneen on pakko tehdä johtopäätöksensä.” 270
Kaltio pysyi paikallaan toimistopäällikkönä, mutta jatkoi saman aiheen parissa. Jo tammikuun
30. päivänä hän kirjoitti seuraavan muistion työvoimakysymyksen järjestelyistä, joka antaa sekavan kuvan vallinneesta tilanteesta. Kaltiolla oli selvästi syynsä huolestua aiheesta. Kaltio listasi kaikki ne ministeriöt ja järjestöt, joiden ohjelmiin kuului omilta osiltaan työasioiden valvonta ja järjestely, työttömyysasiat ja työvelvollisuuslain mahdollistamat toimenpiteet. Näitä
olivat kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, sosiaaliministeriö, sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, kansanhuoltoministeriö, Suomen naisten vapaaehtoinen työvalmiuskeskus,
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Suomen Huolto271, Suomen Punaisen Ristin Lapin läänin avustustoimikunta ja ulkomaalaisen
työvoiman hankintakeskus.272
Miksi Kaltio tahtoi ottaa esille myös järjestöt ministeriöiden ohella? Suomen naisten vapaaehtoinen työvalmiuskeskus oli perustettu 14.11.1939 ja sen tehtävä oli järjestää naisten vapaaehtoista työvoimaa aloille, joille vapailta työmarkkinoilta ei löydy tarpeeksi voimia. Malli oli
omaksuttu Saksasta, jossa tosin työpalvelu ei ollut vapaaehtoisuuteen perustunutta.273 Kaltio
mainitsi, että Helsingin keskus oli sijoittanut tammikuun loppuun mennessä yli 2000 naista esimerkiksi puolustuslaitoksen ja Suomen Punaisen ristin sekä kansanhuoltoministeriön järjestämiin töihin.274 Tässä vapaaehtoinen velvollisuuden täyttäminen konkretisoitui ja vapaaehtoistyöllä oli oma merkityksensä työvoimakysymysten järjestelylle 275 ja myös talvisodan hengen
muodostumiselle.
Suomen huollon komitea puolestaan osallistui työkysymyksen järjestelyyn lähinnä rahoitustoiminnan kautta. Lisäksi järjestöllä oli erilaisia kursseja, joilla opetettiin esimerkiksi käsitöitä.
Erilaisia käsityö- ynnä muita kursseja järjestettiin myös Suomen Punaisen Ristin Lapin läänin
avustustoimikunnan toimesta. Ulkomaalaisen työvoiman hankintatoimisto puolestaan oli perustettu erityisesti hoitamaan mahdollisesti ulkomailta saapuvan työvoiman neuvottelu- ja lupaasioita.276
Näiden Kaltion esittelyjen perusteella järjestöistä eniten merkitystä työvoimakysymyksen kannalta oli naisten työvalmiuskeskuksella. Talvisodan aikaan oli yleistä, että tehtäviä annettiin
viralliselta taholta järjestöille. Muistion lopussa Kaltio toisti jälleen toiveensa toimintojen keskittämisestä. Tällä kertaa ehdotuksena oli keskuselin, jossa olisi viisi jäsentä, yksi jokaisesta
ministeriöstä, jotka osallistuivat jollain tavalla työasioiden hoitamiseen. 277 Tämäkään Kaltion
esitys ei johtanut konkreettisiin tuloksiin. Kaltio ei kumma kyllä mainitse sanallakaan presidentin
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kansanhuoltoministeri von Fieandt ei muistelmissaan mainitse Kaltiota kertaakaan ja alusta asti
mukana ollut Toivonenkin tasan kerran.278
Päämajan työvoimatoimiston perustamisen jälkeen kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston vastuu väheni. Kaltion mukaan suuri osa työajasta kului kevään maataloustöiden suunnitteluun. Työvelvollisuuslain suhteen kansanhuoltoministeriön tehtäviin jäi esimerkiksi työvelvollisten järjestäminen elinkeinoelämän tarpeisiin.279 Helmikuun puolivälissä Kaltion työvoimatoimistolle saapui lääkintöhallituksen kirje. Asetuksessa työvelvollisuuslain toimeenpanosta
mainittiin, että lääkintöhallitus määräsi tietyt terveydenhoitoalan ammattilaiset työvelvollisina
tehtäviin tarpeen niin vaatiessa. Väestönsiirtojen myötä oli eri paikkakunnille perustettu synnytyslaitoksia. Lääkintöhallitus esitti, että olisi tarpeellista, että se voisi järjestää myös työvelvollisuuslain alaiset kätilöt töihin. Kirjeen marginaalissa oli yksiselitteinen merkintä jatkotoimenpiteitä varten: ”Selvä.”280
Helmikuun loppupuolella otettiin käsittelyyn jälleen tulevan kesän maatalouskamppailu, jonka
järjestelyjä varten oli jo aikaisemmin kehotettu jokaista kuntaa valitsemaan riittävä määrä viljelyspäälliköitä. Tarkoitus oli sekä edistää paikallisia viljelystöitä, mutta myös saattaa kansanhuoltoministeriölle tarvittavaa tietoa siementilanteesta ja työvoimakysymyksestä. Uutta tietoa
jaettiin siitä, että ministeriö oli tehnyt sopimuksen Maatalousseurojen Keskusliiton kanssa viljelyspäälliköiden ammatillisesta ohjauksesta. Työvelvollisuuslautakuntien edellytettiin tukevan
Maatalousseurojen Keskusliiton piirikonsulenttien neuvontatyötä. 281

2.4 Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimisto rauhansopimuksen jälkeen
Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston toimistopäällikkö Kaltio kirjoitti 29.3.1940 eräänlaisena raporttina toiminnasta muistion otsikolla työvoimatoimiston toiminnasta. Kaltio jatkoi
tutulla linjallaan, suunnitelmallisuus ei ollut todellisuuden vaatimusten tasolla ja keskitystä olisi
ehdottomasti pitänyt saada.
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”Kun kansanhuoltoministeriö ja sen työvoimatoimisto viime syksynä perustettiin,
voitiin havaita, että sodan varalta tehdyt talouselämän mobilisoimissuunnitelmat
oli keskitetty vain varsinaiseen puolustusteollisuuteen, kun sen sijaan muu elinkeinoelämä oli jäänyt valmiin suunnitelmatyön ulkopuolelle, josta m.m. on ollut
seurauksena, että sodan rasitukset menetetyn työvoiman suhteen ovat jakautuneet
varsin epätasaisesti. Mitään yhtenäistä ja määrätietoista työpolitiikkaa ei maassamme noudateta, mikä onkin mahdotonta niinkauan kuin työkysymystä hoidetaan viidestä eri ministeriöstä.”282
Mielenkiintoisen osion muodostaa muistiossa työvelvollisuuslain soveltamisen käsittely. Kaltio peilasi työvelvollisuuslain soveltamista siihen, miten laissa kirjoitettiin ja miten tulevaan
sotaan voitaisiin varautua paremmin. Työvelvollisuuslain mukaan työvelvolliset oli luetteloitava. Kuten on jo todettua, tätä ei rauhan aikana ehditty edes aloittaa. Talvisodan aikana ainoastaan Helsingin kaupunki luetteloi miespuoliset työvelvolliset, muualla tähän ei ollut resursseja – vaikka useasti toimintaan kehotettiinkin. Kaltion mukaan 12.3. oli tarkoitus määrätä kaupungit ja kauppalat suorittamaan luettelointi, mutta sodan päättymisen jälkeen asia päätettiin
jättää lepäämään. Kaikkien työvelvollisten, 18–59 vuotiaiden miesten ja naisten, kortistoiminen
olisi ollut myös valtava tehtävä. Laissa luettelointi määrättiin, mutta siihen ei ollut resursseja.
”Uuden sodan varalta lienee kuitenkin syytä tehdä päätös asiasta ja osaksi toteuttaakin luetteloimista – ainakin kaupunkien ja kauppaloiden työvelvollisiin nähden.” 283
Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston tehtäviin kuului myös lausuntojen antaminen asepalveluksessa olleiden reserviläisten vapauttamisesta elinkeinoelämän palvelukseen. Mikäli
Kaltio kirjoitti totuudenmukaisesti, meni tähän vapautuslausuntojen antamiseen yhdeltä työntekijältä päivittäin 4-5 tuntia.284
Kaltio kirjoitti, että silloin kun työvoimatoimistossa ei ollut vielä mitään tietoa rauhan solmimisesta, ryhdyttiin suunnittelemaan naisten ja nuorison työvoiman vapaaehtoista käyttöä. Tässä
oli tärkeänä kumppanina Suomen naisten vapaaehtoinen työvalmiuskeskus, jossa oli mukana
37 naisjärjestöä. Tavoitteena oli käyttää naisten ja nuorukaisten vapaaehtoista työvoimaa
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erityisesti maataloudessa, joka oli menettänyt paljon työvoimaa aseisiin ja linnoitustöihin. Kaltio luotasi myös kohti odotushorisonttia:
”Sodan varalta olisi tämä suunnitelma kiteytettävä mahdollisimman valmiiksi ja
siinä tapauksessa, ettei armeijasta tänä keväänä vapaudu entistä huomattavampia
miesmääriä, saattaa tämä heikko ja tottumaton työvoima tulla vielä nytkin tarpeelliseksi ja käytettäväksi.”
Kaltio jatkoi toiminnan analysointia ja kirjoitti muutaman päivän päästä seuraavan muistion
työvelvollisuuslain soveltamisesta. Heti alkuun Kaltio totesi, että yksityisten työmaiden suhteen oli työvelvollisuuslakia sovellettu aivan ”mitättömässä määrässä”. Ainoastaan puolustuslaitoksen tilauksia tuottanut elintarviketeollisuus, esimerkiksi makkarateollisuus, oli tarvinnut
kansanhuoltoministeriön apua työvoiman suhteen. Kaltion mukaan välittömästi puolustuksen
hyväksi työskentelevä teollisuus sai yleensä työväkeä ilman työvelvollisuuslain toimenpiteitä.
Kaikkiaan näitä eri teollisuuksia varten käytettiin Kaltion mukaan työvelvollisuuslakia noin
500 tapauksessa.285 Se ei kieltämättä kuulosta suurelta määrältä. Työvelvollisuuslailla oli kuitenkin työssäpitävä vaikutus sotateollisuuden laitoksissa. Mikäli työntekijä tahtoi poistua työpaikasta, oli mahdollista antaa hänelle työmääräys siihen työhön, jossa hän oli.
Toiselta puolen linnoitustöitä varten työvelvollisuuslakia jouduttiin soveltamaan huomattavasti
enemmän. Mikä sitten oli linnoitustöissä olleiden kokonaismäärä? Kaltio esitti luvuksi 49 000.
Sodan alkupuolella tehtävät hoidettiin kunnallisten työvelvollisuuslautakuntien kautta, mutta
päämajan työvoimatoimiston tultua toimintaan työvoima pakko-otettiin sotatilalain perusteella,
joka mahdollisti pitämisen työssä 24 vuorokauden ajan. Työvelvollisuuslautakunta teki päätöksen työvelvollisuudesta saatuaan viranomaisilta luettelon miehistä. 286
Kaltio päästi taas ilmiselvän turhautumisen ilmoille kirjoittaessaan valtioneuvostolle eroanomustaan huhtikuun kuudentena. Kaltio kävi vimmalla kokemiensa epäkohtien kimppuun.
Pääsyynä oli edelleen keskityksen puute. Ei ollut ministeriötä, jolla olisi ollut ylin ratkaisuvalta
työvoimakysymyksen hoitamisessa, tai jossa olisi laadittu valtakunnallinen työvoimapolitiikka.
Tähän suhteutettuna se, että kansanhuoltoministeriöllä oli työvelvollisuuslain toimeenpanovalta, ei merkinnyt yhtään mitään. Oman osansa heikosta toiminnasta saivat niin puolustusministeriö, teollisuuspiirit, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ja sisäasiainministeriö.
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”Kuten edelläolevasta selviää, on maamme työkysymyksen järjestely kuluneen
kuuden kriitillisen kuukauden aikana ollut hapuilevaa ja vailla keskitystä sekä ohjelmaa. Ei ole olemassa ministeriötä eikä muuta elintä, jolla olisi sekä vastuu –
että määräämisvalta työvoiman säännöstelyn ja käytön suhteen. Semmoisissa olosuhteissa on tehokas toiminta mahdoton.”287
Kaltio kuitenkin jatkoi tehtävässään. Puolustusvoimien puolelta ilmoitettiin 8.4.1940, että linnoitustöissä olleiden työvelvollisten kotiuttaminen määrättiin aloitettavaksi ”viipymättä”. 288
Lopulta 23.4. kotiuttaminen käskettiin uudelleen ja kaikki työmuodostelmat lentokenttätyömaita lukuun ottamatta määrättiin lakkautettaviksi. 289 Kotiuttamisen alettua kansanhuoltoministeriön työvoimatoimisto oli tekemisissä työvelvollisuusasioiden kanssa lähinnä suunnittelutasolla ja vastaanottamassa valituksia maksamattomista palkoista290 ja suunnittelutyössä.
Jää tietenkin arvailujen varaan halusiko Kaltio itselleen enemmän valtaa asioiden päättämisestä,
vai oliko hän vain huolissaan työvoiman riittämisestä ylipäänsä. Avoimeksi kysymykseksi Kaltion kohdalla jää myös presidentin antama valtuus päättää työvelvollisuutta koskevista asioista.
Kaltion toiminnassa ei näy jälkiä tämän valtuuden käyttämisestä. Päämajan työvoimatoimiston
päällikkö Kahra sen sijaan valtuutta käytti ja huomautti siitä useasti.

Kansanhuoltopiirien sodan ajan kokemusten kerääminen
”On sattunut tapauksia, että työvelvollisuuslautakunta määrää isännän ajamaan
halkoja sinne ja sinne. Isäntä kysyy, kuka sä olet kun mua komennat. Nimismies
ei mahda sille mitään.”291
Huhtikuun 17.–18. kokoontuivat kansanhuoltopiirien toimistonjohtajat neuvottelukokoukseen
Helsingissä. Asiakirja-aineistona tämä kokous näyttäytyy mielenkiintoisena, sillä koko maan
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kansanhuoltopiirien edustajat olivat paikalla. Aikaa talvisodan loppumisesta oli kulunut vasta
reilu kuukausi ja tapahtuneet kirkkaana muistissa ja kokemuksia oli kerättävä. Neuvottelukokouksesta pidettiin keskustelupöytäkirjaa pikakirjoituksella. Näitä puhtaaksikirjoitettuja pöytäkirjoja on kaksi erilaista: sellainen, jossa on puhtaaksi kirjoitettuna kaikki keskustelut 292, ja
siistitty versio, josta salattavat asiat jätettiin pois293. Käytän näitä pöytäkirjoja rinnakkain.
Neuvottelukokoukseen osallistui kansanhuoltoministeriön virkamiehiä sitä mukaa, kun asiat
heidän erityisalojaan koskivat. Pääasiallisena kokouskaartina olivat kansanhuoltopiirien johtajat. Kansanhuoltopiirien jako noudatti läänijakoa. Alla olevassa listauksessa on piirinjohtaja ja
suluissa lääni:
-

Nils Westermarck (Uudenmaan lääni)

-

Einari Karvetti (Turun ja Porin lääni),

-

Tauno Aarnio (Hämeen lääni),

-

Johannes Virolainen (Viipurin lääni),

-

Veikko Leivo (Mikkelin lääni),

-

Tatu Nissinen (Kuopion lääni),

-

Paavo Pohjola (Vaasan lääni),

-

Eero Syrjänen (Oulun lääni) ja

-

I. Lampio (Lapin lääni)

Kaksipäiväisessä kokouksessa käsiteltiin kaikkia kansanhuollon alan kysymyksiä, myös työvoimakysymystä ja työvelvollisuutta. Yleiskuvan ja kontekstin luomiseksi otetaan myös muutamia muita esimerkkejä kansanhuollon toiminnasta kansanhuoltopiirien johtajien tai kansanhuoltoministeriön virkamiesten näkökulmista.294
Neuvottelukokouksen toisessa istunnossa puhetta johti ministeriön yleissihteeri Artturi Lehtinen. Asiantuntijana esiintyi kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston toimistopäällikkö
Kaltio. Aiheena oli ”kevätkamppailu”, eli käsillä ollut maatalouden tilanne. Silotellussa pöytäkirjassa todettiin, että Kaltion esityksessä oli enimmäkseen salaiseksi leimattavaa tietoa, joten
”ei tässä niitä selosteta”. Keskustelu kuitattiin yhtä lyhyesti toteamalla, että puheenvuoroja

292
”Pikakirjoitusselostus kansanhuoltopiirien toimistonjohtajien neuvottelukokouksesta Helsingissä.” 17.–
18.4.1940, K.D. 699/471 K.H.M. 1940/Ea:8, KHMA, KA.
293

”Selostus kansanhuoltopiirien toimistonjohtajain neuvottelukokouksesta” 17.–18.4.1940/Ha:1, KHMA, KA.

294

”Selostus kansanhuoltopiirien toimistonjohtajain neuvottelukokouksesta” 17.–18.4.1940/Ha:1, KHMA, KA.

78

käytettiin. Keskustelun lopputuloksena oli, ettei maataloustuotantoa voitu turvata, ellei miehiä
ja hevosia saataisi enemmän kuin oli luvattu.295
Pikakirjoitusselostuksen mukaan Kaltio tavoitteli sitä, ettei olisi selostanut jo tiedettyjä asioita,
vaan pikemminkin pyrki saamaan tietoja maakunnista piirijohtajien kautta. Kaltio totesi, että
kevätkamppailun yhteydessä olisi ollut syytä puhua myös työvelvollisuuslaista ja siihen tarvittavista muutoksista ja jatkoi, ettei siihen tässä yhteydessä kuitenkaan ollut aikaa. Lähtötilanne
oli sodan aikana ollut se, että työvoimasta puuttui noin 500 000 miestä, jotka olivat joko välittömästi tai välillisesti maanpuolustuksellisissa tehtävissä.
”Siitä oli kenttäarmeijassa noin 300.000 miestä, kotijoukoissa 100.000 miestä,
linnoitustöissä 50.000 miestä ja metalliteollisuudessa noin 50.000 miestä. Nämä
ovat lukuja, joita ei julkisuudessa saa käyttää.”296
Kokouksen pitämisen aikaan puolustusvoimat oli kotiuttanut, tai virallisesti lomauttanut, Kaltion mukaan ainoastaan 100 000 miestä, joten kotiuttamatta oli vielä 80 prosenttia. Työvoimatoimiston toimistopäällikön mukaan kevään aikana tarvittaisiin vähintään 150 000 miestä,
mutta sen saaminen vaikutti äärimmäisen epätodennäköiseltä. Kaltio selosti myös salaisesta
sopimuksesta, jonka mukaan reserviläisiä vapautettiin alakohtaisesti suhteessa maa- ja metsätaloudesta 80 % ja kaupasta sekä teollisuudesta 20 %. Toiminta oli toistaiseksi mennyt niin, että
päämajassa päätettiin ”elinkeinomiesten” vapauttamisesta. Maatalousmiesten paperit puolestaan lähetettiin suoraan joukko-osastoihin. Näille oli ohjeistettu, että ensisijalle tuli laittaa ”isännät ja traktorinajajat”.297
Myös hevosiin otettiin kantaa, sillä ne muodostivat tärkeimmän vetotyövoiman maataloustöissä. Kaltion esittämän tiedon mukaan talvisodan aikana otettiin kaikkiaan noin 63 000 hevosta. Hevosista osa oli saanut surmansa sodassa. Kokouksen pitämisen aikaan oli ”ryhdytty
palauttamaan 15.000 hevosta”.298 Hevosilla oli suuri merkitys maataloudelle ja vakava oli myös
siirtoväen hevoskysymys. Maatalouden kuljetus- ja vetokapasiteettiin liittyivät kysymykset hevosista ja traktoreista kuljettajineen. Traktorinkuljettajien luettelot päätettiin lähettää kansahuoltopiireistä suoraan joukko-osastoihin, jotta heidät lomautettaisiin mahdollisimman
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pikaisesti.299 Traktorien määrä oli rajallinen ja kaikki oli saatava hyödyllisiin töihin. Samaan
yhteyteen Kaltio otti esille kysymyksen polttoaineista: miten viljelysten traktoreille saataisiin
tarvittava määrä polttoainetta? Polttoainekysymyksen paikallinen ratkaiseminen oli päätetty
antaa viljelyspäällikölle.
”Vaaditaan viljelyspäälliköltä äärettömän suurta edesvastuuntunnetta, sillä hänen
täytyy ymmärtää, että meillä on polttoainetta tänä keväänä, mutta, milloin
saamme uutta, sitä ei kukaan tiedä. On lähdettävä siitä, että jokainen tippa on äärettömän kallisarvoinen.” 300
Maininnat viljelyspäälliköistä herättivät keskustelua piirijohtajien keskuudessa. Kuopion läänin
kansanhuoltopiirin johtaja maanviljelysneuvos Tatu Nissinen otti osaa keskusteluun. Viljelyspäälliköt olivat olleet töissään jo jonkin aikaa, ”mutta hyvin eri tavalla se sujuu eri paikoissa
riippuen miehistä”. Sotaan mobilisoitujen miesten suuren määrän takia ei viljelyspäälliköitä
voitu valita kuin rajallisesta joukosta. Tästäkin joukosta Nissisen mukaan jouduttiin vielä sodan
loppuvaiheessa luovuttamaan miehiä puolustuslaitoksen täydennyksiin. Ongelmia toimintaan
oli myös lisännyt se, että kansanhuoltoministeriöstä oli tullut kovin huonosti tarvittuja lomakkeita ja kaavakkeita. Kuopiossa oli tultu siihen tulokseen, että hommien hoitamiseksi pitäisi
viljelyspäälliköillä olla ”aika lailla” valtuuksia toimintaan. Nissinen esitti näkemyksensä siitä,
kuinka tämä kysymys olisi ratkaistava.
”Olemme ajatelleet sellaisia ohjeita, jotka eivät ole lain hengen mukaisia, että viljelyspäällikkö saisi jo valmiiksi leimatut työvelvollisuuslautakunnan leimalla varustetut kirjat taskuunsa ja löisi käteen sille miehelle, jonka pitäisi tuo työ tehdä
ja jälestäpäin voitaisiin lautakunnassa arvostella, jos hän on menetellyt mielivaltaisesti, mutta toiselta puolen sellainen teko olisi työn suorittamisen kannalta hyvin tärkeää.”301
Kaltio otti puolustelevan asenteen. Hänen mukaansa Kuopion kuponkien kohtalona oli ollut se,
että oli ollut monta junaonnettomuutta ja että ”kokonainen juna oli hävinnyt”. Lisäksi hän
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ehdotti, että ”koetettaisiin ne puheenvuorot pitää mahdollisimman lyhyinä”. Mitä tuli Nissisen
ehdotukseen, todettiin sen olleen hyvä. 302
Vaasan läänin kansanhuoltopiirin johtaja agronomi Paavo Pohjola jatkoi aiheesta ja yhtyi Nissisen käsitykseen siitä, että riippui viljelyspäälliköstä, kuinka tehtävät tuli hoidettua. Etelä-Pohjanmaalla oli kiinnitetty huomiota myös työpäälliköiden ja työvelvollisuuslautakuntien valtuuksiin ja käskyjen toimeenpanoon.
”On sattunut tapauksia, että työvelvollisuuslautakunta määrää isännän ajamaan
halkoja sinne ja sinne. Isäntä kysyy, kuka sä olet kun mua komennat. Nimismies
ei mahda sille mitään. Mikä on tämä rangaistus, jolla uhataan? Rangaistaan työvelvollisuuslain 7 §:n mukaan sakolla. Pitäisi olla viljelyspäällikön käskyn takana
sellainen rangaistusseuraamus, ellei niitä noudateta, että ne jotenkin tehoovat.” 303
Toimivaltuuksien puute ja lainmukainen maksimirangaistus herätti laajan yksimielisyyden
siitä, että muutoksia oli saatava. Työvelvollisuuslaki koettiin heikoksi ja jopa turhaksi, jos sen
perusteella määrättyjä töitä ei suostuttu tekemään.304 Kokouksen päätös asiasta oli se, että odotettaessa tehokkaampaa lainsäädäntöä, oli nimismiehet saatava tehokkaammin työvelvollisuuslain toimeenpanon tueksi.305
Tässä vaiheessa kokousta paikalle saapui Siirtoväen huollon keskuksen johtaja Urho Kekkonen.
Keskustelu siirtyi siirtoväen hevoskysymykseen ja nopeasti myös siirtoväen työvoimakysymykseen. Kaltio alusti aihetta todeten, että oli havaittu olleen ”ihmisryhmiä”, jotka eivät noudattaneet työvelvollisuuslakia. Asia oli hänen mukaan konkretisoitunut siirtoväen kohdalla. Yhtenä esimerkkinä mainittiin 16–17-vuotiaat pojat, jotka olisivat täysin työkykykyisiä, mutta
joita ei töihin voinut määrätä. Sitä ei toki kokouksessa mainittu, etteivät tämän ikäiset vielä
olleet työvelvollisuuslain alaisia.
”Alkuasukkaiden puolesta on sellainen käsitys, että valtiovalta ei tarpeeksi kovin
kourin käy käsiksi tähän.”306
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Työnantajien kerrottiin vaatineen siirtoväkeä töihin ilman palkkaa, sillä saivathan he valtiolta
avustusta. Piirijohtaja Nissinen epäili, ettei siirtoväkeä saataisi töihin millään voimalla, ennen
kuin olivat kunnolla kotiutuneet. Kekkonen puolestaan vetosi siihen, että siirtoväen huollon
tehtäviin kuului vain töiden järjestäminen sellaisille, joille työvelvollisuuslautakunnat ja työttömyyshuolto eivät olleet töitä järjestäneet. Päädyttiin siihen analyysiin, että syitä oli molemmin puolin.307 Kekkonen ehdotti ratkaisuksi sitä, että työstä kieltäytyviltä siirtoväkeen kuuluneilta evättäisiin siirtoväen avustus kokonaan ja ”toivoi, että tätä tietä saataisiin asiaan järjestystä”.308 Keskustelu siirtoväestä ei yllätä, sillä talvisodan aikana heitä oli aivan yleisestikin
syytetty työn vieroksumisesta ja laiskuudesta.309
Seuraavaksi Kaltio pääsi lempiaiheensa kimppuun, nimittäin työvoima-asioiden keskityksen
puutteeseen. Hän kertoi paikalla olleille piirijohtajille tehneensä esityksen siitä, että perustettaisiin työministeriö ja väläytti mahdollisuutta, että ”tämä keskittyminen tulee vielä tähän ministeriöön”. Tällä hän tarkoitti luonnollisesti kansanhuoltoministeriötä. Puolustuslaitoksen
töistä oli Kaltion mukaan ollut eniten haittaa, jopa väärinkäytöksiä. Tällä Kaltio viittasi varmasti ainakin linnoitustöissä ilmenneisiin palkanmaksuongelmiin. Istunnon puheenjohtaja Artturi Lehtinen lopetti istunnon tähän: ”Keskustelu on päättynyt. Talo tarjoaa kahvit.” 310
Seuraavana päivänä neuvottelukokous jatkui ja Johannes Kaltio päästettiin taas estradille selostamaan traktorinajajien lomauttamisesta, siitä mitä Viipurin läänin traktoreille oli tapahtunut,
sekä siitä, miten kaupunkien ja asutuskeskusten työvoimaa käytettäisiin maataloudessa. Keskustelu kuvasi epävarmaa turvallisuustilannetta, joka vallitsi talvisodan jälkeen. Uusi sota nähtiin mahdollisena. Kaltio painotti varautumista siihen, että ”meillä tulee olemaan hirvittävä
puute työvoimasta”. Kaltio kertoi päämajan järjestelyosaston päällikön eversti Einar Mäkisen
sanoneen, ettei Suomi koskaan voisi käydä sotaa kesällä, koska maataloustyöt jäisivät tekemättä.311
Tästä johdattelemalla Kaltio pääsi aiheeseen: olisi suunniteltava keino käyttää nuorisotyövoimaa ja naisia maataloustöihin. Alustuspuheenvuorossaan Kaltio viittasi siihen, kuinka
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esimerkiksi Saksassa ”nuoriso valmennetaan työhön” 312. Tällä Kaltio tarkoitti Reichsarbeitsdienstiä. Englannista hän puolestaan otti esimerkin ensimmäisestä maailmansodasta, jolloin hänen mukaan vapaaehtoisissa maataloustöissä oli 300 000 naista. Asia ei kuitenkaan vaikuttanut
niin yksioikoiselta. Maaseudun väki vierasti tätä kaupungeista saapuvaa ei-maalaista työvoimaa.
”Mutta on sellaisiakin naisia, jotka ovat nuoruudessaan olleet maalla sekä lisäksi
riskiä poikia.”313
Kaltio pohdiskeli ääneen sitä, pitäisikö tämä järjestely aloittaa jo vuodelle 1940 ja esitti epäilynsä, ”että kun päästään kesään, niin miehiä viedään uudestaan linnoitustöihin”.314 Mahdollisesti Kaltiolla oli tästä sisäpiiritietoa, sillä linnoitustöiden suunnittelu oli jo aloitettu. 315
Tunnelma oli kaksijakoinen. Maanviljelijöiltä kysyttäessä olivat he empineet naisten ja nuorukaisten aputyövoimaa, mutta myös todenneet ottavansa apua vastaan, mikäli muuta ei ollut tarjolla.
”Mutta kannattaisin sitä, että jotain tehtäisiin. Siinä voi tulla kritiikkiä. Se kritiikki
on kuitenkin paremmin kestettävissä kuin se, ettei ole mitään järjestetty.” 316
Huomatessaan yleisen mielipiteen tukevan nuorison käyttöä maataloustöissä Kaltio kysyi, mitä
mieltä kokousväki olisi työvelvollisuusiän alentamisesta. Myös tästä vallitsi yksimielisyys.
Työvelvollisuusikää olisi laskettava, mutta pidettävä samalla huoli siitä, ettei nuorukaisia lähetettäisi missään tapauksessa linnoitustöihin vaan maataloustyöt olisivat ensi sijalla.317
Loppukeskustelun puheenjohtajana toiminut Kaltio veti ajatuksia yhteen:
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”Valmennukseen nähden tehostettiin, että jos voitaisiin antaa yhtä perusteellinen
valmennus kuin Saksassa, jossa se kestää vuoden, olisi asia kokonaan toinen: olisi
ehkä luotava joku organisatio, iskujoukko, vähän Saksan tyyliin. Aivan vapaaehtoisena yrityksenä se ei mene.” 318
Neuvottelupäivien aikana käsiteltiin kaikkia kansanhuollon toimialaan kuuluneita kysymyksiä.
Asiantuntijoiden alustuksia kuultiin työvoima-asioiden lisäksi esimerkiksi perunatilanteesta,
siemenistä, lannoitteista, viljasta ja sen varastoinnista, rasvatilanteesta, nestemäisistä polttoaineista ja puukaasuttimien valmistuksen tehostamisesta sekä myös kahvista ja sokerista.319
Kansanhuoltoministeriö pyrki dialogiin kansanhuoltopiirien johtajien kanssa. Toiminta oli ollut
enemmän tai vähemmän improvisoitua, joten kokemusten jakaminen toiminnan kehittämisen
ja mahdollisen tulevan sodan kannalta oli perusteltua. Työvoimakysymyksen käsittelyn suhteen
on erikoista, että Päämajan työvoimatoimiston Eljas Kahraa ei kuultu asiantuntijana kertaakaan.
Kahra oli samanaikaisesti kuitenkin kansanhuoltoministeriön ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön virkamies. Muutenkaan Päämajan työvoimatoimisto ei saanut mainintoja.
Mitään Kaltion ehdottamaa Saksan mallista iskujoukkoa ei sentään suunniteltu sen pidemmälle.
Myöhemmin, talvella 1941 kylläkin lähetettiin viisimiehinen retkikunta tutustumaan Saksan
työpalvelujärjestelmään.320

2.5 Päämajan työvoimatoimisto
”Puolustusvoimain töihin tarvittavan työvoiman hankkimista ja järjestelyä varten
on Päämajaan asetettu työvoimatoimisto, joka toimii yhteistoiminnassa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön sekä kansanhuoltoministeriön kanssa.” 321
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Päämajan työvoimatoimisto perustettiin 22.1.1940 havaitun tarpeen perusteella. Toimiston tehtävät määriteltiin tarkemmin pari päivää myöhemmin. Päälliköksi käskettiin työttömyysasiain
ylitarkastaja Eljas Kahra. Hän oli samanaikaisesti kansanhuoltoministeriön ja kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriön virkamies. Toimistosihteereiksi tuli kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriön listoilta metsäpalkkaosaston apulaisylitarkastaja Yrjö W. Laaksonen ja työttömyystarkastaja Arvo Lapinkylä.322 Vaikka kyse oli Päämajan alaisena käytännössä sotilasorganisaatiosta, oli toimisto miehitetty siviilivirkamiehillä tehtävän luonteesta johtuen.
Työvoimatoimiston tarpeellisuutta perusteltiin sillä, että työvoimaa toimittaneiden työvelvollisuuslautakuntien ja työvoimaa käyttäneiden linnoitustyömaiden yhteys ei ollut riittävän kiinteä.
Lisäksi nähtiin, että linnoitustöiden työvelvollisen työvoiman hankkiminen oli hyvä keskittää
tarkemmin. Aikaisemminhan kansanhuoltoministeriö oli ollut vastuussa kaikesta työvelvollisesta työvoimasta. Päämajan ja kansanhuoltoministeriön työvoimatoimistojen oli toimittava
yhteistyössä, mutta on todettava, ettei tällaisesta yhteistyöstä jäänyt juuri lainkaan kirjallisia
lähteitä. Todennäköisesti yhteys kuitattiin sillä, että Kahra oli nimetty myös kansanhuoltoministeriön ylimääräiseksi esittelijäksi.323
Tehtävän mukaisesti Päämajan työvoimatoimiston tuli ”toimittaa sotatilasta annetun lain 14 ja
15 §:ssä säädetty työvoiman pakkotilaus”. Verrattuna kansanhuoltoministeriön työvoimatoimistoon, toiminnan perusteet muuttuivat. Työvoiman pakko-ottoa ei enää suoritettu työvelvollisuuslain mukaisesti, vaan sovellettiin sotatilalakia. Tämä mahdollisti työvoiman väliaikaisen
pakko-oton maanpuolustuksellisiin tehtäviin 14 vuorokaudeksi tai maksimissaan 24 vuorokaudeksi. Tämä ei myöskään edellyttänyt mitään lautakuntien kokoontumisia vaan pelkkä käsky
riitti, kunhan sen esitti oikea viranomainen.324 Täytyi vain pitää huoli, että linnoitustöihin sotatilalain perusteella pakko-otetut täyttivät työvelvollisuuslain ehdot. Työvelvolliseksi määrääminen tapahtui myöhemmin työmailla.
Työvoiman saamiseen tahdottiin nopeutta. Kuten aiemmin todettiin, 26.1.1940 tasavallan presidentti myönsi Kahralle ja Kaltiolle oikeudet omissa nimissään päättä työvelvollisuuslain soveltamiseen liittyneet asiat. Päämajan työvoimatoimiston toimintakertomuksessa mainitaan tosin vain se, että Kahralla oli nämä valtuudet. Kahra myös piti huolen, että hänen valtuutensa
eivät jääneet vain paperille.
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Työvoimaa saivat tilata Päämajan pioneerikomentaja, merivoimien komentaja, ilmapuolustuksen komentaja, kotijoukkojen komentaja, Päämajan alaisen sotatoimiyhtymän komentaja sekä
puolustusministeriö.325 Käytännössä tämä tarkoitti näiden alaisia työyksiköitä, joilla oli tammikuun lopulla erilaisia työmaita noin 35. Nämä jakautuivat estetyömaihin, linnoitustöihin ja
lentokenttätöihin. Listauksessa oli mukana myös työmaat, joilla tie- ja vesirakennushallitus
suoritti puolustuslaitoksen töitä.326 Työmaiden ja työyksiköiden määrä kasvoi koko ajan tammikuusta sodan loppuun. Vahvuusilmoituksissa huhtikuun ensimmäiseltä päivältä oli työyksiköitä 85.327
Työvoimatilaukset tulivat pääsääntöisesti puhelimen välityksellä. Nämä otettiin heti käsittelyyn
ja toimintakertomuksen mukaan tilaus annettiin puhelimitse ”viipymättä” lääninhallitukselle,
jotka laittoivat pakko-otot eteenpäin. Tilaukset vahvistettiin kirjallisena.328 Lääninhallituksille
jaettiin samanlaiset tilauslomakkeet, jotka olivat tilaavalla osapuolella käytössään. Kahra kirjoitti lääninhallituksille ja korosti omaa rooliaan.
”Työvoimatoimiston päällikkö on samalla kansanhuoltoministeriön virkamies ja
ratkaisee Tasavallan Presidentin hänelle myöntämän oikeuden perusteella omalla
vastuullaan Kansanhuoltoministerin sijasta työvoiman siirtoa työvelvollisuuslain
nojalla koskevat asiat.” 329
Tilauksen saatuaan lääninhallitus jakoi sen nimismiespiireihin nimismiesten ja työvelvollisuuslautakuntien toimeenpantavaksi. Kun työvoima oli koottu, lähetettiin heidät matkaan poliisin
johdolla. Kun työvoima saapui työmaalle, Päämajan työvoimatoimiston päällikkö käytti presidentiltä saamiaan valtuuksia ja määräsi työvoiman työvelvollisiksi.330 Tämän Eljas Kahra toteutti yleisellä kuulutuksella, joka oli työvelvollisuuslain mukaan yksi mahdollisuus. Ensimmäisen kuulutuksen hän antoi 30. tammikuuta.
Vielä tammikuun aikana työvoimaa oli saatavilla suhteellisen helposti. Koko ajan kuitenkin
kutsuttiin uusia ryhmiä puolustuslaitoksen palvelukseen ja avattiin uusia työmaita. Pakko-otot
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jäivät ainoaksi vaihtoehdoksi ja miehiä oli otettava jopa elintärkeiltä metsätyömailta sekä teollisuudesta.331
Heti helmikuun alussa Hämeen läänin maaherra Sigurd Mattsson lähetti henkilökohtaisen kirjeen Kahralle. Mattsonin mukaan uusi työvoiman pakko-oton järjestelmä ei näyttänyt tarkoituksenmukaiselta, sillä työvelvollisuuslautakunnat jätettiin sivuun toiminnasta ja tehtävät olivat
taas lääninhallituksilla ja nimismiehillä. Vaaraksi Mattsson näki sen, että myös teollisuuspiirit
varasivat työvoimaa ja teettivät töitä. Hän oli myös huolestunut kuulemistaan suunnitelmista.
”Eräs apulaisenne viittasi esittelijälleni tänään, että olisi otettava myös talojen
isännät. Ei suinkaan liene vielä muualla näin?”
”Luonnollisesti yrittävät kaikki tehdä parhaansa, mutta vaikeuksia näyttää nyt
tässä asiassa nousevan eteen. Työkuntoisista miehistä alkaa jo monessa kunnassa
olla suuri puute.”332
Päämajan työvoimatoimisto oli ollut toiminnassa pari viikkoa, kun Kahra antoi tarkempia ohjeita työvoiman tilaamisesta. Ensimmäisenä määräyksenä oli, että työvoima piti tilata puhelimitse ja että tilaukset ottaisivat vastaan toimistosihteerit Lapinkylä tai Laaksonen, jotka kirjoittaisivat tilauksen samanlaiselle lomakkeelle, joita myös tilaajalla oli. Tämän jälkeen työvoimatoimisto lähetti ”työvoiman pakkotilauksen” lääninhallitukselle, jonka piti ilmoittaa tilatun työvoiman lähtöpaikka ja -aika sekä kyseisen joukon johtaja.333
Kahra muistutti jälleen siitä, että sotatilalain mukaan sai työssä pitää maksimissaan 24 vuorokautta. Tämä ei linnoitustöissä riittänyt, mutta ongelmaan oli ratkaisu: Kahran oikeus omalla
vastuullaan päättää työvelvollisuuteen liittyneistä asioista.334 Työvoimatoimisto haki toimintatapojaan ja parasta mahdollista käytäntöä. Kahra tahtoi paikallisten työvoimaviranomaisten tietävän, miten työvoiman ottaminen oli hoidettava.
Työvelvollisuuslain mukaan työvelvollisista piti laatia kortisto. Kuten aikaisemminkin on todettu, ei mitään tällaisia kortistoja ehditty ennen talvisotaa tehdä. Talvisodan aikana kuitenkin
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Helsingin kaupunki luetteloi miespuoliset työvelvolliset. Kahra kirjoitti tulleensa siihen lopputulokseen, ettei työvoiman hankintaa tulevaisuudessa voitu järjestää järkiperäisesti ilman työvelvollisen työvoiman luettelointi maanlaajuisesti,
samaan tapaan kuin Helsingin kaupunki oli tehnyt.
Luettelointi oli sitäkin tärkeämpi, kun Kahra tiesi
olleen tulossa vielä ”melkoisten miesmäärien ottaminen sekä armeijan että työmaiden tarpeiksi tänä
keväänä”.335

Kirjoittamishetkellä

työvoiman

määrä puolustuslaitoksen työmailla oli noin
20 000 miestä.336
Kahra oli tammikuun 30. päivänä antanut yleisen
kuulutuksen, jonka perusteella kaikki linnoitus-

Kuva 2. Eljas Kahran allekirjoittama yleinen kuulutus.
Kansallisarkisto.

töissä olleet määrättiin työhön työvelvollisuuslain nojalla. Tämän jälkeen kuitenkin oli jo töihin
pakko-otettu sotatilalain mukaan huomattavia määriä miehiä lisää, oli annettava uusi kuulutus
5.3.1940. Jos oli sotatilalain nojalla työhön määrätty laskenut, että kohta on 24 vuorokautta
työtä täynnä ja pääsee kotiin, muuttui hänen tilansa tällä kuulutuksella työvelvolliseksi. Työvelvollisuuslaissa ei ollut määritelty työssäolon enimmäisaikaa.
Maaliskuun 7. päivänä Päämajan työvoimatoimisto antoi tarkemmat määräykset työvelvollisten huollosta.337 Tässä asiakirjassa määriteltiin, kuinka asioiden olisi pitänyt olla. Samalla siitä
voi tulkita, mitkä olivat olleet kenties epäkohtia ja millaisia asioita tahdottiin painottaa. Käsittelyssä olivat palkkaus, työaika, yleinen huolto, vapauttamiset ja siirrot sekä sairaanhoito ja
tapaturmat. Palkkauksesta huomautettiin, että puolustuslaitoksen töissä oli kaikille maksettava
palkkaa, oli kyseessä sitten vapaaehtoinen tai työvelvollinen. Myös ylityökorvaukset kahdeksan tunnin työaikalain mukaan oli otettava huomioon. Palkkauksesta määrättiin vielä seuraava
tarkennus:
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”Milloin työvelvollinen käyttää omia työkalujaan ja on täysin ammattitaitoinen,
on palkka määrättävä suuremmaksi kuin sille, jolle työmaa on antanut työaseet.”
338

Oli tärkeää myös määrittää se, että työvelvollisen työsuhde alkoi silloin, kun hän lähti kotipaikkakunnaltaan ja päättyi siihen, kun hän sinne työmaalta palasi. Palkanmaksu puolestaan laskettiin alkavaksi siitä, kun työvelvollinen saapui työmaalle, mutta jos jostain syystä työtä ei voitu
heti järjestää, oli palkan juostava ”siitä päivästä, jolloin hän olisi voinut työhön ryhtyä”. Tästä
oli ollut aikaisemmin huomautettavaa, sillä joillakin työmailla oli palkanmaksu aloitettu vasta,
kun työt oli saatu käyntiin. Käskyssä annettiin ohjeet myös paikallislisän maksamisesta ja rahalähetyksistä kotiin.339 Mikäli huoltovastuussa ollut työvelvollinen tuli kunnasta, jonka yleinen palkkataso oli työmaan palkkoja korkeampi, oli hänet oikeutettu työttömyysvaroista maksettuun paikallislisään.340
Toiminnan perusteita haettiin myös rauhanaikaisista normittavista päätöksistä. Työaikaa käsitelleen osion aloitti määräys sunnuntaitöistä, joista todettiin, että niitä sai työvelvollisilla teettää. Määräyksessä viitattiin valtioneuvoston päätökseen joulukuun 18. päivältä 1939, jonka mukaan sunnuntaisin tai kirkollisina juhlapyhinä sai teettää ”valtakunnan puolustuskuntoisuuden
tai väestön toimeentulon ylläpitämiseksi” töitä. Edellytyksen kuitenkin oli, että työntekijöille
mahdollistettiin vähintään 24 tunnin viikkolepo. Määräyksessä ohjeistettiin, tai ”kehoitettiin”,
järjestämään työt niin, että lepoaika osuisi sunnuntaille, ellei sitten ”teknilliset tai muut pakottavat syyt” sitä estäneet.341
Sota vaikutti varsin konkreettisesti työntekoon, esimerkiksi ilmahälytykset saattoivat keskeyttää työt. Tästä linjattiin niin, että jos työvelvollinen oli käsketty ilmasuojaan, voitiin työpäivää
pidentää suojassa menetetyn ajan verran, mutta maksimissaan kahdella tunnilla. Ja jos näin tehtiin, oli palkka maksettava säännöllisen työajan palkkana – ei siis ylityöstä. Jos hälytys alkoi
työpäivän aikana ja päättyi vasta työajan loppumisen jälkeen, oli maksettava palkka vain työajan loppuun saakka. Mikäli ilmahälytys vaikutti urakkatyöhön ja vaikeutti palkan laskemista,
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oli mahdollista soveltaa tuntiperusteista palkkaa hälytyksen ajalta. Lomia oli työvelvollisille
annettava ”ainakin kerran kahdessa kuukaudessa, elleivät erikoiset syyt sitä estä”. 342
Työvelvollisille oli järjestettävä majoitus korvauksetta, mutta työvelvollisten oli tuotava mukanaan ainakin tyyny ja peite. Majoitustiloissa olisi myös huolehdittava varusteiden kuivaamismahdollisuuksista. Muutenkin oli ”mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon terveydelliset
näkökohdat”. Muonituksesta todettiin vain, että sen oli oltava ravitsevaa, sitä oli oltava riittävästi, ja että miesten oli se itse maksettava. 343
Vaatteet ja varusteet olivat todellinen ongelma. Työmaille oli lähetetty työvelvollisia, joiden
varustus ei riittänyt talvisissa olosuhteissa tehtyyn fyysiseen työhön. Käytäntönä oli, että työvelvollisen kotikunta hankki tarvittavat varusteet, joiden summa sitten vähennettiin työmaalla
palkasta.344 Viihtyvyyden osalta annettiin vastuuta työmaiden päälliköille, joiden tuli ilmoittaa
Päämajan propagandaosastolle, kuinka paljon he tahtoivat esimerkiksi Aseveli-lehteä.345
Päämajan työvoimatoimiston päällikkö päätti työvelvollisten vapautuksista ja siirroista hänelle
suoduin valtuuksin. Vapautus- tai siirtoanomukseen tuli työmaan päällikön liittää oma lausuntonsa aiheesta. Mikäli työt työmaalla olivat loppumassa, tuli työvoimatoimistolle lähettää ”hyvissä ajoin” ilmoitus vapautuvien miesten lukumääristä ammattiryhmittäin. Työvelvollisten
työvelvollisuus ei suinkaan loppunut siihen, että työmaan työt loppuivat.
”Missään tapauksessa ei työmaan päällikkö saa lähettää miehiä kotiseuduilleen
saamatta siihen lupaa Työvoimatoimiston päälliköltä.” 346
Sairaanhoidon osalta sovellettiin tapaturmavakuutuslakia. Jos työvelvollinen joutui työn aiheuttamaan tapaturmaan, oli annettava sairaanhoitoa. Sotatoimialueella oli tukeuduttava puolustuslaitoksen sairaanhoitoon. Lisäksi työmaiden oli järjestettävä akuutti sairaanhoito sellaisissa sairaustapauksissa, ”joita työntekijä itse ei ole tahallaan aiheuttanut”. Tapaturmavakuutus
oli voimassa ja siitä kirjoitettiin käskyyn paljon ohjeita ja huomautettiin havaituista puutteista.
Sairaanhoito oli järjestettävä välttäen ”tarpeettomia kustannuksia”.
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Voi hyvällä syyllä esittää kysymyksen, kuinka paljon nämä ohjeet ehtivät vaikuttaa toimintaan.
Vain viikko tästä ja talvisota loppui. Täytyy tietenkin muistaa, että ohjeiden laatijat eivät tienneet sodan päättymisen ajankohtaa, eivätkä linnoitustyöt loppuneet rauhantekoon. Nämä määräykset kuitenkin osoittavat, että havaittuihin epäkohtiin puututtiin ja työvelvollisten huolto
nähtiin tärkeäksi. Kuten Kahra eräässä kirjeessään työvelvollisista kirjoitti:
”He tekevät työtä vaikeissa olosuhteissa ja alituisen ilmavaaran uhkaamina. Toimitetuissa tarkastuksissa on myöskin havaittu, että – ani harvoin poikkeuksin –
kyseessä olevat työntekijät ovat isänmaallisesti ajattelevaa väkeä ja henki työmailla on hyvä.” 347
Vastakkaisiakin näkemyksiä ilmeni sekä talvi- että jatkosodassa erilaisissa valituksissa, joita
työmailta lähetettiin koskien muun muassa ”pinnareita” ja muita epäsosiaalisia osia. Kahran
lausunto on kuitenkin uskottava. Tätä tukee erilaisten valitusten vähäinen määrä.
Myös työyksiköiden työvelvolliset lähettivät kirjelmiä Päämajan työvoimatoimiston päällikölle. Ottakaamme tästä esimerkiksi peltiseppä Frans J. Kantolan kirje maaliskuun 23. päivältä,
eli talvisodan jo päätyttyä. Kirjoittaja palveli ”Tirkkosen työkomppaniassa” ja työmiesten keskuudessa oli noussut paljon kysymyksiä. Tärkein näistä liittyi Kahran 5.3. antamaan yleiseen
kuulutukseen. Työmiesten tulkinta kuulostaa erikoiselta:
”Olemme täällä olevan Tirkkosen työkomppanian osan keskuudessa käsittäneet
5.3.40 päivätyn yleisen kuulutuksenne siten, että kaikki ne, jotka on määrätty ennen 30.1.40 näihin linnoitustöihin, ovat vapaita näistä poistumaan. Kuitenkin on
täällä annettu määräyksiä ja käskyjä, jotka ovat mainitulle käsitykselle vastaisia.”348
Näin ei tietenkään ollut asianlaita. Ensimmäisellä 30.1.1940 annetulla kuulutuksella määrättiin
kaikki sitä ennen linnoitustöihin määrätyt työvelvollisiksi. Uusi 5.3. annettu kuulutus puolestaan määräsi kaikkia 30.1. ja 5.3. välillä linnoitustöihin määrätyt työvelvollisiksi. Kuten työvoimatoimiston päällikkö Kahra 12.3. ohjeisti:
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”Kuulutus liittyy edelliseen kuulutukseen, jota siis ei saa ottaa työmaan ilmoitustaululta pois, vaan on nyt kyseessä oleva 5 päivänä maaliskuuta 1940 annettu kuulutus naulattava edellisen kuulutuksen rinnalle työmaan ilmoitustaululle.” 349
Kuten arvata saattaa, oli Kantolan ja kumppanien päällystö tyrmännyt sen ajatuksen, että heidät
olisi kotiutettu. Myöskään sillä ei ylemmän johdon mukaan ollut merkitystä, että rauha oli jo
tullut. Kantola kirjoitti, että työkomppaniasta oli jo omaehtoisesti poistunut miehiä tulkittuaan
yleistä kuulutusta yllä mainitulla tavalla, eivätkä he ”luvanneet vapaaehtoisesti palata”. 350
Tämän jälkeen Kantola siirtyi kuvailemaan yleisempiä aiheita ja aina tärkeätä ruokahuoltoa.
Ravintotilanne laski Kantola mukaan moraalia, sillä ”9/10 keitoista on joko perunasoppaa tai
kaurapuuroa”. Hän huomautti, että palkkarahoilla toki voisi ostaa itse täydennyksiä, mutta tietysti vain siinä tapauksessa, että jotain ostettavaa olisi. Ruoka ei ollut monipuolista eikä edes
riittävää.
”Kun vielä palkkakin on niin pieni, että vain harvojen perheet ovat näistä tuloista
voineet maksaa asuntojensa vuokria, niin on ymmärrettävää, että ainakin tämä
työkomppanian osa tulee hajaantumaan”. 351
Työtilanne ei myöskään kaikkia Tirkkosen työkomppanian miehiä tyydyttänyt, vaan he kaipasivat tuottavampia töitä. Tässä erityisesti oli miehillä mielessä rakennustyöt asutuskeskuksissa,
mutta sellaisten alkamisesta he eivät olleet saaneet mitään tietoa. Huolta aiheutti erityisesti taloudellinen tilanne: ”taloudelliset asiani näyttävät täällä ollessa joutuvan rappiolle”. Loppuun
Kantola vielä pehmensi sanomisiaan ja totesi, että kirjoittamishetkellä he saivat tarpeeksi perunakeittoa ja kaurapuuroa sekä myös leipää. Mutta leipä tosin oli ”niin kovaa, etteivät kaikki voi
veitsenkään avulla syödä sitä riittävästi”. Kantola esitti, että tulevat rakennustyöt järjestettäisiin
vapaiksi töiksi ja että palkkoja nostettaisiin. Kirjeensä loppuun Kantola kirjoitti nimensä alle
”peltiseppä, filosofi”. 352 Ei ole jäänyt jälkiä siitä, että Kahra olisi vastannut peltiseppäfilosofi
Kantolan kirjeeseen.
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Päämajan työvoimatoimiston oli tärkeää tietää työssä olleiden yksiköiden vahvuudet, jotta työvoimaa voitaisiin käyttää järkiperäisesti. Tästä oli eversti Einar Mäkinen antanut käskyn jo helmikuun ensimmäisenä päivänä. Puolustusvoimien alaisten ja niihin verrattavien työmaiden
vahvuusilmoitukset piti antaa kaksi kertaa kuukaudessa.353 Näin vaan ei meinannut tapahtua.
Päämajan työvoimatoimiston päällikön oli muistutettava asiasta. Kahran mukaan useilta työyksiköiltä vahvuusilmoitukset puuttuivat tai olivat epätäydellisiä. Kyseiset vahvuusilmoituksista
saatavat tiedot olivat tulevan työvoiman käytön ”järkiperäistä käyttöä koskevaa suunnitelmaa
tehtäessä ovat aivan välttämättömiä”. Kahra ”kehoitti” yksiköitä laatimaan täydelliset vahvuusilmoitukset, jotka oli lähetettävä 1.4. voimassaolleesta vahvuudesta. 354
Rauhansopimuksessa määriteltiin, millaisella aikataululla suomalaisten joukkojen tuli siirtyä ja
mille tasalle. Aikataulu oli kireä ja vaikutti myös linnoitustöihin sekä työvelvollisiin. Useita
työmaita jouduttiin siirtämään juuri tilikauden päättyessä, jolloin aiheutui sekaannuksia palkanmaksussa. Lisäksi perääntymisvaiheessa osa työvelvollisista lähti omatoimisesti koteihinsa ja
osia lomautettiinkin. Tästä seurasi valitusryöppy: viimeisiä palkkoja ei ollut maksettu. Talvisodan päättymisen jälkeen suurin urakka Päämajan työvoimatoimistolle muotoutui työvelvollisille maksamatta jääneistä palkoista. Eräässä tapauksessa mainittiin, että työmaalta poistumisen
oli aiheuttanut ”Molotovin mölinä”.355
Päämajan työvoimatoimisto lähetti ohjausta työvoimaa käyttäneille joukoille, jotta asia hoidettaisiin kunnialla, ”ettei tyytymättömyys puolustuslaitoksen linnoitustyömaiden järjestelyyn
pääsisi yleisesti leviämään työväestön keskuuteen”. Oli sattunut tapauksia, että työpäälliköt olivat lähettäneet työvelvollisia kotiin ja kertoneet, että palkka maksettiin siellä. Työvoimatoimisto puuttui tähän. Palkka oli maksettava silloin, kun työntekijä kotiutettiin. Myös paikallislisälomakkeiden täyttämisessä oli jatkuvasti puutteita.356
Linnoitustyömailla työskennelleiden huollon merkitystä korostettiin. Tästä oli tullut valituksia
työvoimatoimistolle, kuten aiemmin jo huomasimme. Kirjeen mukana lähetettiin myös liitteinä
jäljennökset kahdesta kulkulaitosministeri Väinö V. Salovaaralle (sd.) osoitetusta kirjeestä.

353

Päämajan Jaosto I päällikkö eversti E. Mäkisen käsky, 1.2.1940, 60/40/III/III/5/3/Perus-721, KA.

354

Päämajan työvoimatoimiston päällikkö Eljas Kahran kirje, 28.3.1940, 479/40.Työ.Tsto/Sal./II/III/6/4/Perus721, KA.
355
Lapinlahden työvelvollisuuslautakunnan puheenjohtaja Oskari Hirvosen kirje Päämajan työvoimatoimistolle,
päiväämätön, 1069/40/II/II/9/6/Perus-721, KA.
356

Päämajan työvoimatoimiston päällikkö Eljas Kahran kirje, 2.4.1940, 586/40/III/III/7/5/Perus-721, KA.
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Myös Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto oli huomauttanut, ”ettei liitto jatkuvasti voi
hillitä työmailla ilmenevää tyytymättömyyttä”. 357
Vastikään perustetun maavoimien esikunnan pioneerikomentaja vastasi valituksiin. Työvoimatoimiston viesti oli välitetty eteenpäin ja mikäli havaittuja puutteita todettiin, oli ne välittömästi
korjattava. Myös se oli ”aina ymmärretty”, että työvelvollisten motivaatio ja työhalu oli pidettävä mahdollisimman korkeana. Yleisesti ottaen todettiin, että työvelvolliset olivat myöntäneet,
”että heidän tarpeistaan on huolehdittu siinä mitassa kuin se olosuhteisiin nähden on ollut mahdollista”. Pioneerikomentajan reaktio valituksiin oli kiinnostava. Asian hän kuittasi seuraavalla
kappaleella.
”Siirtymisvaiheessa osa työvelvollisia tykkitulen ja lentopommitusten peloittamina ja marssin rasittamina karkasi joukoistaan. Ilmeisesti ovat henkilöt, jotka
ovat tehneet valituksia huollosta ja kohtelusta pääasiassa juuri näitä omavaltaisesti työmaalta lähteneitä työvelvollisia, jotka valituksillaan nyt pyrkivät kääntämään huomion muualle.” 358
Heijasteliko eversti Väinö Vainion lausunto valitusten ja karkureiden suhteesta yleisiä tuntoja?
Vaikea sanoa, mutta se on varmaa, että maksamatta jääneistä palkoista riitti päänvaivaa. Ilman
lupaa poistuneiden palkanmaksusta oli sovittu puhelinkeskustelussa työvoimatoimiston kanssa.
Armeijakunnille ja vastaaville oli ohjeistettu, että luvatta poistuneiden palkat maksettaisiin
työntekijöiden palatessa työmaalle uudelleen työhön. 359
Maksamattomien palkkojen summa arvioitiin jopa miljoonaksi markaksi. Tutkimuksissa todettiin, että huomattava osa näistä kuului sellaisille työvelvollisille, jotka olivat poistuneet luvatta
työmailta. Tarkempia osuuksia ei kuitenkaan määritelty. Toisena syynä mainittiin kiireellinen
kotiuttaminen, jonka johdosta palkkoja oli jäänyt rästiin. 360 Vikoja oli myös työnjohdossa ja
muualla organisaatiossa. Joissakin tapauksissa mainittiin toimistorakennuksen palaneen. 361
Syitä oli monenlaisia. Jotkut olivat todellisia ja toiset yhtä varmasti selittelyjä.

357

Päämajan työvoimatoimiston päällikkö Eljas Kahran kirje, 2.4.1940, 586/40/III/III/7/5/Perus-721, KA.

358

Maavoimien esikunnan pioneerikomentaja eversti Vainion kirje Päämajan työvoimatoimistolle, 6.4.1940,
586/40/III/III/7/5/Perus-721, KA.
359

Sama.

360

”P.M. tutkimuksen toimittamisesta puolustuslaitoksen linnoitustyömailla työskennelleiden työvelvollisten
työoloissa ja palkanmaksussa.”, 22.4.1940, 1015/40. Työ.Tsto/II/II/9/6/Perus-721, KA.
361
”Selostus Päämajan komennustehtävästä, jonka allekirjoittanut on saanut 15 päivänä huhtikuuta 1940 ja joka
koskee majuri Oinosen, res.ins.kapteeni Käyhkön Joensuun ja ympäristön sekä insinööri Hailan
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Työvoimatoimiston toiminnan ytimessä olivat työvoimatilaukset, joita työvoimatoimisto ilmoituksensa mukaan vastaanotti 211 kappaletta. Oheisessa työvoimatoimiston tuottamassa taulukossa löytyy lääneittäin tilausten määrät ja se, kuinka tilauksia oli täytetty tai peruutettu. Peruutettujen työvoimatilausten määrään vaikutti talvisodan päättymisen alla tehdyt tilaukset, joiden toimittamiseen ei ollut lopulta tarvetta.
Taulukko 1. Päämajan työvoimatoimistolta tilatut ja toimitetut työmiehet, 1940.

Lääni

Tilauksia täytetty

Tilauksia peruutettu Yhteensä

Uudenmaan lääni

4477

4722

9199

Turun ja Porin lääni

4539

1817

6356

Hämeen lääni

2911

3012

5923

Viipurin lääni

259

136

395

Mikkelin lääni

1147

203

1350

Kuopion lääni

3252

0

3252

Vaasan lääni

3715

1735

5450

Oulun lääni

1445

997

2442

Lapin lääni

450

1257

1707

Yhteensä

22195

13879

36074

Lähde: Kertomus Päämajan työvoimatoimiston toiminnasta ajalla 22/1-25/4 1940”, liite n:o 10 ”Eri
kunnista puolustuslaitoksen töihin lähetettyjen työvelvollisten lukumäärä”, Perus-721/1, KA.

Kuinka paljon työmailla oli miehiä talvisodan aikana, tai kuinka paljon työvoimaa lähetettiin?
Kysymykseen ei ole helppoa vastausta. Päämajan työvoimatoimistolta kyllä löytyvät valmiit
tilastot, mutta onko niissä kaikki? Ylläolevan taulukon mukaan tilauksia toimitettiin 22 195.
Päämajan työvoimatoimisto piti tarkkaa kirjaa työhön lähetetyistä työvelvollisista. Tilastoja ei
pidetty vain lääneittäin vaan myös kunnittain. Tilastoon on myös merkitty kansanhuoltoministeriön ennen 24.1.1940 lähettämät sekä Päämajan työvoimatoimiston lähettämät 12.4.1940
mennessä.362 Tämä on erittäin kiinnostava dokumentti, sillä kansanhuoltoministeriön arkistosta

linnoituslohkoissa maksamatta jääneiden työvelvollisten palkkojen maksua ja paikallislisien järjestelyä.”,
I/II/9/6/Perus-721, KA.
362

”Kertomus Päämajan työvoimatoimiston toiminnasta ajalla 22/1-25/4 1940”, liite n:o 10 ”Eri kunnista puolustuslaitoksen töihin lähetettyjen työvelvollisten lukumäärä”, 1/Perus-721, KA.
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en ole löytänyt koottuja tilastoja lähetetyistä työvelvollisista. Seuraavassa taulukossa tiedot on
koottu lääneittäin.
Taulukko 2. Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston ja Päämajan työvoimatoimiston lähettämät työvelvolliset.

Miespuolinen Kansanhuoltoministeriön Päämajan työvoi-

Yhteensä

asukasluku

työvoimatoimisto

matoimisto

223631

1428

4477

5905

Turun ja porin lääni 235406

348

4539

4887

Hämeen lääni

179916

2156

2911

5067

Viipurin lääni

288905

0

259

259

Mikkelin lääni

99481

2361

1147

3508

Kuopion lääni

184201

2472

3235

5707

Vaasan lääni

233682

987

3715

4702

Oulun lääni

138995

2813

1445

4258

Lapin lääni

57124

870

450

1320

Yhteensä

1641341

13435

22178

35613

Uudenmaan lääni

Lähde: ”Kertomus Päämajan työvoimatoimiston toiminnasta ajalla 22/1-25/4 1940”, liite n:o 10 ”Eri kunnista puolustuslaitoksen töihin lähetettyjen työvelvollisten lukumäärä”, Perus-721/1, KA.

Viipurin läänin luvut kiinnittävät tässä huomion. Sortavalan, joka kuului Viipurin lääniin, kansanhuoltokonttorin ilmoituksen mukaan puolustuslaitoksen töihin oli lähetetty 3 550 miestä.363
Tämä ilmoitus tosin oli lähetty kansanhuoltoministeriön työvoimatoimistolle, joten se saattaa
olla osasyy – mutta muiden läänien osalta kansanhuoltoministeriön lähettämät on merkitty. Päämajan työvoimatoimiston toimintakertomuksen mukaan heti sodan alussa Viipurin läänin maaherra lähetti noin 7 000 miestä linnoitustöihin.364 Näyttää siltä, että näistä molemmista taulukoista puuttuu Viipurin läänin osalta noin 10 000 miestä.365
Otetaan tähän vielä viimeisimmän ja täydellisimmän vahvuusilmoituksista koottu taulukko,
joka näyttää tilannetta huhtikuun ensimmäiseltä päivältä.366 Ilmeisesti Kahran muistutuksen

363
Sortavalan kansanhuoltokonttorin kirje kansanhuoltoministeriön työvoimatoimistolle, 27.1.1940, K.D. 13/27
K.H.M. 1940/Ea:7, KHMA KA.
364

”Kertomus Päämajan työvoimatoimiston toiminnasta ajalla 22/1-25/4 1940”, 11, 1/Perus-721, KA.

365

Yhteenveto Viipurin läänistä puolustuslaitoksen töihin otetuista työvelvollisista, /I/III/5/3/Perus-712.

366

”Kertomus Päämajan työvoimatoimiston toiminnasta ajalla 22/1-25/4 1940”, liite n:o 20 ”Työmaiden vahvuusilmoitukset 1/4-1940”, 1/Perus-721, KA.
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seurauksena ainakin valtaosa yksiköistä ilmoitti vahvuutensa. Mutta onko tässä kaikki, sitä on
mahdoton sanoa varmasti.
Taulukko 3. Kokoelma vahvuusilmoituksista 1.4.1940.

päällystö

miehistö

yhteensä

Kannaksen armeija

448

7069

7517

IV armeijakunta

195

4046

4241

V armeijakunta

16

480

496

11 divisioona

38

948

986

Päämajan linnoitustoimisto

569

11034

11603

Tie- ja vesirakennushallitus

126

4636

4762

Merivoimien esikunta

134

1421

1555

Puolustusministeriön teknillinen osasto

99

2499

2598

Yhteensä

1625

32133

33758

Lähde: ”Kertomus Päämajan työvoimatoimiston toiminnasta ajalla 22/1-25/4 1940”, liite n:o 20
”Työmaiden vahvuusilmoitukset 1/4-1940”, Perus-721/1, KA.

Huhtikuun lopun vahvuus oli tämän ilmoituksen mukaan lähes 34 000. Mitä kokonaismääristä
voisi sanoa? Tätä lukua ei saatu laskettua vielä Päämajan työvoimatoimiston aikana kuntoon,
mutta välirauhan aikana puolustuslaitoksen töihin otettujen työvelvollisten lukumääräksi saatiin 45 016 miestä.367 Useassa eri asiakirjassa, joissa kuvailtiin talvisodan aikaisia linnoitustöitä,
kirjoitettiin työvelvollisia olleen 50 000.368
Tässä yhteydessä on otettava huomioon yksi tekijä, jolla oli jatkuva vaikutus työvoiman käyttöön. Nimittäin työvelvolliset, jotka terveydellisistä syistä eivät pystyneet tekemään töitä puolustuslaitoksen työmailla. Työkyvyltään heikot työvelvolliset oli aihe, jota toistettiin kiertokirjeestä toiseen. Sama jatkui myös läpi jatkosodan. Paikallisille työvoiman hankkijoille painotettiin useita kertoja, että sairaita tai sairaalloisia työvelvollisia ei pitänyt lähettää. 369 Aiheesta tuli

367
Mietintö työvelvollisuuden käytäntöön soveltamisesta sodan aikana, I osa, 15.4.1941, Liite 5. Sotilaslääneittäin tehty yhteenveto sodan aikana käytettävissä olevien ja viime sodan aikana puolustuslaitoksen töihin otettujen työvelvollisten lukumäärästä. Hi:2.2 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön I arkisto, KA.
368

Johannes Kaltio, ”Työvelvollisuuslain soveltaminen”, 1.4.1940, Ha:49; ”Pikakirjoitusselostus kansanhuoltopiirien toimistonjohtajien neuvottelukokouksesta Helsingissä.”, 17.4.1940, K.D. 699/471 K.H.M. 1940/Ea:8; Eljas Kahra, ”Työmarkkinakysymysten hoitaminen”, 17.4.1940, Ha:49, KHMA KA.
369
Kansanhuoltoministeriön kiertokirje n:o 45, 3.1.1940, K.D. 11/391 K.H.M. 1940/Da:4 KHMA KA; ”Kertomus Päämajan työvoimatoimiston toiminnasta ajalla 22/1-25/4 1940”, liite n:o 7 ” Päämajan työvoimatoimiston
päällikkö E. Kahran kirje lääninhallituksille, 12.11.1940”, 1/Perus-721, KA.
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myös valituksia työmailta molemmille työvoimatoimistoille. Helmikuun aikana Kaltio lähetti
Kahralle jäljennöksen rakennuspataljoona 4:n kirjeestä, joka oli lähetetty kansanhuoltoministeriölle. Pataljoonaan saapuneiden 47 työvelvollisen joukossa oli ollut ensinnäkin 21 alaikäistä.
”Sitä paitsi on työvelvollisten joukossa ollut jatkuvasti paljon sairaita, jopa mielipuoliakin, sekä täysin työkyvyttömiä miehiä, joiden huolto on tuottanut mitä
suurimpia vaikeuksia, ja tahtonette sen vuoksi tiedoittaa kunnille myös siitä, että
linnoitustyömaille lähetetään vain täysin työkykyisiä työläisiä.” 370
Koska Kahralla oli valtuudet päättää työvelvollisuudesta, tuli työvoimatoimistolle valtavat
määrät kirjelmiä koskien vapauttamista terveydentilaan vedoten. Lisäksi työmailta tuli useita
pitkiäkin listoja työvelvollisista, jotka olivat lähetty kotiin lääkärintodistuksen nojalla. Arkistoaineiston perusteella voi sanoa, että tämä vapautusanomusten käsittely vei merkittävän osan
työajasta. Lääkärintodistuksen perusteella vapautettujen määrä myös kiinnitti huomioni, joten
päätin laatia tietokannan näiden työvelvollisten syntymävuosista. Lähteenä käytin kaikkia Päämajan työvoimatoimistoon tulleita listoja, joissa oli viisi tai useampi terveydellisen syyn perusteella vapautettu työvelvollinen. Tällä keräystavalla n=413.
30%
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26%

40-49v
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15%
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30-39v

Kuva 3. Eri ikäluokkien osuudet terveydellisistä syistä vapautetuista työvelvollisista (n=413).

Lääkärintodistuksen perusteella vapautettujen ikäjakauma näyttää melko tasaiselta, alle 20vuotiaiden sarake yllättävän korkealta. Työvelvollisuuslain ikärajausten mukaan edellytyksenä
oli 18 vuoden ikä. Tätä vasten alle 20 vuotiaiden osuus on sitäkin yllättävämpi, kun kyseiseen
ryhmään kuului vain kaksi ikäluokkaa, 1921–1922 syntyneet. Nuorempien ikäryhmien

370

Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston päällikkö J. Kaltion kirje Päämajan työvoimatoimiston päällikkö
E. Kahralle, 21.2.1940, 236/40/I/III/5/3/Perus-712, KA.
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osuuksille on nähtävissä yksi selkeä peruste. Valtaosa heistä oli jo kutsunnoissa vapautettu
aseellisesta palveluksesta. Muuten suhteelliset osuudet eivät ole kovinkaan yllättäviä.
Työvoimatoimistoon saapuneessa Ryhmä Talvelan kirjeessä kritisoitiin työmaille lähetettävän
sairaita työvelvollisia ja kysyttiin, eikö tarkastuksia voitaisi järjestää työhön lähetettäessä. 371
Kahra kommentoi, että työvoimatoimisto oli useissa kiertokirjeissä huomauttanut asiasta ja että
lääkäreitä ei ollut tarpeeksi. Suuremmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, oli kuitenkin saatu
keskitettyä lääkärintarkastuksia lähteville työvelvollisille. Näihin lääkärintarkastuksiin ja niiden perusteella vapauttamiseen liittyi kuitenkin jotain kitkaa ja erilaisia näkemyksiä työkuntoisuudesta ja vastaavasta. Tämä näkyy selvästi Kahran kommentissa siitä, kuinka oli tehty sellainen huomio, että ”lääkärit linnoitustyömailla melko helposti vapauttavat työvelvollisia”. 372
Huhtikuun kolmantena päivänä Kahra oli käynyt keskusteluja Kymijokilinjan töistä ja siitä,
voisiko näistä töistä lomauttaa osan työvelvollisista. Aluksi näyttikin siltä, että Kahran ajama
maltillisen kotiuttamisen linja valittaisiin. Maavoimien Linnoitustoimiston päällikön apulaiseksi nimetty eversti Gunnar Heinrichs antoi kenraali Hanellin ohjeiden mukaisen käskyn
yli-insinööreille 5.4., jossa annettiin perusteet työvelvollisten lomauttamisesta kuudeksi viikoksi kahdessa erässä tärkeitä ”kansantaloudellisia y.m. näkökohtia silmälläpitäen”.373 Kenraali Edvard Hanell oli hetkeä aiemmin nimitetty linnoitustöiden johtajaksi.374
Huhtikuun 7. päivästä lähtien oli lomautettava noin 50 % kaikista työryhmien työvelvollisista
ja seuraavalla viikolla vielä 20 %. Sinänsä on hieman huvittavaa, että kansantaloudellisiin näkökohtiin vedoten ensimmäisenä piti lomauttaa sairaat. Yleisesti ottaen katsottiin maa- ja metsätaloudessa toimivien, sekä esimerkiksi kalastajien, olisi syytä kotiuttaa ensimmäisten joukossa. Myös yksityisyrittäjien ja yhteiskunnallisten toimihenkilöiden lomauttaminen nähtiin
perustelluksi.

371
Ryhmä Talvelan vt. komentajan kirje Päämajan työvoimatoimistolle 3.3.1940, 348/40/III/III/6/4/Perus-721,
KA.
372
Päämajan työvoimatoimiston päällikkö Eljas Kahran kirje Ryhmä Talvelan esikunnalle, 12.3.1940,
348/40.Työ.Tsto/sal./III/III/6/4/Perus-721, KA.
373
Maavoimien linnoitustoimiston päällikön apulaisen eversti G. Heinrichsin kirje yli-insinööreille, 5.4.1940,
22/3/38/11/T838, KA.
374

Arimo, 231.
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”Sensijaan on erikoisesti varottava lähettämästä lomalle henkilöitä, jotka irtolaisina saattavat joutua kotipaikkakuntansa huoltolautakuntien huollettavaksi.” 375
Työhön jääneillä työvelvollisilla voisi esimerkiksi tehdä louhintatöitä, työkoneilla tehtäviä
töitä, koneiden ja työkalujen korjaamista ja kunnostamista sekä jo rakennettujen linnoitteiden
parantelua.376 Tämän jälkeen Kahra joutuikin sivustakatsojaksi. Käskyyn tuli muutoksia jo 9.4.,
jolloin eversti Heinrichs tarkensi, että lomauttamisen sijaan aikaisemmassa käskyssä mainitut
työvelvolliset olikin kotiutettava. Aikataulusta oli kuitenkin pidettävä kiinni. 377 Samalla päivämäärällä Päämajan jaosto 1:n päällikkö eversti Einar Mäkinen antoi käskyn, jonka mukaan
kaikki työvelvollisuuslain perusteella töihin otetut oli kotiutettava viipymättä. 378 Tähän Kahra
puuttui heti samana päivänä, saatuaan kyseisen kirjeen tietona tapahtuneesta. Päämajan työvoimatoimiston päällikön tuohtumuksen voi ymmärtää.
”Tarkoitukseni ei kuitenkaan tällä ollut se, että kenraali Hanell ryhtyisi antamaan
lomauttamismääräystä, koska Tasavallan Presidentin 26 päivänä tammikuuta
1940 antaman valtuuden nojalla kuului minulle, vaan pyrkimykseni oli saada aikaan alustavia suunnitelmia, joiden nojalla työvelvollisten lomauttaminen voitaisiin järjestää samanaikaisesti ja samojen perusteiden mukaisesti kuin asevelvollisten lomauttaminenkin.”379
Tätä pyörää ei enää voinut pysäyttää. Viimeisetkin työvelvolliset käskettiin kotiutettavaksi
23.4.1940.380
Päämajan työvoimatoimisto oli toiminnassa 95 päivää. Sinä aikana työvoimatoimisto oman raportointinsa mukaan muun muassa: lähetti päivää kohden noin 16 kirjettä, vastaanotti yhteensä
211 työvoimatilausta, soitti ja vastaanotti puheluita parhaimmillaan yli 50 päivässä sekä teki
tarkastuksia ja virkamatkoja 47 päivän verran.

375

Maavoimien linnoitustoimiston päällikön apulaisen eversti G. Heinrichsin kirje yli-insinööreille, 5.4.1940,
22/3/38/11/T838, KA.
376

Sama.

377
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”Kun toimiston henkilökunta asui toimistohuoneissa, ei päivittäinen työaika ollut
millään tavoin rajoitettu, vaan tapahtui työskentely aamusta iltamyöhään saakka.
Samoin työskenneltiin myös sunnuntaisin ja juhlapäivinä.” 381
Yhtenä perusteluna Päämajan työvoimatoimiston perustamiselle oli paremman keskityksen
saaminen. Herää tietysti kysymys, miten keskitys parani sillä, että perustettiin toinen työvoimatoimisto, joka oli vastuussa työvelvollisten lähettämisestä linnoitustyömaille.
Päämajan työvoimatoimiston päällikkö Eljas Kahra oli myös aktiivinen pohjoismaisen työvoima-avun saamiseksi Suomeen. 382 Talvisodan aikana tätä työvoimaa ei juuri paikalle tullut.
Välirauhan aikaa käsittelevässä luvussa tarkastellaan hieman Ruotsista saapunutta vapaaehtoistyövoimaa.

2.6 Reservin insinööriluutnantti Matti Janhunen talvisodassa
”Sain kutsun reserviin. … Siitä se sitten alkoi.”383
Insinööri Matti Janhunen sai käskyn ylimääräisiin harjoituksiin. Hänelle oli määrätty tehtävä 5.
rakennuskomppanian päällikkönä reservin insinööriluutnanttina. Kyseinen komppania oli kasattu tie- ja vesirakennushallituksen ammattimiehistä. Puhuttiin ammattikomppanioista, joita
talvisodan alla perustettiin kaikkiaan seitsemäntoista. Janhunen matkusti Helsingistä Tampereelle komppaniansa perustamispaikalle lokakuun 15. päivänä 1939, samoihin aikoihin muidenkin ylimääräisiin harjoituksiin käskettyjen reserviläismuodostelmien kanssa. 384
Matti Aapeli Janhunen syntyi Kymin Sunilassa vuonna 1904. Ylioppilaaksi kirjoittamisen 1924
jälkeen Janhunen päätyi seuraamaan isänsä (rakennusmestari) jälkiä rakennusalalla ja päätti
hakea Teknilliseen Korkeakouluun. Varusmiespalveluksen Janhunen suoritti pioneerilinjalla
1929–1930 ja osallistui 30 vuorokauden kertausharjoituksiin pioneeripataljoonassa vuonna
1936. Siviilissä hän johti omaa rakennusalan yritystä, joka oli erikoistunut betonitöihin. Aikaisempaa työkokemusta ennen oman yrityksen perustamista oli tie- ja vesirakennushallituksen
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”Päämajan Pioneerikomentajan linnoitusosaston alaiset linnoitus- ja muut rakennusteknilliset työt itä-Suomessa 1939–1940.”, 2, 3/1/T-12680, KA.
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siltatoimistosta 1929–35 ja Shelliltä. Nyt kutsuivat kuitenkin toisenlaiset työt. Kotiin jäivät
vaimo ja aikaisemmin vuonna 1939 syntynyt lapsi. 385
Ensimmäisiä tehtäviä oli varmistaa työkaluston saaminen. Tätä oli helpottamassa se, että peruskalusto tuli Hämeen tie- ja vesirakennuspiiristä. Kalusto tarkastettiin ja miehistöä perehdytettiin niiden käyttöön. Janhunen piti huolen, että kaikki tarvikkeet oli luetteloitu autokohtaisiin
listoihin ja pakattu ajoneuvoihin. Piti olla valmiina lähtöön, jos sellaisen hetki tulisi. Kalustopuutteita oli myös, mutta se ei ollut yllättävää. Janhunen laati listat puutteista ja teki varaukset
varusteisiin paikallisissa liikkeissä.
”Ne ovat varatut eri liikkeistä ja niille on kirjoitettu pakkotilauskaavakkeet valmiiksi, jotka lähtötapauksessa leimaa Tampereen sotilaspiirin esikunta jolloin tavarat saadaan mahdollisimman pikaisesti.”386
Puuttuneet tarvikkeet eivät olleet välttämättömiä Tammelan kansakoulun maastossa tapahtuneelle koulutukselle. Janhunen näki parhaaksi säästää rahaa ja olla lunastamatta tarvikkeita
vielä, jos komppanian ei tarvitsisikaan lähteä työmaille.
Janhunen suunnitteli komppanialleen päiväjärjestyksen, johon kuului sekä ammatillisia luentoja, että luentoja yleisimmistä aiheista. Komppanialle piti järjestää myös käytännön harjoituksia, sillä eivät pelkät luennot riittäneet. Aika kului myös rakennuskoneiden tarkastamiseen ja
miehistön perehdyttämiseen. Lähiympäristön maastossa Janhunen vieraili joukkojensa kanssa
tutkimassa siltarakenteita ja vastaavia, joista saattaisi olla tulevaisuudessa hyötyä, mikäli lähtö
tulisi. Koulutuksen järjestämisessä oli kuitenkin yksi vakava pulma. Janhunen ei ollut saanut
käyttöönsä yhtään mallipiirustusta sellaisista töistä, joita hänen komppaniansa sodassa tulisi
tekemään. Näitä hän pyysi Päämajan pioneeriosastoa mahdollisuuksien mukaan lähettämään
”mikäli ne katsotaan sellaisiksi asiapapereiksi, että niitä voidaan nyt jo miehistölle esitellä”. 387
Kaksi ensimmäistä viikkoa kuluivat Tammelan kansakoululla komppanian kouluttamisessa.
Sitten lähtö tuli.
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Janhunen ja hänen komppaniansa noin 200 miestä lähtivät liikkeelle junalla, joka aikataulujen
mukaan saapui Johanneksen asemalle 1.11.1939 kello 1.26. Vastassa oli 4. divisioonan asettama vartio, joka opasti Janhusen komppanioineen majoitusalueelle.388 Työmaat sijaitsivat
Mannerheim-linjalla Karjalan kannaksella Karhulassa. 389 Karttakuvassa hieman merkinnän 4.D
yläpuolella.

Kuva 4. Karjalan kannaksen puolustusasemat talvisodan alkaessa. Lähde: Arimo, 134.

Näitä linnoitus- ja rakennustöitä johtamaan perustettiin Päämajan pioneerikomentajan kenraali
Unio Sarlinin alaisuuteen rakennustoimisto lokakuun alussa 1939. Osaavan työvoiman saaminen oli vaikeaa. Joka tapauksessa organisaatio saatiin kasaan ja työt alkoivat pienellä miehityksellä. Rakennustoimiston päälliköksi tuli tie- ja vesirakennushallituksen pääjohtajan pallilta
Arvo Lönnroth.390
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390

”Päämajan Pioneerikomentajan linnoitusosaston alaiset linnoitus- ja muut rakennusteknilliset työt itä-Suomessa 1939–1940.”, 9-10, 3/1/T-12680, KA.

103

Linnoitustöissä Kannaksella
Talvisodan linnoittamisen yhteydessä huomautetaan usein, kuinka käytännössä kaikki oli improvisoitava.391 Kokemusten ja suunnitelmien puute näkyi vaikuttavan esimerkiksi siinä, ettei
5. rakennuskomppania joko pitänyt sotapäiväkirjaa tai sitten se ei pysynyt tallessa. Komppanian
arkistosta ei myöskään löydy marraskuun vahvuusilmoituksia, mikä ei tietenkään tarkoita, etteikö niitä olisi lähetetty. Rakennusjoukkojen vahvuusilmoituksissa tosin oli kaiken kattavia ongelmia koko talvisodan ajan, kuten Päämajan työvoimatoimistoa käsitelleessä osiossa huomautettiin.
Marraskuun aikana Janhunen kuitenkin pääsi töihin. Aivan ensimmäisiä tehtäviä oli käskeä
miehet rakentamaan kahta miehistöparakkia. Kannaksella linnoitusrakennusjoukkojen majoituksen järjestäminen oli vaikeaa. Kenttäarmeijan joukot olivat ottaneet soveltuneet tilat käyttöönsä linnoitettavan linjan molemmin puolin. Majoitustilat oli rakennettava itse ja parakkien
rakentaminen oli yleensäkin ammattikomppanioiden ensimmäisiä rakennustehtäviä. Nämä Janhusen miehistöparakit valmistuivat kuun loppuun mennessä.392
Janhunen johti komppaniansa töihin usealle eri kohteelle ja erilaisiin töihin. Osa joukosta osoitettiin tietöihin. Rokkalanjoen silta vaati kunnostusta, joten se tehtiin. Huumolan tietä korjattiin
Rokkalanjoesta Huumolaan päin lähes 2 kilometrin matkalta ja Summan tietä Huumolan tienhaarasta puolen kilometrin verran. Näitä varten tehtiin betonisia putkirumpuja ja avattiin sivuojia sekä laskuojia. Parakkityömaat olivat käynnissä ja miehet kaivoivat parakkeja varten
myös kaivon. Tiensuuntia tutkittiin korsuja varten ja kahden korsun pohjan kaivaminen käynnistettiin. Rokkalanjoen patotyömaata varten rakennettiin varasto sementille sekä työkaluille ja
työnjohtajalle koppi.393 Tilausta oli tietyöosaamiselle, kirvesmiehille ja betonimiehille.
Työmaille siirtyminen oli saanut Janhusen tuntemaan, että miehistön kuri oli lipsumaan päin.
Ensimmäisessä päiväkäskyssään 10.11.1939 Janhunen muistutti, että komppania oli ”edelleen
sotilaallisen kurin alainen”. Samalla Janhunen huomautti, että suhteessa työhön ja palkkaan
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komppania oli verrattavissa siviilimaailman työsuhteisiin. Janhunen ilmoitti miehistölleen tiukkaan sävyyn: ”Palkkaa ei siis makseta jos on sairaana, lomalla tai jossakin mikä ei ole työntekoa.”394
Marraskuun puolivälin paikkeilla Janhuselle annettiin suullinen käsky komppanian muuttamisesta tavallisesta reserviläiskomppaniasta työpalkkaa nauttivaksi reserviläiskomppaniaksi.
Normaalisti reserviläisille maksettiin päivärahaa. Muutoksen toteuttamisesta Janhunen ilmoitti
ylemmälle johtoportaalle marraskuun 15. päivänä. Samalla oli tapahtunut muutos henkilöstössä. Janhusen komppaniaan oli otettu siviilityövoimaa (valitettavasti näitä ei määritelty tarkemmin vapaaksi työvoimaksi tai työvelvollisiksi). Näille siviilityömiehille Janhunen ilmoitti
maksettavan palkan olleen noin 30–35 prosenttia Helsingin palkkatariffien edellyttämiä palkkoja alhaisempi.395
Janhunen itse joutui lähtemään Karhulasta sairauslomalle 24.11. Komppania jäi varapäällikkö
insinööri Tauno Muotisen johtoon.396 Talvisota syttyi Janhusen ollessa kotonaan Helsingissä.
Hän järjesti perheensä maaseudulle ja palasi Kannakselle talvisodan neljäntenä päivänä. 397 Janhunen siirtyi suoraan Juustilaan valmistelemaan komppanian siirtoa ja tulevia työmaita.
Samaan aikaan 5. rakennuskomppania jatkoi töitään Karhulassa. Sodan sytyttyä tehtäviin tuli
myös kivisten hyökkäysvaunuesteiden tekeminen. Urakka lähti käyntiin ja 3.-9.12. komppania
rakensi 245 metrin matkalle 2-4 kiven hyökkäysvaunuestettä. Ne kivet eivät olleet mitään kovinkaan pieniä. Miehet saivat myös tehdä betonitöitä korsujen parissa.398
”Muutamia päiviä siirron jälkeen tuli Päämajasta kuitenkin tieto, että näille seuduin suunniteltuja korsutöitä ei pantaisikaan alulle, vaan työmaat tulisivat olemaan aivan toisenlaiset ja meidän mahdollisesti tulisi siirtyä jonnekin muuanne.”399
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Työtä oli tehty 4. divisioonan alueella, eteläisellä Karjalan kannaksella. Nyt tuli siirto Viipurin
maalaiskuntaan Juustilaan, jossa Saimaan kanava virtasi. Tämä vesireitti päätettiin myös valjastaa puolustusta varten. Suunniteltiin erilaisia tulvitusmahdollisuuksia. Myös korsuja ja kivisiä hyökkäysvaunuesteitä rakennettiin ja tietyöt jatkuivat. Samassa siirtorytäkässä Janhusen
pesti vaihtui.

Työryhmä Janhunen Saimaan kanavalla
Joulukuun loppupuolella tehtiin järjestelyjä, joiden myötä Janhuselle tuli komennettavaksi 11.
rakennuskomppania. Insinööriluutnantti Janhunen koki tärkeäksi kiittää ensimmäistä komppaniaansa heidän erotessa. Jouluaattona 1939 Janhunen kirjoitti 5. rakennuskomppanian henkilöstölle viimeisen päiväkäskynsä:
”Meidän osaksemme ei toistaiseksi ole tullut ase kädessä taistella maahamme tunkeutuvia barbaarilaumoja vastaan, vaan on meidän tehtäväksemme annettu niiden
edellytysten luominen, joiden nojalla asevoimamme voi menestyksellisesti puolustaa isänmaatamme. Tästä jo huomaamme kuin ensiarvoisen tärkeätä työskentelymme on. Sen nopeudesta ja kunnollisesta suorittamisesta voi johtua tärkeitä
asioita.”400
Päiväkirjaansa Janhunen merkitsi joulupäivälle 1939 tulleensa 11. rakennuskomppanian päälliköksi.401 Viidennen rakennuskomppanian päälliköksi tuli Janhusen kakkosmies, insinööri
Tauno Muotinen ja toiminta-alueeksi Hurttalan – Ihaksenjärven linja.402 Pioneerikomentajan
allekirjoittama määräys siirrosta saapui hieman myöhemmin. Janhunen siirrettiin Juustilaan
Saimaan kanavan estetöitä varten perustetun uuden työryhmän päälliköksi.403 Jo aiemmin määriteltynä tehtävänä oli suorittaa ”rakenteelliset hyökkäysvaunuestetyöt Saimaan kanavan linjalla”. Tarkemmat ohjeet Janhunen sai paikalliselta työnohjaajalta majuri Vansénilta.404
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Nyt Janhusen tehtäväksi tuli rakentaa muun muassa tiesulkuja, joista osa oli määritelty kaikkein
korkeimpaan kiireysluokkaan.405 Rakennusmestari Matti Toivonen raportoi Janhuselle suorittaneensa Juustilan hyökkäysvaunuesteellä töitä työosastonsa kanssa yhteensä 1146 miestyötunnin verran vuoden 1939 viitenä viimeisenä päivänä. Tilitettäväksi piti kuitata palkkoja hieman
yli 6 400 markkaa. Tuntipalkka oli valtaosalla näistä Toivosen miehistä 5,5 mk, muutamalla 7
mk tunti. Ruoka ja tupakka järjestettiin työmaille, mutta ne piti maksaa itse. Nämä vähennettiin
palkasta.406 Toivosen miesten kotipaikkakuntaa ei asiakirjassa ilmoitettu, mutta vertailun
vuoksi esimerkiksi Helsingissä rakennustöissä aputyömiehille ja betonityöntekijöille maksettu
tuntipalkka vuonna 1939 oli 8,25–8,80 markkaa.407
Majuri Vansén suoritti työmailla tarkastukset aivan vuoden 1939 lopulla käyden lävitse kiviesteet ja rinneleikkaukset. Yleisistä huomioista Vansénilla on sanansa sanottavana työnjohdosta,
vaikkei tarkemmin eritellytkään minkä työmaan työnjohdosta oli kyse. Majuri antoi hyvin
yleispätevän ohjeen, jota lukiessa voi miettiä millaiseen tilanteeseen myös perustettujen rakennusjoukkojen miehet, miehistö ja päällystö, joutuivat. Aikaisemmin oli rakentanut vaikkapa
taloja ja nyt käskettiin rakentamaan hyökkäysvaunuesteitä.
”Jos vastaava mestari ei ole täysin varma, miten työ on suoritettava, on pyydettävä
ohjeita esimiehiltään. Väärin suoritettu työ voi aiheuttaa paljon suuremman ajanhukan kuin ohjeiden hankkiminen. Sitä paitsi menettää työnjohtaja helposti arvovaltansa, jos hän on pakotettu antamaan purkamismääräyksen työlle, jonka juuri
on suorittanut.”408
Vuoden 1940 ensimmäisenä päivänä Matti Janhunen kirjoitti päiväkirjaansa.
”Tämä vuosi alkaa sodan merkeissä. Tänään on nimittäin Suomen ja Venäjän sodan 32:s päivä. Asun Juustilassa yhdessä ins. Viljo Rinteen kanssa. Olen täällä
Suomen armeijan res.ins. luutnanttina ja rakentelen joukkoineni, johon kuuluu nyt
340 työmiestä, kivisiä hv-esteitä Saimaan kanavan linjalla.”409
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Reservin insinööriluutnantti Rinne oli määrätty tie- ja vesirakennushallituksesta Saimaan kanavan sotateknilliseksi valvojaksi.410
Tammikuun viidentenä päivänä Janhusen luo saapuivat ”Muotisen miehet” pioneeriteknikko
Arvo Rissanen ja talouspäällikkö Vartiala 5. rakennuskomppaniasta. Janhusen kanssa heidän
tarkoitus oli hieman selvitellä asioita.411 Laskutuksissa ja varastoissa oli
jotain ongelmia, joita selviteltäisiin vielä helmikuussa linnoitustoimiston, Janhusen ja Muotisen välillä. Marraskuun loppupuolella ja joulukuun alussa, Janhusen ollessa lomalla, oli ”kasautunut suuri määrä maksamattomia laskuja”. Janhunen sanoi ohjeistaneensa Muotista huolehtimaan laskuista ja saapuvien tavaroiden merkitsemisestä. Asioiden selvittely johti siihen päätökseen, että tarkistettuaan valtaosan laskuista
Janhunen lähetti ne (54 kpl) Muotiselle.412
Sota vaikutti työntekoon myös Saimaan kanavan työmailla. Uhka oli ilmasta tapahtuvissa hyökkäyksissä ja ilmahälytyksiä tuli usein. Loppiaisena esimerkiksi oli pitkä hälytys. Nämä hälytykset olivat muuttuneet
käytännössä ruokatunneiksi. ”Tavallisesti kokoonnumme lentohälyytyksen aikana syömään tai kahville.”413 Sunnuntaina 7.1. oli lepopäivä.
Pakkasta oli -35 astetta. Insinöörit nauttivat iltateet, jotka Rinne tarjosi.414 Talvi oli kylmä.

Kuva 5. Matti Janhunen
talvisodassa. (Petri Janhusen yksityisarkisto)

Tammikuun puolivälissä linnoitustyömailla suoritettiin uudelleenjärjestelyjä, joiden yhteydessä myös nimistö muuttui. Janhusen 11. rakennuskomppaniasta tuli tästä lähtien käyttää nimeä Työryhmä Janhunen. Linnoitustyömaiden uudelleenjärjestely liittyi tammikuun alussa annettuun käskyyn T-linjan, eli taka-aseman, uusien töiden aloittamisesta. Taka-asemalla työt oli
alkujaan aloitettu vapaaehtoisvoimin syyskuussa 1939. 415 Uusia työmaita tuli tuplaten edelliseen, lisää väkeä oli saatava riveihin ja päämajaan valmisteltiin perustettavaksi
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työvoimatoimistoa. Työmaat päätettiin jakaa yli-insinööripiireihin, mikä ainakin helpotti ”Päämajan rakennustoimiston työtaakkaa”.416
Työryhmä Janhusen työnjohdolla oli ollut hankaluuksia muistaa, että jokaisen osaston oli täytettävä ja lähetettävä viikoittaiset vahvuusilmoitukset työryhmän johdolle. Toinen ilmoitus,
joka meinasi unohtua, oli kolme kertaa kuukaudessa täytettävä työsaavutusilmoitus. Vaikeudet
näiden ilmoitusten kanssa sai myös Janhusen hermostumaan. Asioista oli nimittäin huomautettu
kahdessa aikaisemmassa päiväkäskyssä. Mikäli ilmoituksista vielä täytyisi huomauttaa, olisi se
ollut merkki siitä, ettei työnjohto ollut tehtäviensä vaatimalla tasolla.
”Toivon kuitenkin, että jokainen saa oikeana aikana ja kunnollisesti suoritetuiksi
nämä melko yksinkertaiset tehtävät.” 417
Samoihin aikoihin tuli ilmoitus Päämajaan perustetusta työvoimatoimistosta. Janhusen työryhmän työvoimatilauksiin tämä ei kuitenkaan suoranaisesti vaikuttanut, sillä ne tuli edelleen lähettää kootusti Päämajan pioneeriosaston kautta.418 Pian työvoimatoimiston Laaksonen ja Lapinkylä saapuivat tarkastamaan tilannetta myös Juustilaan. Janhunen kävi 26.1. insinööri Aulis
Junttilan luona keskustelemassa miesten huoltoa käsittelevistä kysymyksistä, jossa mukana oli
myös ”pari herraa Päämajasta”.419 Työvoimatoimiston miehillä ei ollut suurempia huomauttamisen aiheita.
”Päämajan ”työvoimatoimiston” miehet olivat hyvin tyytyväisiä näkemäänsä.
Asiat hyvin järjestetty, sanoivat he.”420
Samoihin aikoihin Janhusen miehet ahersivat kivisten hyökkäysvaunuesteiden kanssa ja olivat
jäärailotöissä Särkijärvellä. Työn alla 22.–28.1. oli viisitoista tiesulkua, tässä tapauksessa kivistä hyökkäysvaunuestettä, eri tieosuuksilla seuraavan listauksen mukaisesti (numero tarkoitta
tiesulun numeroa):

416

”Päämajan Pioneerikomentajan linnoitusosaston alaiset linnoitus- ja muut rakennusteknilliset työt itä-Suomessa 1939–1940.”, 14, 3/1/T-12680, KA.

417

Työryhmä Janhusen päiväkäsky N:o 3/40, 24.1.1940, /65/19/T841, KA.

418

Päämana pioneeriosaston rakennustoimiston päällikkö professori A. Lönnrothin käsky, 24.1.1940,
183/Pion.kom3./66/19/T841, KA.
419

26.1.1940, MJ PK.

420

27.1.1940, MJ PK.
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-

3 ja 4 tieosiolla Markovilla – Lavolan sillat

-

10, poikkitie Lavola – Ventelä

-

17–20, Portinhoikka – Juustila

-

21, Ylivesi – Vakkila

-

27, Vakkila – Juustila

-

29, Särkijärvi – Kilpeenjoki

-

33, Käräjärvi – Kilpeenjoki

-

36, Rättijärven sulku – Käräjärvi

-

41 ja 42, Nuijamaan kk – Lauritsala

-

48, Ruokola – Konnunsuo421

Näistä tieosuuksista varmasti kuuluisin on Portinhoikan neljän tien risteys, jossa jatkosodan
kesällä 1944 käytiin kovia taisteluja. Kaikkiaan Janhusen johdossa olleen työryhmän vahvuus
oli tässä vaiheessa 620, joista rivissä oli 608. Lievästi sairaana oli kahdeksan työmiestä ja lomilla neljä. Rakennusmestareiden ja työnjohtajien yhteenlaskettu määrä oli 15.422
Helmikuun alkupuolella Janhusella oli aikaa pohtia työnjohtoa kokemustensa perusteella. Hän
kirjoitti rakennustoimiston johtajalle professori Lönnrothille selvityksensä asiasta.423 Kysymys
oli erosta, jonka hän oli huomannut riippuen siinä, oliko työnjohtaja saanut sotilaallisen koulutuksen vai ei. Kuluneen sodan aikana Janhusella oli ollut alaisinaan sekä reserviläisiä että siviilirakennusmestareita ja hänen huomioidensa mukaan sotilaallisen koulutuksen saaneet esiintyivät ”huomattavasti reippaammin” ja vaikuttivat tällä positiivisesti työmiehiin. Lisäksi Janhusen
todistuksen mukaan reserviläistyönjohtajat saivat hyökkäysvaunuesteiden rakentamisen sujuvammaksi kuin siviilityönjohtajat – jopa sen jälkeen, kun siviilit oli perehdytetty työhön.
Janhunen oli ehdottomasti sitä mieltä, että hyökkäysvaunuestetyömaille tuli hankkia työnjohtajiksi reserviläisiä. Tämä sen takia, että ensinnäkin reserviläisille täytyi maksaa vähemmän.
Janhusen mukaan reserviläisenä palvelleelle rakennusmestarille maksettiin kuukaudessa 1700
markkaa, kun taas siviilistä rakennusmestariksi työryhmään palkatulle maksettiin keskimäärin
2500 markkaa kuukaudessa. Toiseksi perusteluksi Janhunen antoi sen, että tällä keinolla vapautuisi ammattitaitoista työnjohtovoimaa muihin töihin. Lisäksi:

421

”Selostus työryhmä Janhusen suorittamista töistä ajalla 22-28.1.1940”, /65/19/T841, KA.

422

Työryhmä Janhusen vahvuusilmoitus, 29.1.1940, /65/19/T841, KA.

423

Reservin insinööriluutnantti M. Janhunen Päämajan pioneeriosaston rakennustoimiston päällikölle professori
Lönnrothille, 2.2.1940, 102/40/65/19/T841, KA.
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”Työmiehet, jotka useimmiten ovat hyvin kirjavaa joukkoa, tuntevat suurempaa kunnioitusta sotilasjohtajiinsa kuin tavallisiin rakennusmestareihin, joihin he suhtautuvat
kuten siviilioloissa ainakin. Kuri tulisi siten olemaan parempi. (Tätä seikkaa ei saataisi
korvatuksi edes pukemalla miesten kanssa yhtä siviilimäisesti esiintyvät rakennusmestarit sotilasasuun.)”424
Tiedossa ei ole, perehtyikö Lönnroth Janhusen kirjeen sisältöön, mutta mitään näkyvää vaikutusta sillä ei ollut. Kaikkiaan työnjohdosta, niin insinööreistä kuin rakennusmestareista oli linnoitustöissä valtava pula. Toinen kysymys, jota voi pohtia on se, kuinka paljon työvelvollisten
suhtautuminen oli riippuvainen rakennusmestarin puvusta.
Helmikuun alussa Janhusen piti huolehtia siitä, että jokaisen työmaaruokalan ja kokoontumispaikan ilmoitustaululla tai vastaavalla oli nähtävissä Eljas Kahran allekirjoittama kuulutus. Helmikuun puolivälissä se tarkoitti sitä, että työryhmä Janhusen 590 työvelvollisen425 ainakin olisi
pitänyt nähdä kyseinen kuulutus. Kaikki linnoitustyömailla olleet työmiehet olivat viimeistään
nyt työvelvollisia ja lisää tuli. Työvoimatoimiston soveltamana sotatilalain perusteella pakkootettiin miehiä myös Janhuselle. Maaliskuun ensimmäisen päivän vahvuusilmoituksessa työryhmässä oli 710 työvelvollista.426
Onnettomuuksia ja työtapaturmia sattui myös estetöissä.
Vuoden 1940 tapaturmaluetteloon Janhunen joutui merkitsemään

viisi

tapausta,

jotka kaikki olivat tapahtuneet

estekiviä

siirtäessä.

Näistä onneksi selvittiin ruhjevammoilla ja luunmurtumilla.427

Isoimpien

käysvaunuesteisiin

hyökKuva 6. Estekivi rikkoutuneella lavalla. SA-kuva.
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Reservin insinööriluutnantti M. Janhunen Päämajan pioneeriosaston rakennustoimiston päällikölle professori
Lönnrothille, 2.2.1940, 102/40/65/19/T841, KA.
425

”Työryhmä Janhusen vahvuusilmoitus pvm:ltä 15/2 1940.” /65/19/T841, KA.

426

”Vahvuusilmoitus, 1/3 1940.” /65/19/T841, KA.

427

Tapaturmaluettelo, Työryhmä Janhunen, 1940, 46/16/T841, KA.
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tarkoitettujen kivien piti olla maanpinnasta ylöspäin metrin verran sen jälkeen, kun kivi oli
upotettu paikalleen noin puolen metrin syvyyteen. Jokainen kivi oli valittava huolellisesti. 428
Edellisessä kuvassa näkyy estekiven kuljetuksessa rikkoutunut auto jatkosodan ajalta, josta saa
hieman perspektiiviä kiviesteisiin. On tosin huomautettava, että jatkosodan aikana käytetyt estekivet olivat isompia.
Matti Janhunen kirjoitti päiväkirjaansa 5.2.1940:
”Aamusta lähtien on ollut suorastaan hirveä jylinä sitä jatkuu vielä nyt klo 22.10
joskin jo vähän laimeampana. Yksityisiä panoksen räjähdyksiä ei juuri kuule vaan
yhtämittaista jyrinää. Kumpi sitten lie.”
Helmikuun yhdeksäntenä päivänä Janhunen kirjoitti päiväkirjaansa merkinnän Rinteen komennuksesta takaisin päämajaan. Päämajan pioneerikomentaja kenraali Sarlin vahvisti komennuksen 13.2., jonka perusteella insinööri Viljo Rinne määrättiin takaisin entiseen tehtäväänsä pioneeriosaston rakennustoimistoon. Saimaan kanavan vesijärjestelyt jäivät insinööri Seppälälle ja
”muut maanpuolustusta koskevat työt ins. M. Janhuselle”.429 Saman päivän iltana tuli jälleen
lentohälytys. Janhunen sai ilmoituksen, että Juustilassa oli annettu valomerkkejä.430 Taistelut
riehuivat Summassa. Neuvostoliiton yleishyökkäys oli alkanut.
Lähdemateriaalin perusteella on kuitenkin kovin vaikeata sanoa millä tasolla Rinteen siirto toteutui. Janhusen päiväkirjamerkinnöissä Rinne, eli Viljo, tavataan lähes jokaisena helmikuun
päivänä, kuten esimerkiksi 19.2., jolta päivältä on merkintä:
”Iltapäivällä muutimme Viljon kanssa ensimmäisinä koska meidän asuntomme
otti sotaväki ajamalla miehiämme pois asunnoistaan joille meidän asuntomme tuli
antaa. Tavaramme piti tulla jäljessä. Ei kuulunut. Saimme lopuksi selville että
lähtömme jälkeen oli Juustilaa taas pommitettu ja nyt ankarasti.”431
Väliasemassa tapahtui hyökkäävien neuvostojoukkojen sisäänmurto 19.2. Uusia linnoitteita oli
saatava aikaan. Esimerkiksi insinööriluutnantti Kärkkäiselle annettiin käsky ryhtyä lohkollaan
428

”Huomautuksia niiden panssarivaunuesteiden rakenteesta, jotka tarkasti 25-26.11.39.” Sotamarsalkka Mannerheim, II/II/45/16/T841, KA.

429
Päämajan pioneerikomentaja kenraalimajuri U. Sarlin insinööri V. Rinteelle 13.2.1940,
1675/Pion.kom.3/sal./I/II/44/16/T841, KA.
430

13.2.1940 MJ PK.

431

19.2.1940 MJ PK.
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hyökkäysvaunu- ja piikkilankaestetöihin.432 Apuvoimiksi määrättiin Janhusen työryhmä, jonka
oli ”kiireellisesti avustettava Kärkkäistä kenttävarustustöissä”. 433 Heti samana päivänä Janhunen tapasikin Kärkkäisen sekä eversti Vainion ja keskustelivat uusista työmaista. Käytännössä
nämä työmaat sijaitsivat T-linjalla, eli taka-asemassa.434
Kaikkiaan työt T-linjalla oli aloitettu vapaaehtoislinnoittajien voimin jo 25.9.1939 ja kiviestetyömaita T-linjalla oli ollut heti ylimääräisten harjoitusten alusta lähtien. Joulukuun loppupuolella T-linjalla oli työvoimaa noin 5000 miehen verran.435 Myös Janhusen työryhmän työt Saimaan kanavan estetöissä liittyivät T-linjan kokonaisuuteen.
Rakennustoimiston päällikkö Lönnroth soitti 25.2. aamusta tavoitellen Rinnettä, jonka olisi tahtonut lähettää Karsisalmeen tarkistamaan insinööri Erikssonin työmaita. Ongelma tuli siinä, että
Rinne oli edellisenä iltana lähtenyt ”bundikselle”. Janhunen selitti, että Rinne oli juuri lähtenyt
kauas työmaille. Lönnrothille kelpasi esitetty ratkaisu, että Janhunen suorittaisi tarkastusmatkan. Ja näin hän teki lähtien autonkuljettaja Mutrun kanssa kohti Karisalmea.
”Lähellä Karisalmea jouduimme yhtäkkiä ryssien hävittäjien hyökkäyksen kohteeksi. Makasimme tiiviisti hangessa ja konekiväärit rätisivät. Koneet hyökkäilivät useaan otteeseen läheisyydessä ja päällämme mutta poistuivat sitten.” 436
Lopulta pitkien etsintöjen jälkeen Erikssonkin löytyi. Hän oli pommitusten takia muuttanut
asuntonsa Karisalmen aseman lähettyviltä noin kahden kilometrin päähän niin sanottuun Alfthanin huvilaan. Puhelinyhteydet olivat poikki. Käsiteltäviä aiheita olivat aseistus, ajoneuvot,
majoitus, muonitus, työt ja vakoiluvaara.437
Janhunen katsoi, että Erikssonin työryhmälle piti saada aseita: 100–200 kivääriä panoksineen.
Perusteluina oli vihollisen aktiivinen lentotoiminta.

432
Päämajan pioneerikomentaja kenraalimajuri U. Sarlin reservin insinööriluutnantti V. Kärkkäiselle, 21.2.1940,
1938/Pion.kom.3/I/II/44/16/T841, KA.
433
Päämajan pioneerikomentaja kenraalimajuri U. Sarlin reservin insinööriluutnantti M. Janhuselle, 21.2.1940,
1939/Pion.kom.3/I/II/44/16/T841, KA.
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21.2., 23.2.1940, MJ PK.
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Arimo, 167,170.
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25.2.1940, PK MJ.
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”Selostus matkastani 25/2 1940 ins. R. Erikssonin luokse.” 26.2.1940, I/II/44/16/T841, KA.
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”Vaikka ei taktillisista syistä olisikaan aiheellista ryhtyä ampumaan vihollisen koneita […], lisäisi aseistus kuitenkin miesten turvallisuuden tunnetta.” 438
Lisäksi insinööreille ja rakennusmestareille olisi kiireellisesti saatava pistoolit. Janhunen jatkoi,
että yleensäkin olisi hyvä aseistaa työryhmät, jotta esimerkiksi vartiointi olisi tehokkaampaa.
Ajoneuvoja puolestaan Erikssonilla oli 30 kpl, mutta kuljettajia vain 11. Oulun lääninhallitukselta tosin oli tullut jo ilmoitus, että viikon kuluessa työmaalle saapuu kymmenen kuljettajaa.
Tämänkin jälkeen jäi kymmenen kuljettajan puute. Autojen korjaamisesta oli myös huolta, sillä
työryhmällä ei ollut minkäänlaisia omia autonkorjausvälineitä. 439
Majoitus puolestaan oli ollut aivan mallillaan ennen pommitusta, joka oli tapahtunut 20. päivän
”molemmin puolin” ja oli kestänyt kolme ”yötä ja päivää yhtämittaa”. Pommitusten seurauksena miehet olivat menneet metsiin hakemaan suojaa, jossa Janhusen mukaan oli vielä noin 20–
30 miestä. Todistajien, siis Janhusen ja Erikssonin, mukaan vain Helsingin ympäristön miehet
”säilyttivät malttinsa”. Tarkastusmatkan aikaan majoitus oli siirretty Karisalmen aseman läheltä
löytyneen järven rannalla olleisiin huviloihin ja parakkien rakentaminen oli aloitettu. Samanaikaisesti kun Janhunen tarkasti majoituksia, saapuivat vihollisen hävittäjäkoneet paikalle ja ”ahdistivat erittäin ankarasti majoitusseutuja”. Miehiä Erikssonin työryhmässä oli 450–500.440
Mielipiteenään Janhunen esitti Lönnrothille, että työmaiden majoitus kannattaisi parhaiten järjestää mahdollisimman hajautetusti pienempiä miesmääriä sisältäviin leireihin. Majoituksen
voisi tällöin parhaiten järjestää ensoniittiteltoilla. Teltat voisi Janhusen mielestä sijoittaa hyvin
metsän kätköihin ja työmiehet saisivat tarvitsemansa levon. Muonituksen todettiin olleen pommituksen aikana aivan sekaisin, ”mikä on luonnollistakin”. Myös muonitusolot olivat järjestymässä jälleen oikeille urilleen.441
Tarkastuksen aikana töitä tehtiin viidessätoista työpisteessä. Tavoitteena oli 31 kohdetta. Tämän saavuttamiseksi Eriksson oli laskenut tarvitsevansa noin 600 miestä, mikäli työt tehtiin
yhdessä vuorossa. Tähän Janhunen kuitenkin puuttui. Määräysten mukaan työt oli järjestettävä
tehtäväksi vähintään kahdessa, ellei jopa kolmessa vuorossa. Eriksson totesi, että siinä tapauksessa miehiä ja työnjohtoa tarvittaisiin vielä enemmän. Omana mielipiteenään Janhunen kirjoitti raporttiin, että Eriksson tarvitsisi nyt hyvän varastonhoitajan ja vastuullisen henkilön
438

”Selostus matkastani 25/2 1940 ins. R. Erikssonin luokse.” 26.2.1940, I/II/44/16/T841, KA.
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Sama.
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järjestämään majoitusasioita. Rakennusmestareita oli jouduttu käyttämään tällaisiin tehtäviin.
Työmaalla oli lisäksi useana yönä havaittu valomerkkejä, jotka tulkittiin linjojen merkitsemiseksi.442 Erilaisten valoilmiöiden tulkitseminen viholliselle annettaviksi valomerkeiksi oli
kohtuullisen yleistä ja osa eräänlaista vakoojamaniaa, joka villitsi kansaa. 443
”Tuntuu ilmeiselle, että työryhmän keskuudessa on vakoilijoita, jotka heti ilmoittavat viholliselle työryhmän siirrosta y.m. seikoista. Tämä lienee yleinen piirre
muillakin työmailla.”444
Mitä ilmeisimmin Janhunen antoi suullisen selvityksen tarkastusmatkastaan Lönnrothille heti
tarkastusmatkan jälkeen445 ja kirjoitti seuraavana päivänä tarkastuskertomuksensa puhtaaksi. 446
Raportin lopussa Janhunen toivoi, että tämän myötä työmaan tilanteesta sai selvän kuvan. Todellisuudessa hän oli hyvin skeptinen sen suhteen, että hänen raportistaan olisi konkreettista
hyötyä tulevien järjestelyjen suhteen.
”Tein selostuksen matkastani Lönnrothille Erikssonin luo. Esittelin monia asioita,
mutta ei kait niitä oteta huomioon kuitenkaan koska ne tulevat täältäpäin.”447
Helmikuun 27. päivänä alkoi kenttäarmeijan vetäytyminen taka-asemaan, jossa Janhunen ja
kumppanit olivat linnoitustöissä. Heti aamulla kello 6.15 Vilho Kärkkäinen soitti Janhuselle.
Oli lähdettävä kiireesti kohti Ensoa! Janhusen työryhmä oli ollut Kärkkäisen lohkon työvoimana vasta vajaan viikon. Matkaan Janhunen pääsi vasta puoli kahdeksalta ja oli perillä Ensossa noin puoli kymmenen. Ensossa oli paikalla insinööri Junttila esikuntineen.
”Siellä ei ollut muuta ilmoitettavaa kuin että monta kuukautta valmistellun T-linjan rakentaminen lopetetaan ryssien kovan painostuksen takia Viipuria vastaan.”448
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”Selostus matkastani 25/2 1940 ins. R. Erikssonin luokse.” 26.2.1940, I/II/44/16/T841, KA.
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Tepora, 198, 205.
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”Selostus matkastani 25/2 1940 ins. R. Erikssonin luokse.” 26.2.1940, I/II/44/16/T841, KA.
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25.2.1940 PK MJ.
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Reservin insinööriluutnantti M. Janhunen Päämajan pioneeriosaston rakennustoimiston päällikkö prof. A.
Lönnrothille 26.2.1940, 194/40/65/19/T841, KA.
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26.2.1940 PK MJ.
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27.2.1940, PK MJ.
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Tehtäväksi tuli kenttälinnoitustöiden
tekeminen

Suomenvedenpohjan-

Kärstilänjärven linjalla, jossa miehet
olivat töissä heti seuraavana päivänä.449 Vahvuusilmoitusten mukaan
Janhuselle oli tuolla hetkellä työryhmässään 741 miestä.450 Pioneerikomentaja Sarlin oli antanut käskyjä
linnoitusrakennusjoukkojen siirroista
jo aamuyöstä 27.2. Osia työryhmistä

Kuva 7. "Perääntyviä työvelvollisia Räisälässä." SA-kuva.

määrättiin Luumäelle.451

Janhusella oli ollut terveydellisiä vaivoja pitkin talvisotaa. Muutamaan otteeseen hänet oli käsketty sairauslomalle. Työmaiden uudelleenjärjestelyjen yhteydessä Janhunen oli näyttänyt
eversti Vainiolle lääkärintodistusta, jonka oli kirjoittanut Mannerheiminkin lääkärinä toiminut
Lauri Kalaja. Vainio oli luvannut hoitaa Janhuselle apuvoimia työnjohtoon.452 Seuraavana päivänä, 28.2., Vainio kehotti Janhusta työskentelemään vielä muutaman päivän. Iltapäivällä kuitenkin tuli ”kumma tieto”, jonka mukaan Janhuselle oli myönnetty sairauslomaa ja Rinne määrätty ottamaan hänen työryhmä komentoonsa.
”Vainio oli järjestänyt tämän homman. En tiedä mitä minulla nyt tehdään. – Kirjoitin Sagalle että laittavat paperit hakuun Ruotsiin siirtymistä varten.” 453
Karkauspäivän aamuna Janhunen ja Rinne ihmettelivät edellispäivänä saapunutta käskyä ja
soittivat Kannaksen armeijan pioneerikomentajalle eversti Vainiolle. Hänen mukaansa asia oli
selvä, mutta Janhunen voisi olla vielä muutaman päivän. Janhunen vaikuttaa tulkinneen, että
koko sairauslomalle passittaminen oli Päämajasta peräisin, vaikkakin hän itse oli asian ottanut
esille Vainion kanssa keskustellessaan.
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27.– 28.2.1940 PK MJ.
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”Vahvuusilmoitus, 1/3 1940.” /65/19/T841, KA.
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Pioneerikomentajan kenraalimajuri U. Sarlinin käsky, 27.2.1940, Pion. kom3/sal./38/11/T838, KA.
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27.2.1940. MJ PK.
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28.2.1940 MJ PK. Saga, Matti Janhusen vaimo.
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”Lönnroth ei näy osaavan yhtään käsitellä ihmisiä.”454
Janhunen ei lähtenyt heti. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä hän laati käskyn kenttävarustustöiden suorittamisesta Suomenvedenpohjan-Laihalammen-Kuuslammen ja Suokkaanvirran linjalla. Suunnitelmiin kuului ensimmäisenä hyökkäysvaunuestelinja, joka oli tehtävä mahdollisimman nopeasti. Aikaa työn suorittamiselle oli vain muutamia päiviä. Tämän ohella oli kiireellisesti rakennettava piikkilankaesteitä. Suomenvedenpohja oli hoidettava jäärailoin sellaiseen kuntoon, etteivät vihollisen hyökkäysvaunut voineet sitä käyttää. Kiire oli kova, ja sitä
Janhunen painotti läpi käskyn. Jäärailotyötkin oli ”painettava voimalla läpi kaikkia mahdollisia
keinoja käyttäen”. Näihin töihin käytettiin kolmen eri työryhmän miehiä.455 Vihollisen lentokoneet ampuivat tiellä autoja. Kuljetusten ja majoitusten järjestämisessä oli suuria vaikeuksia.456
”Soitin Lönnrothille ja kysyin saanko tulla hänen puheilleen. Lupasi ottaa parin
päivän kuluttua. Sanoi että minut siirretään kotijoukkoihin. Sanoin etten tahdo
sitä. Asia jäi auki.”457
Lopulta maaliskuun kolmantena päivänä Janhunen lähti sairauslomalle. Työryhmä Janhusen
päällikkönä toimi tällä aikaa insinööri Viljo Rinne, jolle Janhunen soitti 7.3. Asiat olivat kuulemma muuten hyvin, mutta vihollisen tykkitulta oli osunut työmaille.458 Maaliskuun kahdeksantena päivänä Rinne allekirjoitti ensimmäisen päiväkäskynsä Työryhmä Janhusen päällikkönä. Rinne painotti sitä, kuinka työryhmä työskenteli erittäin tärkeässä paikassa ja vaikeutuneista olosuhteista huolimatta oli kaikkien täytettävä tehtävänsä ja velvollisuutensa ”entistä täsmällisemmin, muistaen, että jokaista miestä tarvitaan nyt paikallaan”.459
Kymmenes maaliskuuta Janhunen soitti työryhmänsä päällikkönä toimineelle Rinteelle. Tämä
puolestaan kertoi, että Janhuselle oli tullut määräys siirrosta kotijoukkoihin. Janhunen käski
Rinnettä puhumaan eversti Vainiolle, että Janhunen saisi tulla takaisin vanhaan tehtäväänsä. 460
Ilmeisesti tämä onnistui, sillä talvisodan jo päätyttyä, 17.3. Janhunen oli Rinteen kanssa
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seuraamassa, kun Työryhmä Janhusen miehiä lähetettiin autoilla kohti Myllykoskea. Iltapäivällä Janhunen vihdoin pääsi tapaaman Päämajan pioneeriosaston rakennustoimiston päällikköä reservin majuri, professori Arvo Lönnrothia. ”Hän oli hyvällä tuulella. Sain sotilaspassiini
merkinnän että olen sotinut 17/10-39 – 17/3-40.”461 Janhusen talvisota oli sodittu.
Työryhmä Janhusen työt jatkuivat vielä. Sijoituspaikkana oli maaliskuun loppupuolella Myllykosken lähellä sijaitseva Ummeljoki. Linnoitustoimiston työt olivat uudelleenjärjestelyn alaisina. Työryhmä Janhunen hajotettiin 1.4. ja yhdistettiin kokonaisuudessaan Työryhmä Suomelaan Korialle. Työryhmän päällikkönä toiminut Rinne siirtyi samalla päivämäärällä Päämajaan.
Työryhmä Janhunen lakkautettiin ennen kuin työvelvollisten kotiuttaminen alkoi.
”Lausun parhaat kiitokseni nyt hajaantuvan työryhmämme työnjohdolle, miehistölle sekä kaikille toimenhaltijoille tunnollisesti ja tarmolla sekä rohkeudella suoritetusta työstä, jota työryhmä varsinkin sodan viime viikkoina joutui suorittamaan varsin vaikeissa olosuhteissa. – Älköön työn tahti herpaantuko rauhankaan
päivinä!”462

Työvelvollisia Työryhmä Janhusen ja Suomelan työkirjoissa
Työryhmä Janhusen arkistomateriaalista löytyi mapillinen työvelvollisten työkirjoja otsikolla
Työryhmä Janhunen ja Suomela.463 Valtaosa näistä on annettu työvelvollisille joulu-, tammija helmikuun aikana. Työkirjojen määrä on 260, kun taas Janhusen johdossa yksinään oli yli
700 miestä. Tämä työkirjojen määrä on joko vähän tai paljon. Vähän, jos oletuksena on se, että
kaikista työvelvollisille tehtiin kortti ja laitettiin kortistoon. Paljon, jos ottaa huomioon käskyn
siitä, että työkortti oli luovutettava työvelvolliselle tämän siirtyessä muualle.464 Erikoiselta vaikuttaa myös pioneerikomentaja kenraalimajuri Sarlinin ilmoitus tammikuun 5. päivältä, ettei
linnoitustyömailla tarvinnut käyttää työvelvollisuuslaissa mainittuja työkirjoja. Tämä mainittiin
tietona, joka oli saatu kansanhuoltoministeriöstä.465 Joka tapauksessa näitä työkirjoja oli
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kirjoitettu tuonkin päivämäärän jälkeen. Ja se oli toki käsketty, että saapuneilta työvelvollisilta
piti ottaa tiedot ylös, jotta ne saatiin kortistoihin.466
Samalla tämä on ainoa kokonaisuus (tai sellaisen osa), joka Janhusen johtamien työvelvollisten
korteista on löytynyt. Seuraavassa kuviossa on nämä 260 työvelvollista jaoteltu ikäryhmittäin.
Jonkinlaisia johtopäätöksiä tällaisella otoksella voi tietenkin tehdä vain Janhusen ja Suomelan
työryhmistä, mutta näiden osalta ainakin on selvää, ettei kyseessä ollut vain vanhoja miehiä.
Yleisesti ottaen sotilaiksi otettiin 20–40-vuotiaita. Tällä kaavalla työvelvollisten pitäisi olla
useimmiten 40-vuotiaita ja vanhempia. Ainakaan Työryhmien Janhunen ja Suomela löytyneistä
työkorteista ei voi vetää samaa johtopäätöstä.

50 v ja yli

17,69%

40-49v
30-39v
20-29v
alle 20v

25,00%
13,85%
18,85%
24,62%

Kuva 8. Työryhmien Janhunen ja Suomela työkirjoja (n=260) työvelvollisten ikäryhmittäin.

Erityisesti alle 20-vuotiaiden suuri osuus herättää mielenkiintoa, sillä tähän ikäryhmään mahtui
lain mukaisesti vain 18 ja 19 -vuotiaat. Muutoin on todettava, että työvelvollisuuslain perusteella linnoitustöihin määrätyissä miehissä oli melko tasaisesti kaiken ikäisiä. Ajatukset siitä,
että työvelvolliset olivat pääosin vanhempia miehiä ei täysin pidä paikkaansa, ainakaan tässä
otoksessa.
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3. Kokemuksia, työvelvollisuuden suunnittelua ja itärajan linnoitustöitä
Talvisodan loppuminen ei merkinnyt loppua sotilaallista laatua olleille työvoimakysymyksille.
Kuten edellisessä luvussa huomattiin, työvelvolliset pysyivät töissä huhtikuun loppupuolelle.
Samoihin aikoihin oli kenraali Hanell nimitetty linnoitustöiden johtajaksi ja suunnitelmat itärajan linnoittamisesta olivat kuumeisesti käynnissä. Linnoittamisen aloite ja päätös tulivat Mannerheimiltä, joka pysyi ylipäällikkönä rauhasta huolimatta. Rakennustyöt Moskovan rauhan rajalla tarvitsivat paljon työvoimaa. Tämän toiminnan jäljet tunnetaan nykyään Salpa-asemana.
Poikkeustila säilyi ja samalla vahvistui Suomen siirtyessä enemmän sodan ajan säännöstelytalouteen.
Turvallisuustilanne näytti edelleen heikolta ja uhkaavalta erityisesti elokuussa 1940. Koettu
uhka tuli tutusta suunnasta, itärajan takaa. Välirauhaksi kutsuttu aika sai sen nimen jo aikalaisten kielenkäytössä – hyvissä ajoin ennen seuraavaa sotaa, jonka välissä me tiedämme sen ajallisesti olleen. Välirauhaa tutkittaessa, ja siitä luettaessa, on pidettävä mielessä se, että tulevaisuus ei tuolloinkaan ollut selvä. Välirauhan aikana elettiin aikaa talvisodan jälkeen ja sellaisena
sitä pitää tutkia. Jo pelkän nimityksensä vuoksi välirauhan voi helposti ajatella deterministisesti
sotien väliin tarkoitetuksi ajaksi – jatkosotaa edeltäväksi ajaksi. Aikalaisten päätöksiä ja ratkaisuja tutkittaessa täytyy olla rehellinen ja ottaa huomioon se ero, joka minkä tahansa nykyhetken
eläjän ja sen menneeksi ajaksi muuttuneen nykyhetken historiantutkijan välillä on. Oli vain
kokemus menneestä, joka tässä tapauksessa oli erityisesti talvisota eri kokemuksineen, historiallinen nykyhetki Moskovan rauhan määrittämillä rajoilla ja odotushorisontti, joka näytti uhkaavalta. Talvisodan kokemuksilla oli vaikutuksensa myös Neuvostoliiton suunnassa. 467
Samaan aikaan Päämajan työvoimatoimiston miehet pohtivat kokemuksiaan työvelvollisuuslain toimeenpanosta. Millaisia kokemuksia työvoiman pakkosäännöstelystä oli saatu? Linnoitustoiminnasta kerättiin myös kokemuksia, joista kapteeni Reino Lukkari koosti 58-sivuisen
monisteen.468 Puolustussodalle oli edullista toimia linnoitetuissa asemissa. Talvisodan kokemuksien perusteella tahdottiin välttää sodan syttymisen ja suunnitelmien vajavaisuudesta johtuneet improvisaatiot, tilanteenmukaiset toimintatavat ja pelkkä reagointi. Nyt oli kokemusta
sodasta, jota peilattiin historiallisen nykyhetken kautta mahdollisiin tulevaisuuksiin – joiden
joukossa uusi sota näytti yhdeltä mahdollisuudelta.
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3.1 Kokemuksia, nykyhetkiä ja tulevan suunnitelmia
”On huomattava, että laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana säädettiin
rauhan aikaisissa oloissa, ilman edelläkäypään kokemukseen perustuvaa käsitystä
siitä, millaisiksi olosuhteet sodan aikana muodostuisivat.”469
Kokemusten kerääminen ja analysointi alkoivat jo sodan aikana. Oppeihin pyrittiin myös reagoimaan. Kun todettiin, että puolustuslaitoksen työvelvollisten saanti täytyi hoitaa kiinteämmässä yhteydessä sotilasviranomaisiin, sulavammin ja nopeammin, perustettiin Päämajaan työvoimatoimisto. Samalla työvoimatoimiston päällikkö Kahra tarttui kokemukseen siitä, kuinka
työvelvollisten saaminen työmaille oli liian hidasta: työvelvollisuuslaki työvoiman pakko-oton
perusteena siirrettiin syrjään ja päätettiin soveltaa sotatilalakia, jonka perusteella työvoiman
ottaminen oli nopeampaa. Ongelma oli sitten siinä, että sotatilalain mukaan sai töissä pitää
maksimissaan 24 vuorokautta, eikä missään näköpiirissä tammikuussa 1940 ollut, että tällaiset
ajat riittäisivät. Kahra käytti presidentiltä saamiaan valtuuksia ja julisti yleisellä kuulutuksella
kaikki puolustuslaitoksen töissä olleet siitä hetkestä alkaen työvelvollisiksi.
Myös kansanhuoltoministeriön työvoimatoimiston päällikkö oli aktiivinen ottamaan kantaa tapahtumiin työvelvollisuuslain toimeenpanossa. Hänen koko sodan jatkunut painotuksensa
koski keskityksen puutetta ja sitä tosiasiaa, että kansanhuoltoministeriön tullessa kuvioon oli
Suomessa kolme eri ministeriötä, joissa hoidettiin työvoima-asioita. Kaltio oli muutenkin hyvin
huolestunut työvelvollisuuden toimeenpanosta, jos sota syttyisi. Esimerkiksi laissa määrätyt
työvelvollisten luetteloinnit olisi ehdottomasti suoritettava ainakin kaupungeissa ja kauppaloissa uuden sodan varalta.470
Myös Kahra otti kantaa tähän aiheeseen. Ennen talvisotaa olivat työvoimaan liittyneitä asioita
hoitaneet ministeriötasolla kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ja sosiaaliministeriö, eikä
tässä toiminnassa esiintynyt huomattavia ristiriitoja. Toimikenttä oli selkeästi jaettu. Talvisodan aikainen kokemus nosti sotaa edeltäneen mallin hyviä puolia esille, kun Kahra kommentoi
sodan aikaista jakoa neljän ministeriön (kansanhuolto-, kulkulaitos-, sosiaali- ja puolustusministeriön) kesken. Siinä missä Kaltion kokemus painotti keskityksen puutteen huonoja puolia,
Kahra tyytyi toteamaan, että silloin kun puolustusvoimien työvoiman hankinta oli keskitetty ja
sen tarvitsema työvoima oli etusijalla, ei hajanaisuus tuottanut suuria vaikeuksia. Kahra
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kuitenkin myönsi, että yhtä mittaa tuli esille useita pienempiä epäkohtia, jotka johtuivat siitä,
että asioita hoidettiin eri tahoilla. Eri puolilta asiaa katsoneet työvoimatoimistojen päälliköt olivat kokeneet asiat eri tavoin.
”Nyt sitä vastoin, kun sota on päättynyt, ja maan jälleenrakennustyö – jos rauhassa
saadaan elää – tulee ensi sijalle, ei tämä hajanaisuus enää voi jatkua.”471
Kahra haki mallia Ruotsista, jonne hänellä oli suhteita. Hän esitteli huhtikuussa 1940 Ruotsin
mallin, jossa kaikki työvoiman käyttöä koskeneet kysymykset oli keskitetty työmarkkinakomissioon. Kahra totesi, että Ruotsin malli ei välttämättä sopinut sellaisenaan Suomelle. Olisi
kuitenkin suoritettava toimenpiteitä, jotka takaisivat sen, että ”työmarkkinapolitiikkaa eri tahoilla ei johdeta ristiriitaisten näkökohtien mukaan.” Oli vielä epäselvää, kuinka kotiuttamiset
vaikuttaisivat kaupunkien työttömyystilanteisiin. Kahra oli varma, että jälleenrakennus oli merkittävä tekijä myös työmahdollisuuksien kannalta. 472
Huhtikuun puolivälissä linnoitustyöt olivat käytännössä odotustilassa. Mannerheim oli tehnyt
päätöksen linnoittamisesta, mutta suunnitelmat olivat vielä työn alla. Kahra näki, että linnoitustyöt voitaisiin laskea myös jälleenrakennustöiksi. Heti kun suunnitelmat valmistuisivat, aloitettaisiin työt, joihin työvoima otettaisiin vapailta työmarkkinoilta. Työvelvollisuutta ei enää näihin käytettäisi. Ajateltiin, että vaikeudet ja ongelmat talvisodan aikaisessa palkanmaksussa vaikeuttaisivat työvoiman saantia. Kahra esitti epäilyksensä siitä, että millaisella motivaatiolla
juuri linnoitustöistä vapautuneet työvelvolliset hakeutuisivat linnoitustöihin. Varsin huonolta
vaikuttaisi moraaliin tässä tilanteessa, mikäli työvoima otettaisiin työvelvollisuuslain perusteella.
”Tulisi lisäksi varmaan herättämään melkoista tyytymättömyyttä, jos äskettäin
kotiutetut linnoitustyöläiset aivan lyhyen väliajan jälkeen jälleen uudestaan pakolla otettaisiin linnoitustöihin, kun he jo ovat tottuneet ajatukseen, että saavat
vapaasti valita työpaikkansa.” 473
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Kahralla oli oikeanlainen aavistus asiasta. Kuten Tervasmäki totesi puolustusministeriön historian toisessa osassa, kaikki kotiutetut miehet eivät olleetkaan heti halukkaita linnoitustöihin. 474
Tervasmäki tosin puhuu tämän tulleen yllätyksenä, mutta yllätys se ei siis kaikille ollut.
Lähitulevaisuuden tärkein ratkaistava kysymys oli Kahran mukaan jälleenrakennustyö, josta
vastuu jakaantui alkujaan maatalousministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä kansanhuoltoministeriölle. Toisena tärkeänä tehtävänä oli työvoiman hankinta sekä armeijalle että
väestön toimeentulolle tärkeisiin töihin, joka asetusten mukaan oli kansanhuoltoministeriön
heiniä. Kolmantena oli työttömyyden lieventäminen, joka jakaantui kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriölle ja sosiaaliministeriölle, mutta myös siirtoväen huollon keskukselle. 475
Tässä vaiheessa Kahra esitti, että jälleenrakennus ja työvoiman hankinta keskitettäisiin kansanhuoltoministeriöön, jonne perustettaisiin uusi työmarkkinaosasto. Näiden tehtävien ratkaiseminen eri ministeriöissä ei olisi järkevää, tai edes mahdollista, vaikka asioista neuvoteltaisiinkin.
Kansanhuoltoministeriöön Kahra päätyi siitä syystä, että sinne oli ”pyritty keskittämään kaikki
tämän epänormaalin ajan vaatimat ylimääräiset toimenpiteet”. Kansanhuoltoministeriöllä oli
kuitenkin jo kasvava työnsarka ja Kahra totesikin, että mikäli tehtävien lukumäärää ei tahdottaisi kasvattaa, olisi uuden työmarkkinaosaston sijoittaminen kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriöön yhtä mahdollista. Sama viesti talvisodan kokemuksista toistui:
”Pääasia on nykyoloissa, että työmarkkina-asiat keskitetään.”476
Niilo A. Mannio, sosiaaliministeriön kansliapäällikkö, esitti vastalauseensa Kahralle. Mannion
mukaan esitettyjä uudistuksia ei missään tapauksessa pitänyt toteuttaa. Hänen pääargumenttinsa oli, että työmarkkinakysymykset olivat ensi sijassa sosiaalisia kysymyksiä, jotka kuuluivat
sosiaaliministeriön alaan. Työmarkkinoihin olisi kuitenkin myös Mannion mukaan pitänyt kiinnittää huomiota aikaisemmin siten, että ”työvoiman inventeeraus olisi ollut toimitettava”. Hän
oli Kahran kanssa samaa mieltä siitä, että työmarkkinat vaativat järjestystä. Keinoista he sen
sijaan olivat eri mieltä. Kahran esittämä keskittäminen oli Mannion mukaan täysin soveltumaton tosioloihin, siinä rikottaisiin sosiaalisen alan hallinto ja teho, jonka lisäksi se nostaisi kuluja.
Työmarkkina-asiat, mukaan lukien työvelvollisuus, kuuluisivat sosiaaliministeriölle ja
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elintarvikekysymykset elintarvikeministeriölle – järjestys joka ”meillä oli olemassa vapaussodan jälkeen”.477 Mannio ei yhtynyt Kahran ja Kaltion perusteluihin talvisodan kokemuksista.
Työvelvollisuuslakia ei sovellettu niin kuin sitä oli suunniteltu ennen talvisotaa. Silloin työvelvolliset nähtiin erityisesti maatalouden ja teollisuuden resurssina. Linnoitustöistä tai muista
puolustuslaitoksen töistä ollut mitään tietoa. Talvisodassa työvelvollisuutta sovellettiin elinkeinoelämään Kaltion mukaan ”aivan mitättömässä määrässä”. Välittömästi maanpuolustuksen
etua varten työskennellyt teollisuus puolestaan sai työvoimansa joko henkilövarauksin tai vapailta markkinoilta. On kuitenkin otettava huomioon, että työvelvollisuuslain muodostama
uhka myös piti työntekijöitä sotateollisuuden tehtävissä ennaltaehkäisten lain soveltamisen tarvetta. Puolustuslaitoksen linnoitustöihin puolestaan oli kaikkiaan lähetetty noin 50 000 työvelvollista.478 Ensin työvelvollisuuslautakuntien kautta ja lopulta sotatilalain perusteella, kuten aikaisemmin on mainittu.
Talvisodan aika ei kuitenkaan ollut pelkkää reagointia. Kansanhuoltoministeriössä tartuttiin keväällä tulevan kesän, siis kesän 1940, ”tuotantokamppailun” mahdollisimman hyvään onnistumiseen. Näitä suunnitelmia tehdessä oli tulevaisuutena se, että maaseutujen miehet olivat edelleen aseissa ja työvelvollisina linnoitustöissä. Yksi ajatus tuotantokamppailun voittamiseksi oli
naisten ja lasten vapaaehtoistyövoiman saaminen maatiloille.479 Vapaaehtoinen velvollisuuden
suorittaminen nähtiin tällaisessa tilanteessa paremmaksi kuin pakkolakien suora käyttäminen.
Talvisodan päättymisen jälkeen ensimmäinen analyysi tapahtuneesta työvelvollisuuden kannalta tehtiin päämajan työvoimatoimistossa. Viesti oli selkeä:
”Kokemukset puolustuslaitoksen töissä tarvittavan työvoiman hankinnasta sekä
tämän työvoiman palkkauksen ja huollon järjestelystä nykyään voimassaolevien
työvelvollisuutta koskevien säännöksien puitteissa eivät siis, kuten edellä on osoitettu, ole olleet positiivisia. Toisaalta täytyy myöntää, että järjestelmän laatiminen, joka edes jossain määrin moitteettomasti toimisi kaikissa tilanteissa, ei suinkaan ole ollut helppo.”480
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Päämajan työvoimatoimiston arviot olivat melko murskaavia. Työvelvollisuus kuitenkin nähtiin ainoaksi mahdollisuudeksi, mutta sitä olisi muutettava. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi ehdotettiin sitä, että työvelvollisuuslakia olisi muutettava asevelvollisuuslain suuntaan ja työvelvollisten joukot pitäisi järjestää sotilaalliseen muotoon. Näistä tulisi etuja työvelvollisten työmaille
lähettämiseen, siirtämiseen työmaalta toiselle, kurin ylläpitoon, palkanmaksun ongelmiin sekä
työvelvollisten varusteisiin.481
Tässä kuitenkin otettiin ripaus realismia mukaan. Ideaalijärjestelmän toimeenpano ei olisi
helppo tehtävä. Päämajan työvoimatoimiston ehdottikin, että linnoitustyöjoukot suunniteltaisiin rauhan aikana ja miehet sijoitettaisiin niihin samalla tavalla kuin reserviläiset omiin tehtäviinsä. Jokaisella työvelvollisella olisi valmiina kortti, jossa kerrottaisiin hänen pataljoonansa.
Työvoimatoimisto esitti, että koko kysymys linnoitustöiden sodan aikaisesta suorittamisesta ja
niihin tarvittavan työvoiman hankinnasta annettaisiin asiantuntijakomitealla valmisteltavaksi.
Komiteaan tulisi asettaa edustajat puolustuslaitoksesta sekä pitää huolta siitä, että niin työnantajien kuin työntekijöiden edustajat olisivat mukana. 482 Suuri ongelma oli siinä, että sodanaikaisten toimintamallien suunnitteleminen rauhan aikana oli haastavaa.
Sodan kokemuksia purettiin myös julkisessa sanassa. Uudenmaan läänin kansanhuoltopiirin
toimistonjohtaja Nils Westermarck kirjoitti artikkelin maatalouden taloudellisesta valmiudesta.483 Kyseisen kirjoituksen hän lähetti myös kansanhuoltoministeriöön. Saatekirjeessä oli
vaatimus, että maahan perustettaisiin elinkeinoelämän mobilisaatiota varten ”aivan erityinen
elin”.484 Aivan erityinen elin – taloudellinen puolustusneuvosto – tällaisia tehtäviä varten oli
perustettu jo 1929. Tämä Westermackin artikkeli kertonee omaa kieltänsä taloudellisen puolustusneuvoston laajemmasta vaikutuksesta ja työn tunnettavuudesta.
Artikkelin näkökulma oli tietenkin maataloudessa ja siinä, kuinka maatalouden valmiutta pitäisi
hoitaa. Westermarck korosti, kuinka maatalous joutui ottamaan osaa kansankunnan taisteluun
itsenäisyyden puolesta luovuttamalla suuret määrät miestyövoimaa. Ja tässä nimenomaan ongelmana oli se, että kyseessä oli paras työvoima, joka kutsuttiin aseisiin. Lisäksi kuljetusvälineitä oli jouduttu luovuttamaan paljon.
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”Maatalouden raskain uhri on epäilemättä miestyövoiman luovuttaminen, jonka
sota vaatii asetehtäviin.”
Suomi oli maatalousvaltainen maa, joten oli luonnollista, että maatalous joutui ”luovuttamaan”
työvoimaansa asepalvelukseen. Westermarck esitti toiveen, että myös maatalouden asekuntoisia ammattimiehiä voitaisiin varata maatalouden palveluksen edes jonkin verran. 485 Westermarckin ajattelussa voi nähdä selvät syy- ja seuraussuhteet. Talvisodan aikana aseisiin käskettiin paljon maatalouden miehiä. Sota kuitenkin käytiin talvella, joten vaikutukset maanviljelykseen jäivät pieniksi, elleivät nyt viimeset elonkorjuutyöt viivästyneet paikoitellen. Tästä kuitenkin oli epäilemättä helppo johtaa ajatukset siihen mahdolliseen tulevaisuuteen, jossa sotaa
käytäisiin muulloinkin kuin talvella. Miltä se näyttäisi maatalouden kannalta?
Yksi Westermarckin ehdotus oli erityisen elimen perustaminen, jossa hoidettaisiin maatalouden
taloudelliseen valmiuteen liittyvät seikat ja että toiminta levitettäisiin kuntatasolle. Toisena käytännöllisenä mahdollisuutena hän ehdotti naistyövoiman organisoitumista, niin että lotat, martat, maatalousnaiset ja sosialidemokraattiset naiset ottaisivat ja kehittäisivät jo rauhan aikana
työpalvelua. Naistyövoimalla voitaisiin korvata miestyövoimaa ”monin paikoin”, mutta siitä
huolimatta oli ”kuitenkin olemassa erinäisiä ammattihenkilöitä, joiden paikkoja on miltei mahdoton täyttää”. 486 Tästä johtuen siis piti myös varata reserviin kuuluvia ammattimiehiä.
Talvisodan alla aloitettu säännöstelytalouden soveltaminen viimeisteltiin keväällä 1941, kun
säädettiin niin sanottu taloudellinen valtalaki (laki talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa).487 Tämän perusteella säännöstely oli mahdollista ulottaa hyvin laajalle. Kansanhuoltoministeriö jatkoi tällä alalla, mutta työvoima-asiat siirtyivät kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriöön.

3.2 Kohti työvoimahallinnon keskitystä
Asiat nytkähtivät liikkeelle työvoima-asioiden keskittämisen suhteen. Toukokuussa 1940 työ
oli käynnissä niin, että kansanhuoltoministeriössä valmisteltiin työvoima-asioiden siirtoa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön. Tämä oli lähtenyt liikkeelle Kahran kirjoittamasta
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promemoriasta, joka jätettiin yksilöimättä. Kahran mukaan myös kulkulaitosministeriössä oli
tehty alustavia suunnitelmia. Ajatus oli, että työvelvollisuuslautakunnat tulisivat paikallisiksi
hallintoelimiksi ja samalla niille annettaisiin maaseuduilla kaikkien työvoima-asioiden hoito.488
Kesäkuun 6. päivänä 1940 Martti Kemppainen kansanhuoltoministeriöstä kirjoitti muistion työmarkkina-asioiden käsittelyn keskittämisestä. Aluksi kerrottiin, mikä tilanne oli ennen talvisotaa ja kuinka kansanhuoltoministeriön tuleminen listoille muutti toiminnan normeja. Oman vaikutuksensa tilanteeseen teki myös puolustuslaitos työvoiman hankkijana. Kemppainen painotti:
”Nyt sitä vastoin kun sota on päättynyt ja maan jälleenrakennustyö on saatava
käyntiin, ei tämä hajanaisuus enää voi jatkua.”489
Pääteesi oli, että työvoima-asiat oli keskitettävä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön,
jonne oli vielä ministeriön sisäiseksi keskittämiseksi perustettava työmarkkinaosasto. Esityksen
mukaan työmarkkinaosasto jakautuisi työvoimatoimistoon ja jälleenrakennustoimistoon. Sodanaikainen työvoiman puute oli muuttumassa jo paikalliseksi ylitarjonnaksi ja asiat piti saada
yhden katon alle. Työvelvollisuuden soveltamiseen ja muihin työvoiman käyttöä ja sijoittamista
koskevien kysymysten valmistelevaa käsittelyä varten Kemppainen esitti vielä erityisen työvoimaneuvoston perustamista kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön.490
Aikaisemmin Kahra oli puoltanut keskitystä kansanhuoltoministeriöön, koska se olisi ollut hallinnollisesti kevyin toteuttaa. Nyt tarvittaisiin lainsäädännön muutoksia. Kansanhuoltoministeriö oli ottanut ohjat käsiinsä ja valmistellut ehdotuksen työmarkkinaosaston perustamisesta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön sekä ehdotuksen asetuksesta työvelvollisuuslain soveltamiseksi.491
Kahra palasi aiheeseen käsitellessään siirtoväen työhön sijoittamisesta. Oli käyty keskustelua
metsätöistä. Mukana oli ollut tällä kertaa myös kansanhuoltoministeriön Kaltio. Keskusteluissa
päästiin siihen tulokseen, että seuraavan talven halkomäärien saaminen tuotti suuria vaikeuksia.
Työvelvollisuuslakia esitettiin käytettäväksi painostuskeinona työvoiman saamiseksi. Mikäli
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tämä kanta päätyisi ratkaisuksi, Kahra vaatisi keskittämisprosessin pysäyttämistä ja työvelvollisuusasioiden pitämistä niissä käsissä, joilla oli jo jotain kokemusta siitä. 492 Työvelvollisuuslaki pysyi taustalla, eikä sitä käytetty aktiivisesti.
Tässä vaiheessa aihe keskittämisestä katoaa hetkeksi asiakirjoista, mutta ei ajatuksista. Mainittakoon, että metsätyövoimaan sen sijaan palattiin kansanhuoltopiirien johtajien kokouksessa 5.6.9.1940. Asiantuntijalausunnon antoi kulkulaitosministeriön Yrjö W. Laaksonen. Hän viittasi
keväällä käytyihin neuvotteluihin työvelvollisuuslain käyttämisestä. Ohjeet työvoiman hankkijoille ja käyttäjille oli jo annettu. Se kuitenkin oli selvä, että lakia käytettäisiin vain metsähallituksen ja rautatiehallituksen töissä. Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimisto puolestaan ei
ollut halukas antamaan pakkomääräyksiä, niin kauan kuin heinä- ja elonkorjuutyöt olivat käynnissä. Laaksosella kuitenkin oli tunne, että työvoiman määrä oli viime aikoina lisääntymään
päin. Myös linnoitustöiden johtajan kenraaliluutnantti Hanellin kanssa oli sovittu, että linnoitustöihin ei otettu metsätyöhön kykeneviä.493

Työvoima-asioiden lakeja ja asetuksia
Talvisodan kokemusten ja keskittämistavoitteiden jälkeen lopulta tapahtuikin jotain. Vaikka
Kaltio oli odottanut keskityksen tulevan kansanhuoltoministeriöön ja Kahra oli puoltanut tätä,
tulikin kyseeseen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, johon perustettaisiin uusi osasto
asioiden hoitamiseksi. Lainsäädännön tasolla asia nytkähti liikkeelle marraskuun 12. päivänä
1940 hallituksen esityksessä numero 146, jossa esitettiin ehdotus laiksi eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä. Esityksessä todettiin:
”Tällaisesta samanluontoisten asioiden jakaantumisesta useamman eri ministeriön kesken saattaa johtua melkoisia haittoja.”494
Pääpainona oli huoli työttömyydestä, joka hallituksen esityksen mukaan oli kohollaan. Erityisen huolestuttavalta näytti se, että naistyöttömyys oli kasvussa. Kokemus oli osoittanut, että
ruumiillista työtä tehneet miehet oli helpompi työllistää esimerkiksi työllisyystöihin. Eikä tämä
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kehitys loppuvuodesta 1940 näyttänyt ruumiillista työtä tehneiden miesten osalta kohtuuttoman
vaikealta. Mutta naisten kohdalla oli toisin.
”Töiden järjestäminen naisille on aina ollut vaikeata.”495
Työvoiman kausivaihtelut toivat myös omat ongelmansa. Toisilla aloilla oli eri aikoina puutetta
työvoimasta ja toisilla aloilla puolestaan puutetta työtilaisuuksista. Näiden vaihteluiden ohitse
tarvittiin jatkuvasti työvoimaa maanpuolustuksellisiin töihin. Maahantuotavista raaka-aineista
riippuvaiset tuotannon alat olivat vaikeuksissa, sillä merelliset kuljetusreitit Liinahamarin satamaa lukuun ottamatta olivat kiinni. Työtön työvoima oli ensi sijassa ohjattava niille aloille,
joilla työvoimaa tarvittiin. Kuitenkin oli pidettävä huoli siitä, että jokainen työntekijä sijoitettiin
sellaiseen työhön, joka vastasi hänen ammatillisia tietojansa ja taitojansa, tai ”työnlaadusta riippuen ainakin ruumiillisia tai henkisiä edellytyksiä”.496
Edellytyksenä tälle nähtiin työvoimahallinnon keskittäminen ja parhaaksi paikaksi tälle keskistykselle oli hallituksen esityksessä linjattu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. Sekä ylin
johto että paikallinen taso tulisivat sen johtoon ja valvontaan. Tätä vaati työttömyysasioiden
hoito, mutta myös se mahdollisuus, että tulevaisuudessa vielä jouduttaisiin mobilisoimaan työvelvolliset.
”Mutta tämä edellyttää, että työasiain hallinto on yksissä käsissä.” 497
Lakiehdotuksessa linjattiin, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön johtoon tulivat
työvoiman säännöstely, työvelvollisuuslain toimeenpano, työnvälitys ja työttömyyden torjunta
tai lieventäminen. Tämän lisäksi kunnan työnvälitystoimistolle voitiin määrätä tehtäviä liittyen
työvelvollisuuslain toimeenpanoon. Esityksessä tehtiin tärkeä linjaus, jonka mukaan jokaiseen
kuntaan tuli asettaa työvoimalautakunta työvoiman säännöstelyä ja työttömyyden torjuntaa varten. Tämä voisi sitten hoitaa myös kunnan työnvälitystehtäviä (ja jos näin tekisi, valtio korvaisi
siitä aiheutuneet kustannukset säännösten mukaisesti). Tarkemmat säännökset lain toimeenpanosta annettaisiin asetuksella. Lakia esitettiin määräaikaiseksi vuoden 1941 loppuun asti. 498
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Hallituksen esitys lähetettiin työväenasiainvaliokuntaan, jossa aiheesta kuultiin esittelijäneuvoksia sosiaaliministeriöstä ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä, herroja Niilo A.
Mannio ja Eljas Kahra. Mietinnössä todettiin, että olisi syytä tarkentaa vielä sitä, millä tavalla
keskitys toteutettaisiin. Kuitenkin valiokunta yhtyi esittelyn perusteluihin ja kunnioittaen ehdotti eduskunnan hyväksyvän lain kuten esitetty. 499 Tämä mietintö esitettiin lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa 26.11.1940. Keskustelua ei syntynyt ja esitys lähetettiin
edelleen suuren valiokunnan käsiteltäväksi.
Lakiesityksen toinen käsittely käytiin 29.11., jolloin esitettiin suuren valiokunnan mietintö aiheesta, joka ehdotti ykskantaan ”että Eduskunta hyväksyisi hallituksen esitykseen sisältyvän
lakiehdotuksen muuttamattomana.”500 Yleistä keskustelua ei syntynyt ja lakiesityksen yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin esitetyt pykälät yhdestä kuuteen. Kolmannessa käsittelyssä 3.12. ainoan puheenvuoron käytti edustaja Ralf Törngren (rkp). Hän toivoi, että vuoden
kuluttua hallitus harkitsisi, josko myös Suomeen perustettaisiin erityinen työministeriö. Laki
hyväksyttiin ja asia päätettiin loppuun käsitellyksi. 501
Valmistelussa mukana ollut Niilo A. Mannio kirjoitti muistelmiinsa asiasta seuraavasti.
”Tähän siirtoon, jota kauan puntaroitiin, olen suhtautunut arvostelevasti, koska
työnvälitystä on mielestäni pidettävä sosiaalisena kysymyksenä.” 502
Laki vahvistettiin asetuskokoelmaan vasta 17.1.1941. Kenties presidentti Risto Ryti piti hyväksyttyä esitystä pöydällään siihen asti, että samaan aihepiiriin liittyneet asetukset saatiin valmiiksi. Nimittäin samalla päivämäärällä asetuskokoelmaan lisättiin laki eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä, asetus työnvälitysasioiden väliaikaisesta alistamisesta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön johtoon, asetus kuntien työvoimalautakunnista sekä asetus yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain soveltamisesta. Kansanhuoltoministeriössä kesäkuussa 1940 tehdyn työn hedelmiä näkyi tässä lainsäädännössä, joskin hieman
jalostettuina.
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Tästä pääsemmekin tarkastelemaan asetuksia, jotka määrittelivät toimintakenttää työvelvollisuuden osalta (jonka toimeenpanoa ei talvisodan jälkeen asetuksella lakkautettu). Asetus työvälitysasioiden väliaikaisesta alistamisesta kulkulaitosministeriölle ei sisältänyt mitään sen
kummempaa, kuin mitä otsikkokin sanoo. Sosiaaliministeriölle kuuluneet työnvälitystehtävät
määrättiin vuoden 1941 loppuun asti myöskin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle.
Asetus kuntien työvoimalautakunnista sekä asetus työvelvollisuuslain soveltamisesta sen sijaan
määrittelivät työvelvollisuuden toimeenpanoa uudelleen. Tämä oli myös linjassa yleisen työvelvollisuuslain kanssa, sillä siinähän toimeenpano jätettiin asetuksella määriteltäväksi. Nyt jokaiseen kuntaan määrättiin työvoimalautakunta, jolla oli tehtävät niin työttömyys- ja työnvälityskysymyksissä, kuin yleisen työvelvollisuuden toimeenpanossa. Työvoimalautakunnat syrjäyttivät työvelvollisuuslautakunnat ja samalla keskitettiin kuntatason työvoimahallintoa. Samat tasapuolisen edustuksen periaatteet tuli pitää myös työvoimalautakunnissa. Puheenjohtajan
ei saanut katsoa edustavan työntekijöitä tai työnantajia ja edustajissa piti olla saman verran
työnantajien ja työntekijöiden edustajia. Alueella toimineille työnantaja- ja työntekijäjärjestöille tuli antaa mahdollisuus tehdä ehdotukset työvoimalautakunnan jäsenistä.503
”Nykyisenä aikana, jolloin vaikeuksien selvittämiseksi on välttämätöntä, että talvella saadaan riittävästi työvoimaa metsätöihin sekä keväällä ja kesällä maatalouskamppailuun, on erittäin tärkeätä, että työvoimalautakuntiin valitaan todella
ripeitä ja tarmokkaita henkilöitä.”504
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sai patistella kuntia täyttämään tehtävänsä. Maaliskuun loppupuolella ”vain muutamat kunnat” olivat asettaneet työvoimalautakunnat toimintaan.
Ministeri Vilho Annalan (ikl.) mukaan nyt oli toimittava kiireellisesti, jotta kesän maataloudessa tarvittava työvoima varmasti saataisiin hankituksi. 505
Soveltamisasetuksessa ylimmäksi toimeenpanoviranomaiseksi määriteltiin kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriö. Paikalliset tehtävät tulivat kunnallisten työvoimalautakuntien tehtäviksi. Samalla määrättiin, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä tuli olla työvelvollisuusasiain lautakunta, jossa oli puheenjohtaja (joka ei saanut edustaa työnantajia tai -tekijöitä)
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sekä yksi työnantajien ja yksi työntekijöiden edustaja. Asetuksen mukaan niillä alueilla, joilla
”erityiset sotilaalliset toimenpiteet” olivat välttämättömiä, oli työvoimalautakuntien toteltava
sotilasviranomaisten antamia käskyjä. Näiden määräyksien tuli toki olla maanpuolustukselle
välttämättömiin tarkoituksiin.506
Myös toimeenpanoviranomaisen tehtävät määriteltiin tarkasti. Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriöstä tuli olosuhteiden niin vaatiessa tehdä esitys työvelvollisuuden voimaansaattamisesta. Ministeriön oli esitettävä valtioneuvostolle, millaisiin maanpuolustuksen etua tarkoittaviin töihin työvelvollisuutta pitäisi soveltaa. Työvoimalautakuntien tehtävät puolestaan olivat
käytännössä identtiset työvelvollisuuslautakunnille määrättyjen kanssa. Merkittävä ero tässä
asetuksessa edelliseen verrattuna oli yhden väliportaan poistaminen kuvioista. Siinä missä työvelvollisuuslautakunta oli ollut yhteydessä kansanhuollon piiritoimistoon, määrättiin työvoimalautakunta suoraan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaisuuteen.507
Työpaikkojen määräämisessä korostettiin entistä enemmän sitä, että työvelvollisia saatiin määrätä työhön vasta kun oli selvää tai ilmeistä, että vapaaehtoista tietä pitkin ei työvoimaa ollut
saatavilla. Tällä kertaa tästä aiheesta annettiin enemmän ohjeita kuin lokakuussa 1939. Myös
palkkaukseen puututtiin ja painotettiin sitä, että palkat oli maksettava kunnolla. Asetuksen 5.
luvussa annettiin ”erinäisiä määräyksiä” ja tässä tarkennettiin, että mikäli palkka oli kuusi päivää myöhässä, oli työvelvollisen oikeus esittää selvitys tekemästään työstä ja saatavistaan työvoimalautakunnalla ja sitä kautta saamaan hänelle kuuluvan palkan. Talvisodan palkanmaksuongelmat olivat muistissa. Toinen kysymys lienee, miten tämä malli olisi toiminut linnoitustöissä, jotka saattoivat olla kovin kaukana työvoimalautakunnista.
”Rauhan ajan valmistelutoiminnasta säädetään erikseen.” 508
Kokemus kertoi, että valmistelu olisi paikallaan. Ja tähän omalta osaltaan ministeriö ryhtyikin
asettamalla toimikunnan Yrjö W. Laaksosen johdolla tutkimaan asiaa. Vaikka kansanhuoltoministeriöltä oli siirretty yksi tehtävä pois, kasvoi se kuitenkin alati laajenevan säännöstelyn
myötä.
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Lainsäädännön yhteydessä on myös mainittava niin sanottu taloudellinen valtalaki, eli laki talouselämän säännöstelystä poikkeuksellisissa oloissa.509 Tämän perusteella valtioneuvostolla
oli mahdollisuus ”sopivin keinoin säännöstellä” kaikkea tuotantoa, kauppaa ja kulutusta kuin
myös työsuhteita ja palkkoja.510

3.3 Työvelvollisuuslaki kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vastuulle
”Nykyiselle työmarkkinatilanteelle on ominaista, että samalla kuin toisilla tuotannon aloilla on työttömyyttä, on toisilla työvoiman puutetta. Tämän johdosta on
työvoiman hankinta ja sen tarkoituksenmukainen jakelu, yleisen työvelvollisuuden toimeenpano, työnvälitys sekä työttömyyden torjuminen ja lieventäminen
muodostuneet ensiluokkaisen tärkeiksi työasiain hallinnossa.” 511
Työvoima-asiat oli keskitetty kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, jossa otettiin ohjakset. Ministeriössä asioiden hoitoon osallistuivat esittelijäneuvos Eljas Kahra, naistyöttömyyden osalta Margit Borg512, työvoiman hankinnasta ja työvelvollisuudesta vastasivat Yrjö Laaksonen ja A. O. Koskinen. Siirtoväen työvoimakysymys puolestaan kuului L. Pulliselle. Näistä
nimistä kaksi ovat jo tuttuja tästä tutkimuksesta. Kahra ja Laaksonen pysyivät valmistelutöiden
keskiössä talvisodan kokemuksineen.513 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön asetettiin lisäksi työvelvollisuusasiain toimikunta, jonka puheenjohtajaksi tuli Kahra.514
Paikallisella tasolla tämä tiesi sitä, että työvelvollisuuslautakunnat lakkautettiin ja oli asetettava
työvoimalautakunnat. Tämä tehtävä oli kiireellinen, jotta varmistettiin työvoiman saanti talvella
metsätöihin sekä keväällä ja kesällä ”maatalouskamppailuun”. Painotettiin, että työvoimalautakuntiin oli valittava ”todella ripeitä ja tarmokkaita henkilöitä”.515
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Työvelvollisuusasioista vastuun saanut Laaksonen kirjoitti muistion työvoiman hankinnan järjestelyistä puolustuslaitoksen töihin sodan aikana ja jätti sen ministeriölle 13.2.1941. Tässä
muistiossa toistettiin samoja teemoja Päämajan työvoimatoimiston toimintakertomuksen
kanssa. Tämä johtui luonnollisesti siitä, että Laaksonen oli mainitussa työvoimatoimistossa
töissä sen toiminnassa olon ajan. Muistion lähtökohdat olivat, että talvisodan aikaiset kokemukset ”eivät yleensä olleet myönteisiä” ja että tehty työasiain keskitys oli ”huomattava parannus
työvelvollisuuden toimeenpanon johdossa”.516
Laaksonen kuitenkin painotti, ettei pelkkä asioiden keskittäminen poistanut niitä ongelmia,
joita oli havaittu talvisodan aikana. Laaksonen esitti, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön oli asetettava toimikunta valmistelemaan ehdotusta maanpuolustusta tarkoittaviin töihin sodan aikana tarvittavien työvelvollisten oton, työmaille lähettämisen ja huollon järjestämiseksi. Promemorian liitteenä oli käsin kirjoitettu muistilappu, jossa oli Kahran ehdotus toimikunnan kokoonpanoksi: Yrjö W. Laaksonen, eversti Sulo Malm ja insinööri Viljo Castrén.517

Suunnitelmat työvoiman hankkimisesta puolustuslaitoksen töihin
”Puolustuslaitoksen töihin tarpeellisen työvoiman hankinta ja sen työmaille lähettäminen on toimitettava varmasti, nopeasti ja täsmällisesti.” 518
Otetaan lähempään tarkasteluun Yrjö W. Laaksosen puheenjohdolla työskennellyt toimikunta,
jonka kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö asetti 13.2.1941 ja jonka mietintö valmistui
15.4.1941.519 Seuraava osio perustuu vahvasti Laaksosen toimikunnan mietinnölle, joka on
nähtävä oman aikansa tulevaisuuden suunnitteluna. Vastatessa kysymykseen, miten työvoiman
sotilaallista käyttöä suunniteltiin välirauhana aikana, on käytettävissä vain Laaksosen toimikunnan mietintö työvelvollisten ottamisesta. Toimikunnan mietintöä analysoidaan paikoin hyvin yksityiskohtaisesti menneen toiminnan jälkenä siitä, miten asioita suunniteltiin tehtäväksi.
Yksityiskohtaisella esitystavalla tahdon kiinnittää katseen Laaksosen sinä hetkenä kirjaamiin
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kokemuksiin ja odotuksiin, jotka konkretisoituivat rauhanaikaisena sodanajan suunnitelman
pohjana. Muita laajempia lähteitä ei tästä suunnitelmavaiheesta ole käytettävissä. Toimintaan
liittynyt kirjeenvaihto on sisällytetty myös analyysiin.
Jo kuukauden työn jälkeen toimikunta lähetti muistion tärkeimmistä asioista kommentoitavaksi
pääesikunnan järjestelytoimistolle, kotijoukkojen esikunnalle ja linnoitustoimistolle ”siltä varalta, että työvelvollisuutta jouduttaisiin soveltamaan, ennen kuin toimikunnan ehdotukset tulevat lopullisesti käsitellyiksi”.520 Linnoitustoimistossa tämä huomioitiin ainakin työvoimajaostossa ja rakennusosastossa.521
Komitean kokoonpanoon tulivat Kahran vaikutuksesta Yrjö W. Laaksonen, insinööri Viljo
Castrén sekä eversti Sulo Malm, jonka tilalle tosin tuli hieman myöhemmin everstiluutnantti
Toivo Haaki. Maaliskuun 14. päivänä toimikuntaa täydennettiin kutsumalla mukaan Naisten
Työvalmiusliiton edustajina Armi Hallsten-Kallia522 ja Tyyne Leivo-Larsson523. He ottivat osaa
työskentelyyn, kun käsittelyssä olivat suunnitelmat naistyövoiman käytöstä. 524 Toimikunnassa
oli ensikäden kokemusta talvisodan ajalta. On kuitenkin kysyttävä, miksi kansanhuoltoministeriön Kaltio jätettiin pois joukosta. Vastuu työvelvollisuudesta oli toki jo siirtynyt kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, mutta sodan alkuajan kokemukset tietenkin olivat kansanhuoltoministeriöstä, eikä niitä käsitelty tässä mietinnössä lainkaan.
Toimikunnan saamien tietojen mukaan puolustuslaitoksen palvelukseen kutsuttaisiin mahdollisen sodan syttyessä huomattavasti enemmän miehiä kuin talvisodan aikana. Samalla kotirintaman tehtäviin jäisi vastaavasti vähemmän työvoimaa. Tämä oli otettava lähtökohdaksi.
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Naistyövoima otettiin myös tämän takia vahvemmin käsittelyyn ja sitä koskevat suunnitelmat
oli tarkoitus julkaista mietinnön toisessa osassa. 525
Toimikunta tiedosti, että ehdotusten lopullinen käsittely olisi monen eri viraston ja laitoksen
välinen asia. Valmistelu tulisi toimikunnan näkemyksen mukaan viemään paljon aikaa. Tätä
varten olisikin vielä asetettava oma toimikunta, johon tulisi edustus kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriöstä, puolustusvoimien pääesikunnasta, linnoitustoimistosta ja kotijoukkojen
esikunnasta.526 Sotilailla olisi ollut vahva edustus, sillä sotilaallinen työvoiman käyttö korostui
suunnittelussa.
Itse mietintö koostui kahdesta pohjustavasta luvusta: johdannosta ja työvelvollisuuden soveltamisesta saatujen kokemusten käsittelystä. Kolmannesta luvusta löytyi toimikunnan suunnitelmat työvelvollisuuden soveltamiseksi ja neljännessä luvussa listattiin toimikunnan ehdotukset.
Lisäksi mietintöön oli liitetty viisi liitettä. Yhteensä koko mietinnössä on 81 liuskaa.527 Toimikunnan työhön keskitytään laajasti sen ainutlaatuisuutensa vuoksi. Työvelvollisen työvoiman
ottamisen suunnitelmissa otettiin huomioon talvisodan kokemuksia. Kyse ei siis ole sen tarkastelusta, miten työvelvollisen työvoiman ottaminen jatkosodassa järjestettiin, vaan miten välirauhan aikana suunniteltiin mahdollisen sodan aikana tehtävän.
Toimikunnan ajatusten lähtökohtana oli se, että maanpuolustuksen kannalta linnoittaminen oli
välttämättömyys. Parasta olisi saada linnoitustyöt mahdollisimman valmiiksi jo rauhan aikana,
jolloin työvoima voitiin hankkia vapailta markkinoilta. Mahdollisen kriisin aikana töitä kuitenkin tulisi paljon, vaikka linnoittaminen olisi pääpiirteissään jo rauhan aikana valmistettu. Tällöin tultaisiin koko aiheen ydinkysymykseen: miten hankkia työvoimaa, kun asevelvollisuusarmeija on perustettu? Toimikunnan näkemyksen mukaan:
”Sodan aikana tarvittavan työvoiman hankinnan järjestely kuuluu oleellisena
osana puolustussuunnitelmaan ja on myöskin tämä jo ennakolta tarkoin valmistettava.” 528
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Tätä suunnitelmaa Laaksonen ja muut toimikunnan jäsenet rakensivat. Pohjustukseksi otettiin
työvelvollisuuden soveltaminen talvisodan aikana. Tähän oli tietysti erinomaiset mahdollisuudet, kun puheenjohtajana oli talvisodan aikaisessa Päämajan työvoimatoimistossa asioita hoitanut Yrjö W. Laaksonen. Laaksonen toistikin pitkälti samoja asioita, kuin Päämajan työvoimatoimiston toimintakertomuksessa.529
On edelleen huomattava, että Päämajan työvoimatoimiston tehtävänä oli ollut työvoiman ottaminen nimenomaan sotatilalain perusteella. Tilaus lähetettiin lääninhallitukselle, josta se laitettiin edelleen nimismiespiireihin ja sieltä kuntien työvelvollisuuslautakunnille. Työvoiman saaminen vaikeutui ajan kuluessa, mutta kaikki tarvittavat miesmäärät saatiin toimitetuiksi. 530
Vaikka pääsääntöisesti työvoimatilaukset oli saatu toimitettua, sanottiin, että itse järjestelmässä
oli vikaa. Niitä ei voitu talvisodan aikana poistaa pelkällä Päämajan työvoimatoimiston perustamisella. Puutteellisuuksista Laaksonen mainitsi: työvelvollisten käsittelijöillä ei ollut tarvittavaa kokemusta joukkojen käsittelystä, työvelvollisten lähettämisestä puuttui järjestetty yhtenäisyys, työvelvollisten varustamisen puutteet, ja puutteet tiedoissa, mistä työvoimaa voitiin
ottaa.
”Tällöin he ottivat sitä sieltä, missä sitä oli helpoimmin saatavissa, esim. tärkeiltä
halonhakkuutyömailta, vieläpä puolustuslaitoksen tärkeiltä työmailtakin, kuten
lentokenttätöistä, ja eräässä tapauksessa tärkeältä rautatietyömaalta. Työvelvollisuuslaki kyllä edellyttää työvelvollisen työvoiman luetteloimisen, mutta yleistä
inventoimista ei toimeenpantu työvoimatoimiston esityksestä huolimatta.” 531
Myös palkanmaksun ongelmat huomioitiin. Huolimatta talvisodan aikana annetuista ohjeista
palkat olivat vaihdelleet suuresti. Palkanmaksussa oli ollut useita epäkohtia ja se oli ollut epäsäännöllistä. Palkoista ja palkanmaksuista olivat olleet vastuussa työryhmien päälliköt. Tämä
oli toimikunnan mukaan järjestelmätason virhe. Myös työvelvollisten huollossa oli havaittu
puutteita.532
Työvelvollisten käsittely työmailla oli aiheuttanut myös paikoitellen huomauttamista. Tämä
johtui jälkikäteen arvioiden siitä, että melkein kaikki työnjohtajat oli mobilisoitava, jolloin ei
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ollut varaa karsintaan. Yleisesti ottaen työnjohto toimi hyvin, eikä majoitus- ja huolto-olojen
puutteellisuuksista voinut syyttää työnjohtoa. Myös talvisodan työvelvollisille jaettiin kiitosta,
koska he ”sodan aikana täysin ymmärsivät tilanteen ja sopeutuivat olosuhteisiin yleensä esimerkiksi kelpaavalla tavalla”.533
Myös työvelvollisuuskarkureita oli. Suurimmaksi syyksi tähänkin laskettiin itse järjestelmän
perusta, eli työvelvollisuuslaki. Laki oli säädetty rauhan aikana, jolloin ei voinut olla tietoa siitä,
millaiseksi sodan todellisuus muodostuisi. Alkuvuoden 1939 esitykseen työvelvollisuuslaista
oli sisältynyt rankaisumahdollisuutena myös erilliseen rangaistusmuodostelmaan lähettäminen.
Lakia säädettäessä eduskunta lopulta muutti pykälää niin, että ankarin mahdollinen rangaistus
työvelvollisuuden suorittamatta jättämisestä oli sakkorangaistus – lakia ”miedonnettiin”. Tämä
oli toimikunnan mukaan ongelma, johon vaadittiin muutosta.534
Lähtökohta työvoiman käytölle linnoitustöissä piti olla, että työt tehtäisiin rauhan aikana ja vapaalla työvoimalla. Samalla tiedostettiin työvoimaa tarvittavan, vaikka työt pääosin olisivatkin
valmiit. Tässä saavuttiin jälleen työvoiman ottamisen ongelmaan. Suomessa oli laaja reservi ja
puolustusvoimien palvelukseen pystyttiin mobilisoimaan suhteellisesti valtava määrä suomalaisia miehiä.
”Tilanne muuttuu heti, kun joukot pannaan liikekannalle, tapahtuipa se sitten ylimääräisten kertausharjoitusten tai liikekannallepanon muodossa, ja vielä suuremmaksi tulee muutos sen jälkeen, kun sota varsinaisesti on puhjennut.” 535
Päämajan työvoimatoimisto oli jo talvisodan aikana ehdottanut, että työvelvollisuus pitäisi
muuttaa täysin asevelvollisuuteen rinnastettavaksi. Laaksonen jatkoi samoilla linjoilla. Näin
saataisiin joukot muodostettua sotilaallisesti. Palkkausongelmatkin poistuisivat, jos perusteena
olisivat päivärahat. Kuitenkin huomioitiin, ettei tällainen järjestelmämuutos olisi toteutettavissa
kivuttomasti. Esimerkiksi ammattityömiesten osalta reserviläisstatuksen mukaiseen palkanmaksuun siirtyminen olisi tarkoittanut roimaa tulojen pudotusta. Myös valmiiksi suunnitellut
sodan ajan linnoitustyöjoukot oli merkitty tulevaisuuden toivelistalle.536
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Mietinnön kolmannessa luvussa päästiin talvisodan kokemuksista tulevan odotuksiin. Keväällä
1941 laadittuun suunnittelutyöhön sisältyivät seuraavat asiat, joita arvioitiin suhteessa menneeseen sotaan ja tulevan odotukseen.
-

työvelvollisten arvioitu lukumäärä

-

työvoiman ottamisen perusteet

-

työvelvollisten otto ja työmaille lähettäminen

-

sodan aikaisen työjoukkojen järjestely ja huolto puolustuslaitoksen työmailla

-

päällystön varaaminen

-

ammattimiesten varaaminen

-

työvälineitten varaaminen

-

hevosten ja ajoneuvojen varaaminen

Perustelut löytyivät edelleen talvisodasta, mutta mukaan otettiin myös odotus siitä, että puolustuslaitoksen tiedettiin suunnitelleen joukkojen lisäämistä joka puolella. Tästä johtuen suunnitelman perustaksi jääneiden työvelvollisten määrä vastaavasti pienentyi. Huomioon oli otettava
puolustuslaitoksen työvoimatarpeet, mutta myös se, että teollisuuden ja siviiliyhteiskunnan tärkeiden töiden työvoima riittäisi.
”Toimikunnan käsityksen mukaan on työvoiman käyttö mahdollisen sodan aikana
järjestettävä siten, että jokaiselle yksilölle mikäli mahdollista jo ennakolta määrätään se työ, jota hänen tulee tehdä ja se paikka, jossa hänen kutsun saatuaan tulee
ilmoittautua.” 537
Suunnitelmien pohjaksi laadittiin arviolaskelma sodan aikana käytettävissä olleiden työvelvollisten määrästä. Pohjana oli vuonna 1930 tehty väestötilasto sekä pääesikunnan laskelmat asevelvollisten ja vanhempien ikäluokkien kenttäkelpoisuudesta. Nämä arviot ja laskelmat Laaksonen näki käyttökelpoiseksi, sillä vaikka väestö oli lisääntynyt, oli talvisota myös vähentänyt
väestöä.538
Esitettyjen laskelmien mukaan ikäluokissa 18–59 vuotta työkuntoisia miehiä oli 767 869.
Näistä puolustuslaitokselle menisi noin 630 000. Teollisuuden, rautateiden, postin ja muiden
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varaamia oli noin 50 000. Lisäksi merimiehinä poissaolleita ynnä muita oli noin 10 000. Jäljelle
jäi noin 78 000, joita pystyi määräämään työvelvollisiksi.539
Ennakkolaskelmien mukaan tästä jäljelle jääneestä puolustuslaitos tarvitsisi linnoitustyömaille
noin 30–35 000 työvelvollista. Mikäli tarve muodostuisi maatalouden työvoimavaltaisten töiden aikaan, olisi näiden irrottamisessa oltava hyvin varovainen. Teollisuustuotannon tehtävissä
toimineet olivat yleensä johonkin erityiseen tehtävään erikoistuneet, joten ainakaan nopea siirtäminen alalta toiselle ei olisi suotavaa.540
Lisäksi osa teollisuuden työvoimasta oli jo valmiiksi varattua sotateollisuuden töihin. Mikäli
tuleva sota olisi totaalista sotaa, olisi toimikunnan mukaan keskeytettävä kaikki sellainen teollisuus, joka ei palvellut maanpuolustuksen tai elämisen kannalta välttämättömiä etuja. Myös
eräät maan itäosissa olleet teollisuuslaitokset suljettaisiin. Linnoitustöihin parasta työvoimaa
ajateltiin vapautuvaksi asutuskeskusten rakennustöistä, joita ei sodan aikana tehtäisi. Laskelmien perusteella nämä asutuskeskusten työvelvolliset voitaisiin käyttää kaiken kaikkiaan maanpuolustusta tarkoittaviin töihin pakko-ottoa käyttäen.541
Talvisodan aikaisiin järjestelyihin verrattuna muutos oli tapahtunut jo siinä, että työvelvollisuuden toimeenpano oli annettu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle. Päämajan työvoimatoimiston vision siitä, että toiminta muutettaisiin vastaamaan asevelvollisjärjestelmää, toimikunta hylkäsi epärealistisena.542
Laaksosen suunnitelma sisälsi kuusi erillistä kohtaa. Linjaukset oli tehty. Työvoiman ottamisessa toimisivat kulkulaitosministeriö, kotijoukkojen esikunta ja suojeluskuntapiirit sekä työvoimalautakunta ja nimismiehet.
1. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli ylin valvova ja johtava elin. Sodan siirtyessä työvoimasta vastaava osa siirtyisi samalla paikkakunnalle kotijoukkojen esikunnan kanssa.
2. Kotijoukkojen sodanajan esikuntaan perustettaisiin työvoimatoimisto hoitamaan puolustuslaitoksen työvoimatarpeiden hankintaan liittyvät asiat.
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3. Suojeluskuntapiirin esikunta saisi kotijoukkojen esikunnasta määräykset ja ohjeet suojeluskuntien paikallispäälliköiden avulla huolehtia työvelvollisten kokoamisesta ja lähettämisestä eteenpäin.
4. Suojeluskunnan paikallispäällikkö saisi käskynsä suojeluskuntapiiriltä, joiden mukaisesti toimittaisi työvelvollisten kokoamisen ja lähettämisen kohti määränpäätä.
5. Työvoimalautakunta saisi ohjeensa ministeriöstä, joiden perusteella suorittaa työvelvollisten luetteloimisen ja antaa työkirjat ja valitsee suojeluskunnan paikallispäälliköltä
saamansa tilauksen perusteella työvelvolliset ja antaa näille työvelvollisuusmääräykset.
6. Viimeinen taso oli nimismies, jonka alaisensa poliisikunnan avustuksella oli tuettava
työvelvollisten kokoamista. 543
Suunniteltu malli edellytti kotijoukkojen esikunnan sodan ajan kokoonpanon muuttamista.
Suunnitelman lähtökohtana oli, että kotijoukkojen esikuntaan oli perustettava työvoimatoimisto. Tähän työvoimatoimistoon oli osa henkilökunnasta siirrettävä kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriöstä. Lisäksi kriisin aikana nämä kaksi organisaation osaa (kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimisto sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asian
osasto) olisi sijoitettava samaan huoneistoon, ”niin että yhteys molempien virastojen välillä
tulee mahdollisimman kiinteäksi” 544. Talvisodan aikana kansanhuoltoministeriön ja Päämajan
työvoimatoimistot eivät niin sanotusti keskustelleet keskenään, vaikka ohje oli. Laajempi yhteistyö korvattiin sillä, että Eljas Kahra nimitettiin myös kansanhuoltoministeriöön ylitarkastajaksi.
Ylimmän tason käytäntöjä suunniteltiin niin, että kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimisto
ottaisi vastaan työvoimatilaukset, jotka Päämaja tai sen valtuuttama yhtymä tekisi. Tilauksista
välitettäisiin tieto ministeriöön, jonka tehtäväksi jäi määrittää kunta tai kunnat, josta työvoima
oli otettava. Kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimisto lähettäisi tiedoilla varustetun tilauksen
eteenpäin suojeluskuntapiirin esikunnalle, jossa tehtävään erikseen nimetty henkilö ottaisi sen
vastaan. Suojeluskuntapiiriltä tilaus lähtisi edelleen suojeluskunnan paikallispäällikölle, joka
antaisi sen edelleen työvoimalautakunnalle. Työvoimalautakunta tarkistaisi luettelonsa ja valitsisi tehtävään työvelvolliset. Paikallispäällikkö järjestäisi tilatut työvelvolliset liikkeelle saamansa määräyksen mukaisesti. Työvoimalautakunta hoitaisi paikallisen tason työvelvollisuuskysymykset sekä puolustuslaitoksen että muihin töihin. Työvelvollisten valinnassa tulisi
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kiinnittää huomiota siihen, että tehtävään valittaisiin ammattitaidon, henkilökohtaisten kykyjen
ja ominaisuuksien mukaan, eikä tietenkään sairaita.545 Tässä oli mukana talvisodan kokemuksia, joiden mukaisia korjauksia järjestykseen pyrittiin saamaan.
Sodanaikaisten työjoukkojen järjestely ja huolto olivat seuraava aihe, jonka kimppuun toimikunta kävi. Tässä aiheessa nähtiin kaksi vaihtoehtoista tulevaisuutta, joko linnoitustyöt rajoilla
olisivat suoritettu, tai ne olisivat kesken. Jos työt olisivat käynnissä, työjoukkojen järjestely
tapahtuisi jo olemassa olleiden työryhmien runkojen päälle. Jos taas työt olisivat valmiit, joukot
koottaisiin kokonaisuudessaan kotialueella. 546 Toimikunta oli myös saanut vihiä siitä, että pääesikunnassa laadittiin myös suunnitelmia työkomppanioita ja -pataljoonia varten. Saamiinsa
tietoihin viitaten toimikunta oli huolissaan siitä, ettei näissä suunnitelmissa ollut otettu huomioon ammattityövoiman hankintaa vaan se jäisi työryhmien ja vastaavien järjestettäväksi. 547
Mikäli tarve syntyisi sellaisena aikana, jolloin rajan linnoitustyöt olisivat vielä käynnissä, tulisi
siitä yksi ongelma. Arvion mukaan vähintään puolet työntekijöistä kutsuttaisiin asepalvelukseen. Paikoilleen toivottiin jäävän päällystön ja osan työntekijöistä. Tärkeää kuitenkin olisi, että
työmailla olisi valmis organisaatio, jonka perustalle muodostaa sodan ajan työjoukot. Toimikunta ehdotti, että suunnitelmissa tuli ottaa molemmat vaihtoehdot huomioon.548
Huollon osalta todettiin heti alkuun, että jos työjoukot toimivat sotatoimiyhtymän alaisuudessa,
oli yhtymä vastuussa huollosta. Tällöin määräykset olisivat samat kuin asevelvollisilla. Edelleen olisi käytettävä Lotta Svärd -järjestön apua muonituksessa. Huoltohenkilöstön tuli olla
koulutettua. Huoltovelvollisuuden hoitaminen perhettä kohtaan oli sellainen asia, johon toimikunta otti myös kantaa. Talvisodan kokemusten perusteella joukkoon mahtuisi myös niitä miehiä, joilla ei ollut halua lähettää saamiaan palkkarahoja kotiseudulle. Tämä olisi toimikunnan
ehdotuksen mukaan hoidettava niin, että rahaliikenne kotialueella kulkisi viranomaistoimenpitein.549
Päällystön ja ammattimiesten varaaminen, samoin kuin työvälineiden, hevosten ja ajoneuvojen
varaaminen olivat myös tärkeitä osa-alueita.
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”Se määrä työjoukkoja, joka maassamme sodan aikana voidaan ottaa työhön, on
suuresti riippuvainen tehtäväänsä sopivan päällystön saannista.”
Tekeillä oli insinöörikortisto, jonka toivottiin olevan avuksi myös tässä asiassa. Toimikunnalle
nimittäin oli selvää, että insinöörejä(kin) tarvittaisiin monilla aloilla ja kaikki mahdolliset resurssit oli saatava käyttöön. Samoin rakennusmestareista ja työnjohtajista kerättiin tietoja rakennusteknikkojen liikekannallepanotoimikunnan toimesta.550
Ammattimiesten saatavuus nähtiin erittäin tärkeäksi kysymykseksi. Toimikunta laski, että erityisesti tarvittaisiin kirvesmiehiä, käsiporareita, koneporareita, rusnareita, panostajia, seppiä,
raudoittajia ja betonimiehiä. Nämä ammattilaiset olivat normaalisti rakennusliikkeiden palkkalistoilla. Toimikunta lähti tätä kautta työstämään ajatusta, että näitä ammattilaisia pitäisi käyttää
yhteistyöhön tottuneissa kokoonpanoissa, eli sijoittaa yhden rakennusliikkeen tai työmaan ammattilaiset omaksi joukoksi linnoitustöihin. Rauhan aikana olisi rakennusliikkeitä kehotettava
pitämään yllä luetteloita ammattimiehistään, jotka sitten kriisin uhatessa toimitettaisiin paikallisille työvoimalautakunnille.551
Työvälineiden varaaminen nähtiin jälleen riippuvaksi siitä, olivatko rajojen linnoitustyöt käynnissä vai eivät. Lapioita ja muita vastaavia työkaluja ei olisi järkevää varastoida mahdollisen
tulevan käytön varalle. Jos taas linnoitustyöt olisivat käynnissä, löytyisi tarvekaluja jo valmiiksi
hallusta. Yleisen käytännön mukaan ammattimiehillä oli käytössä omat työkalunsa. Samoin
suunniteltiin käskettävän työvelvollisia tuomaan mukanaan omat ”yksinkertaiset työkalut”.
Tällöin heille tulisi myös maksaa kohtuullinen korvaus työkalujen kulumisesta. Hevosten ja
ajoneuvojen ottamiseen toimikunta ei puuttunut. Näiden asioiden käskeminen kuului puolustusvoimien pääesikunnalle sekä kotijoukkojen esikunnalle.552
Näistä ajatuksista muodostettiin toimikunnan ehdotukset.
”Kun ehdotusten toteuttaminen vaatii kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön, Pääesikunnan, Linnoitustoimiston ja Kotijoukkojen esikunnan välistä kiinteää yhteistyötä, on toimikunnan käsityksen mukaan ehdotusten käytäntöön soveltamista varten asetettava mainittujen virastojen välinen toimikunta, niin että
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suunnitelma tulisi eri osiltaan yksityiskohtia myöten järjestetyksi kiinteäksi kokonaisuudeksi.”553
Ensimmäinen lähtökohta oli, että työvelvollisuuden soveltamista sodan aikana johtaa ja valvoo
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, jonka työvoima-asiain osaston päällikölle tuli antaa
vastaavat oikeudet kuin Kahralle talvisodan aikana. Työvoima-asiain osaston tehtäväksi toimikunta esitti myös ennakolta tapahtuvan suunnittelutyön ja esimerkiksi ohjeiden laatimisen, jotta
kuntien työvoimalautakunnat onnistuisivat työvelvollisten luetteloimisessa. 554
Kotijoukkojen esikuntaan esitettiin perustettavaksi työvoimatoimisto heti liikekannallepanon
sattuessa tai tilanteen niin muuten vaatiessa. Toimistopäällikkö tuli valita kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriöstä. Työvoimatoimiston roolina oli ottaa vastaan sotilasviranomaisten
työvoimatilaukset, lähettää tilaus suojeluskuntapiireille ja johtaa tätä toimintaa.555
Toukokuun 28. päivänä 1941 pidettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esittely,
jossa päätettiin asettaa ehdotettu toimikunta laatimaan tarkempia suunnitelmia yhteistuumin.
Puheenjohtajaksi asetettiin vanha tuttu Yrjö W. Laaksonen (kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö) ja jäseniksi everstiluutnantti T. W. Haaki (pääesikunta), insinööri L. J. Ruoslahti
(linnoitustoimisto) sekä eversti L. Tiainen (kotijoukkojen esikunta). Tehtävänä oli järjestellä
sodan aikana tarvittavien työvelvollisten ottoa, lähettämistä työmaille ja huoltoa koskevia asioita, jotka aiemmassa mietinnössä oli määritelty. 556 Toimikunta ei ehtinyt aloittaa työtänsä ennen jatkosodan alkua.
Pelkästään Laaksosen toimikunnan mietinnön kirjoittaminen ei tietenkään ratkaissut mitään kysymystä. Mietintö lähetettiinkin pääesikunnan järjestelyosastolle, kotijoukkojen esikunnalle ja
linnoitustoimistoon muutama päivä sen valmistumisen jälkeen. Laaksonen tahtoi kommentteja
niiltä, joiden toimintakenttään kaavailut kuuluivat. 557 Aihe kiinnosti linnoitustoimistoa ja
eversti Gunnar Heinrichs pyysikin ministeriötä lähettämään vielä yhden kappaleen mietintöä
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suoraan linnoitustoimiston rakennusosastolle.558 Lopuilta kahden viikon kuluttua ministeriö lähetti pyydetyn kappaleen rakennusosastolle.559
Linnoitustoimiston lausunnot valmistuivat kesäkuun alkupuolella. Kirjoittajina olivat linnoitustöiden johtajan apulainen insinööri Ruoslahti ja rakennusosaston päällikkö insinööri Hugo Relander. Yhteisenä tekijänä lausunnoissa olivat huomiot palkkausjärjestelyistä, jotta talvisodan
aikaiset palkanmaksuongelmat eivät toistuisi. Toimikuntahan ehdotti, että palkkaus olisi kuten
vapailla markkinoilla ja Ruoslahti oli samaa mieltä. Muutoksia sen sijaan hän ehdotti siihen,
että esimerkiksi puolet perheellisen työvelvollisen palkasta maksettaisiin kunnan välityksellä
suoraan perheelle ja lisäksi tulisi vapaa muona ja maksettaisiin päiväraha työmaalla. Sellaiset
työvelvolliset, jotka eivät olleet samalla huoltovelvollisia, saisivat vain vapaan muonan ja päivärahan. Tuntipalkat ja päivärahat olivat tässä ehdotuksessa riippuvaisia ammattistatuksesta.560
Rakennusosaston päällikkö insinööri Relander puolsi työvelvollisuuden järjestämistä sotilaallisesti, jolloin työvelvollisten ja asevelvollisten edut olisivat samat. Palkkauksen suhteen tämä
olisi tarkoittanut sitä, että työvelvolliset olisivat saaneet päivärahan ja perheensä avustuksen
kunnilta.
”Jos työvelvollisten palkkaus näin järjestettäisiin, säästyisi valtiolle huomattavia
summia ja se tyytymättömyys, jota viime sodan aikana esiintyi, johtuen palkkauksen erilaisuudesta, häviäisi.”561
Tästä tosin olisi ollut seurauksena se, että ammattimiesten tulot olisivat pudonneet merkittävästi, joten Relanderin argumentti tyytymättömyydestä lienee vain puoliksi uskottava. Mikäli
työvelvollisuuden järjestäminen samaan malliin kuin asevelvollisuuden ei onnistuisi, olisi palkkaus järjestettävä niin, että työvelvolliset saisivat vain päivärahan ja omaiset kunnilta
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perheavustuksen.562 Molemmat linnoitustoimiston insinöörit tahtoivat ottaa kunnat mukaan
perheiden huollon toteuttamiseen työvelvollisten ollessa linnoitustyömailla.
Myös urakkatyöhön otettiin kantaa. Ruoslahti totesi, että toimikunta oli ”olettanut, ettei tästä
seikasta ole urakoitsijoiden kanssa sovittu”. Kuitenkin urakkatyösopimuksessa oli maininta sodan aikaisesta töiden jatkamisesta, mikäli vallitseva tilanne sen sallisi. 563 Rakennusosaston
päällikkö puolestaan painotti, että myös urakoitsijoiden työvelvolliset työntekijät oli kortistoitava. Työt olisi järjestettävä niin, että saman urakoitsijan miehet olisivat samassa pataljoonassa
tai komppaniassa, sillä näin ”järjestettynä työteho olisi suurempi kuin mitä se olisi siinä tapauksessa, että miehet ovat toisilleen aivan outoja.” Relander painotti myös, että työvelvollisten kortistointi oli suoritettava ja miehet etukäteen määrättävä omiin linnoitustyöyksikköihinsä. 564
Ruoslahti otti kantaa myös työvoiman ja erityisesti kuljetusvälineiden hankintaan. Toimikunnan mietinnön mukaanhan näistä oli vastuussa eri toimijat. Työvoima tulisi tilata kotijoukkojen
esikunnan työvoimatoimistosta, kun taas kuljetusvälineet puolustusvoimien pääesikunnalta.
Tässä Ruoslahti näki mahdollisen ongelman, jos työvoiman toimitus onnistuisi mutta kuljetusvälineiden ei. Ongelma oli perusteltu. Ajatus ei tietenkään ollut siinä, että saman toimijan alaisuudessa myös kulkuvälineet olisi saatu helpommin töihin. Pikemminkin kyse oli tarkoituksenmukaisuudesta, ettei työvoimaa lähettäisi työmaille, joilta puuttuu tarvittava kalusto.
”Jos laskettu määrä työvelvollisia tilataan ja ne saapuvat työpaikalle, mutta toinen
elin, joka toimittaa kuljetusneuvoja, ei voikaan saada irti vastaavaa määrää niitä,
ei työtä voida suorittaa suunnitelman mukaisesti.”565
Talvisodan kokemukset näkyivät vahvasti näissäkin lausunnoissa. Mahdollisen tulevan sodan
ymmärrettiin olevan samankaltainen talvisodan kanssa, joten korjaamalla talvisodan aikaiset
ongelmakohdat päästäisiin tehokkaampaan lopputulokseen.
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ohjeet työvelvollisuuden toimeenpanosta toukokuussa 1941
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö antoi Laaksosen suunnitelman pohjalta toukokuun
26. päivänä 1941 ohjeet yleisen työvelvollisuuden toimeenpanosta sodan aikana. Ohjeet olivat
suunnattu työvoimalautakunnille, joiden ensimmäisiä tehtäviä oli työvoiman luettelointi. Luettelon perusteella olisi lautakunnan ennalta nimettävä tarvittaessa puolustuslaitoksen työmaille
lähetettävät työvelvolliset. Listat oli laadittava ammattiryhmittäin.566
Ensi vaiheen luettelointiin oli syytä ottaa vain ne 18 mutta ei 60 vuotta täyttäneet miehet, joilla
ei ollut liikekannallepanomääräystä, muuta sotilasviranomaisten määräämää tehtävää ja joilla
ei ollut työnteolle pysyvää estettä. Mahdollisen sodan odotus näkyi ohjeissa.
”Jos yleinen ylimääräisiin kertausharjoituksiin kutsunta tai aseellinen selkkaus
sattuu ennen kuin yleistä työvoiman luettelointia on toimitettu, on lautakunnan
oma-aloitteisesti ryhdyttävä luetteloinnin toimittamiseen heti asepalvelukseen
kutsuttujen kokoontumisen tapahduttua.”567
Suorittaessaan työvelvollisten työhön sijoittamista oli työvoimalautakunnan huomioitava, että
kukin henkilö mahdollisuuksien mukaan sijoitettaisiin työhön, joka vastasi hänen taitojaan ja
fyysistä kuntoaan. Vaatimukset työvoimalautakunnalle olivat kovat. Oli huolehdittava, että siviiliväestön toimeentulolle välttämättömissä töissä oli tarpeeksi tekijöitä ja ennen kaikkea oli
täytettävä puolustuslaitoksen tilaukset – oli kerta kaikkiaan huolehdittava, että töissä olivat
kaikki ”työhön kykenevät henkilöt”.568
Työvoiman lähettäminen puolustuslaitoksen töihin ohjeistettiin Laaksosen toimikunnan mietinnön mukaisesti. Siviilitöihin lähettäminen tapahtuisi oman kunnan alueella työnantajan tilauksesta, muualla oman läänin alueelle maaherran tai hänen määräämänsä viranomaisen tilauksesta. Työvelvolliset tuli lähettää siviilityömaille yhden tai tarvittaessa useamman poliisin
johtamana.
Miestyövoiman puuttuessa oli työvoimalautakunnan alueella valmistauduttava käyttämään
mahdollisuuksien mukaan myös naistyövoimaa. Lautakunnan oli tätä varten jo ennakolta
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omalla toiminnallaan vaikutettava, että ”naiset kaiken varalta jo valmentautuvat erilaisiin miesten töihin” kuten maataloustöihin, puutavaran hakkuu- ja ajotöihin, liikennetöihin ja sellaisiin
tehdastöihin, jotka olivat siviiliväestön toimeentulon kannalta välttämättömiä. Myös naisia sai
ottaa työvelvollisina näihin töihin, mutta jälleen painotettiin sitä, että työvelvollisia piti määrätä
sellaisiin töihin, joiden suorittamiseen heillä on soveltuvat ominaisuudet. Mikäli tarve välttämättä vaati, sai työvoimalautakunta myös ottaa hevostyövoimaa, traktoreita ja työkaluja. 569
Ohjeet olivat linjassa Laaksosen esityksien kanssa. Toisissa kunnissa työvoimalautakunnat asetettiin aikaisemmin ja toisissa myöhemmin, joten paikalliset valmiudet toimintaan olivat eri
tasoilla, kun työvelvollisuuslain soveltaminen aloitettiin. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri antoi ensimmäiset valtuudet työvelvollisuuden soveltamisesta siviilityövoimaan muutamalle kunnalle 19.6.1941 ja lopulta kaikille 20.6.1941.570

Työvelvollisuus valtioneuvostossa ja eduskunnassa kesällä 1941
Valtioneuvostossa käsiteltiin 20.6.1941 työvelvollisuuteen liittyneitä asioita. Myös esittelijäneuvos Kahra osallistui istuntoihin. Ensimmäisenä työvelvollisuuteen liittyneenä aiheena keskustelua käytiin annettavasta asetuksesta työvelvollisuuslain toimeenpanoasetuksen muuttamiseksi ja hallituksen esityksestä työvelvollisuuslain muuttamisesta, jonka presidentti Risto
Ryti allekirjoitti.571 Asetuskokoelmaan tätä asetusta ei jostain syystä lisätty. Asetuksessa vahvistettiin kotijoukkojen esikunnan roolia, joka määritettiin vastuulliseksi toimeenpanoviranomaiseksi työvoiman hankkimiseksi maanpuolustuksellisiin töihin. Mukaan otettiin myös suojeluskuntapiirit.
Toisena työvelvollisuuteen liittyneenä asiana ministeri Annala esitteli ehdotuksen ”esittelijäneuvos Eljas Kahran valtuuttamisesta lopullisesti omalla vastuullaan ratkaisemaan erinäiset
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä päätettävä asiat, mikäli ei ministeri pidätä itselleen päättämisvaltaa”. Presidentti Rytin allekirjoittamassa päätöksessä näihin erinäisiin asioihin
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kuuluivat työnvälitys, työvelvollisuuden soveltaminen ja työttömyyden torjunta. Valtuus oli
voimassa toistaiseksi, mutta maksimissaan kahden kuukauden ajan.572
Lisäksi Annala esitteli ehdotuksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle työvelvollisuuslain
muuttamiseksi. Presidentin puolto tällaisen esityksen tekemisestä oli saatu edellisenä päivänä.573 Kansanedustajille hallituksen esitys nro 72 jaettiin kirjallisena, esiteltiin ja lähetettiin
puolustusasiain valiokuntaan.574 Hallituksen esityksen esittelytekstin motivoinnissa käytettiin
talvisodan kokemuksia ja ensimmäisenä nostettiin esille talvisodan aikaiset ja jälkeiset palkanmaksuongelmat. Toinen esille nostettu asia oli kesäkuun 1939 laissa säädettyjen rangaistusten
olemattomuus.
”Sakkorangaistusuhka, joka tällaisesta rikoksesta on säädetty, on niin vähäinen,
että työvelvolliset suhtautuvat siihen usein varsin ylimielisesti.” 575
Muutoksen kohteena olivat siis työvelvollisten palkkaus ja omaisten huolto sekä mahdollisuus
lähettää kurittomat tapaukset ”erityiseen työmuodostelmaan, jossa niskoittelija joutuisi kurin
alaisuuteen”. Muutoksia esitettiin työvelvollisuuslain pykäliin 5 ja 8.
Puolustusasiainvaliokunta oli ripeä otteissaan ja sen mietintö n:o 8 jaettiin edustajille 27.6. ja
pantiin pöydälle. Valiokunta esitti hienosäätöä ja selvennyksiä esitykseen esimerkiksi rangaistuksista. Maksimirangaistus siinä tapauksessa, ettei työvelvollista saatu erityiseen työmuodostelmaan, oli liian ankara. Valiokunta esitti tähän korkeintaan vuoden rangaistusta. Täysistunto
jatkui 27.6. illalla, klo 19.50. Ehdotus laiksi yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun
lain muuttamisesta otettiin ensimmäiseen käsittelyyn pohjanaan puolustusasiainvaliokunnan
lausunto.576
Keskustelua esityksestä virisi eduskunnassa jonkin verran. Palkkauksesta tai huoltovelvollisuudesta kukaan ei sanonut sanaakaan, mutta rankaiseminen nostettiin jälleen keskustelun kohteeksi. IKL:n kansanedustaja Bruno Salmiala otti kantaa siihen, kuinka ihmeessä puolustusasiainvaliokunta oli laskenut maksimirangaistusta vuoteen. Hänen käsityksensä mukaan ”tämä
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muutos ei ole ollut onnellinen eikä hyväksyttävä”. Keskusteluun ottivat osaa pääasiassa Salmiala ja sosiaalidemokraattien Väinö Kivisalo ja Hugo Aattela. Lakiehdotus lähetettiin suureen
valiokuntaan. Suuri valiokunta muokkasi hieman rangaistuksia koskenutta pykälää. Toisessa ja
kolmannessa käsittelyssä ei keskustelua enää syntynyt ja eduskunta hyväksyi lain.577
Asetuskokoelmaan laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain muuttamisesta
kirjattiin 11.7.1941, jolloin laki sai päivitetyt 5. ja 8. pykälät. Parannuksia määriteltiin esimerkiksi mahdollisuuteen suoraan omaisille maksettavaan paikallislisään ja toisaalta mahdollistettiin kurimuodostelmat, joihin saattoi lähettää työstä kieltäytyvät työvelvolliset. 578
Samalla päivämäärällä annettiin myös asetus työvelvollisten määräämisestä näihin erityisiin
työmuodostelmiin. Uusi keksintöhän tämä ei ollut. Jo vuoden 1939 hallituksen esityksessä
laiksi yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana oli sisältynyt erityiset työmuodostelmat, mutta
eduskunta karsi nämä pois.579 Muuttuneet kokemukset ja odotukset olivat muokanneet ajatusmalleja. Erityiset työmuodostelmat olisivat sotilasjohdon alaisia ja pääesikunta olisi vastuussa
niiden perustamisesta. Muutenkin päävastuu annettiin puolustuslaitokselle. Erityiseen työmuodostelmaan voitiin lähettää maksimissaan vuodeksi työvelvollinen, joka kieltäytyi suorittamasta työvelvollisuuslain nojalla hänelle annettuja töitä. Kurimuodostelman päälliköllä oli
mahdollisuus palauttaa työvelvollinen takaisin tavalliseen työmuodostelmaan, jos oli perusteltua olettaa työvelvollisen jatkossa noudattavan lakia ja määräyksiä.580

3.4 Työvoiman käyttöä välirauhan aikana: Itärajan linnoittaminen
Talvisodan jälkeen Suomessa tunnettiin edelleen suurta sotilaallista uhkaa. Neuvostoliiton pelättiin hyökkäävään ja miehittävän maan. Välirauhan aikaiset toimenpiteet olivat reagointia talvisodan kokemuksiin tilanteessa, jossa pahin mahdollinen uhkakuva tarkoitti miehittäjän vyörymistä sydänmaille. Yksi keino odotushorisontin muuttamiseksi oli linnoittaminen, josta ylipäällikön paikalla pysynyt Mannerheim päätti. Itärajan linnoittaminen ja työttömyyden hoito
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kulkivat käsi kädessä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Euroopassa oli vallinnut linnoittamisaalto, johon Suomi nyt hieman jälkijunassa astui.581
Mannerheim teki päätöksen uuden itärajan linnoittamisesta pian talvisodan päätyttyä
22.3.1940. Maaliskuun lopussa linnoitustöiden johtajaksi nimitettiin kenraaliluutnantiksi ylennetty Edvard Hanell. Hänen esikunnakseen perustettiin linnoitustoimisto Myllykoskelle, tarpeeksi kauas pääkaupungin edustustehtävistä ja sopivan lähelle vastaperustettuja linnoitustyömaita. Linnoitustoimiston henkilöstöksi haalittiin eri reittejä pitkin rakennusalan ammattilaisia
sekä linnoittamiseen perehtyneitä sotilaita. Linnoitustoimistoa ei perustettu olemassa olleen
mallin mukaisesti, koska sellaista ei ollut. Alkuvaiheessa linnoitustoimisto koostui suunnitteluosastosta, yleisestä osastosta ja rakennusosastosta. Organisaatiota muokattiin lisäämällä osastoja toimistoineen tarpeen mukaan.582
Hanellin linnoittamissuunnitelma valmistui 8.5.1940 ja sai Mannerheimin hyväksynnän. Toukokuun 10. päivänä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö esitti puolustusministeriölle,
että linnoitustöiden työvoimakysymyksessä ratkottaisiin kahta ongelmaa samalla toimenpiteellä. Maan rajat oli turvattava ja asutuskeskusten työttömät työmiehet saatava töihin.583 Työvoimapolitiikan ja puolustuspolitiikan hoitaminen yhdistettiin samaan hankkeeseen. Valtioneuvosto myönsi 16.5. ensimmäisen 50 miljoonan markan määrärahan linnoitustöihin. Kokonaisarvio kustannuksista ensimmäiselle vuodelle oli 1,2 miljardia markkaa.584
Linnoitusasiain toimikunta perustettiin linnoitustöiden johtajan ja siviilielämän väliseksi yhdyssiteeksi toukokuun 30. päivänä 1940.585 Puheenjohtajaksi tuli kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä ministeri K. E. Ekholm586 ja jäseniksi ylitarkastaja Eljas Kahran,
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esittelijäneuvos Vehilän587, johtaja Vilukselan588 ja toimitsija Uno Nurmisen589. Eri piirit olivat
edustettuina: valtio, työnantajat ja työntekijät. Toimikunnan ohjesäännön mukaan:
”Päämajan alaisen, valtakunnan rajojen linnoittamistöiden johtajan apuna ja neuvoa antavana elimenä näiden töiden yleistä järjestelyä ja varojen käyttöä koskevissa periaatteellisissa, valtiollista ja yhteiskunnallista merkitystä omaavissa kysymyksissä toimii linnoitusasiain toimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä
jäsentä.” 590
Säännöstön mukaan linnoitusasiain toimikunnan tärkeimpänä tehtävänä oli antaa linnoitustöiden johdolle lausuntoja ja tehdä esityksiä asioista, jotka koskivat palkkausta, työvoiman ottamisen perusteita, töiden tekemistä maan yleiseen työvoimatilanteeseen liittyen ja sosiaalista
huoltoa. Linnoitustöitä piti seurata ja pitää silmällä, ”että työvoiman käyttö tehokkaasti järjestetään”. Tärkeänä tehtävän oli myös toimia yhdyssiteenä ja välittäjänä asioissa, jotka koskivat
yhteiskuntaa ja sen eri piirejä linnoitustöiden yhteydessä. 591 Linnoitusasiain toimikunta kokoontui vuoden 1940 aikana 18 kertaa. Elokuussa 1941 puolustusministeriö ilmoitti, että toimikunta sai lopettaa toistaiseksi työskentelynsä. Tähän mennessä oli vuoden 1941 puolella ollut
28 toimikunnan kokousta.592
Talvisodan loppupuolella ja rauhanteon jälkeen päämajan alaiset linnoitustyömaat olivat keskittyneet Kymijoen linjalle, jossa oli vielä rauhansopimuksen solmimisen aikoihin noin 15 000
vahvuiset työjoukot.593 Työvelvolliset kotiutettiin huhtikuun loppuun 1940 mennessä, minkä
jälkeen työmaille jäi käytännössä vain Svenska Arbetskåren (SAK) ja joitakin runko-osia talvisodan aikaisista työryhmistä. SAK oli perustettu ruotsalaisia vapaaehtoisia linnoittajia varten,
mutta pääosa ruotsalaisista työmiehistä kotiutettiin jo kesäkuun alkupuolella.594 Norjan ja Tanskan
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luovuttamiseen.595 SAK:n kirjoihin jäi ruotsalaista työnjohtoa ja joitakin ammattimiehiä, mutta
valtaosa työvoimasta oli suomalaista.596 SAK kuitenkin jäi nimenä elämään.
Toukokuussa toiminta alkoi saada muotoa. Linnoitustöissä olivat toisen armeijakunnan alueella
SAK:n neljä pataljoona ja perustetut kuusi työryhmää (työryhmä 210–215). Lisäksi Hangon
suunnalla oli yksi työmuodostelma insinööri Smedsin alaisuudessa.597 Työmaiden vahvuus oli
kesäkuun alkupuolella yhteensä 2810. Määrä kaksinkertaistui kuun loppuun mennessä.598
Työryhmiä perustettiin heinäkuussa yhteensä seitsemän ja avattiin kaksi uutta urakkatyömaata.
Heinäkuun kuluessa päätettiin, että työryhmien ja linnoitustoimiston väliin tarvittiin alueellinen
välijohtoporras. Näitä nimitettiin työpiireiksi. Ensimmäisen armeijakunnan alueelle perustettiin
työpiiri 110 Lappeenrantaan ja kolmannen armeijakunnan alueelle Savonlinnaan työpiiri 730.
Linnoittaminen oli laajinta II armeijakunnan alueella, mutta sinne perustettiin työpiirit 210, 250
ja HK599 vasta elokuun lopussa.600 Tätä selittää se, että linnoitustoimisto sijaitsi lähellä linnoitustöiden painopistettä, joten suora valvonta oli mahdollista.
Elokuussa elettiin ”elokuun kriisiä”, jolloin tiedustelutieto ja muut vihjeet viittasivat Neuvostoliiton valmistelevan itärajan takana hyökkäystä Suomeen. 601 Linnoitustoimistossa tämä näkyi
aikamoisena kiireenä: uusia työryhmiä perustettiin 15, uusia urakkatyömaita 6 ja työpiirejäkin
7.602 Ja kaikkiin piti saada työmiehet, työnjohto ja vielä vastuualueiden prikaatien ja vastaavien
yhtymien suunnitelmat linnoituslaitteiden sijainnista.603
Tässä vaiheessa tuli konkreettisia kasvukipuja. Mitään hyökkäystä ei kuitenkaan kuulunut ja
tilanne rauhoittui siltä osin, mutta varautuminen sotaan jatkui. Syyskuun loppuun mennessä
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uusia linnoitustyömaita oli perustettu ja miesmäärä oli yli 22 000.604 Kesäkuun alusta syyskuun
loppuun työmaiden vahvuus kasvoi 8,5-kertaiseksi.
Linnoitustoimistossa oli elokuun 1940 alussa laadittu arvio työosastojen vahvuuksien suunnitellusta vaihtelusta syksyllä ja talvella 1940–1941. Lähtökohtana pidettiin elokuun 1. päivään
asti tapahtunutta kehitystä, joka oli johtanut noin 12 000 vahvuuteen. Kyseisen suunnittelun
mukaan työvoimapiikki olisi tullut loka-marraskuussa 1940, jolloin suunniteltu vahvuus olisi
ollut noin 18 000. Vaihtelua olisi tapahtunut niin, että helmikuuhun mennessä vahvuus olisi
laskenut noin 15 000 ja huhtikuussa jälleen lähtenyt nousuun.605 Tässä tultiin huomaamaan
suunnitelmien ja toteutumisen ero. Työmaiden vahvuus kasvoi huomattavasti nopeammin ja
suuremmiksi kuin oli arvioitu.
Tämä aiheutti suuria ongelmia. Työnjohtoa – insinöörejä ja rakennusmestareita – ei tuntunut
olevan koskaan tarpeeksi. Majoituksen ja muonituksen järjestelyissä oli puutteita. Työvoimaa
ylipäänsä tarvittiin linnoitusorganisaation eri tasoille: esikuntaan eli linnoitustoimistoon, työpiireihin ja työryhmiin. Tarvittiin johtajia, toimistotyöntekijöitä, insinöörejä, rakennusmestareita, betonimiehiä, porareita, piirtäjiä ynnä muita ja sekatyömiehiä.
Taulukossa työpiirien, työryhmien ja urakoitsijoiden lukumäärien kehitys Arimon mukaan.
Taulukko 4. Työpiirit, työryhmät ja urakoitsijat.

25.9.1940 24.10.1940 3.1.1941 14.3.1941 9.5.1941 6.6.1941
työpiirejä

10

10

13

13

13

13

työryhmiä

42

45

47

56

59

59

urakoitsijoita 19

22

24

26

26

20

Lähde: Arimo, 274.

Vuodenvaihteeseen mennessä työmaiden vahvuus oli noin 28 000 ja korkeimmillaan maaliskuussa 1941 noin 35 000. Näiden lukujen arvioiminen arkistolähteiden perusteella on kuitenkin
haastavaa. Erilaisia vahvuusilmoituksia lähetettiin eri tahoille. Esimerkiksi linnoitusasiain toimikunnalle piti lähettää kuukausittainen luettelo linnoitustyömaiden työmiehistä kunnittain
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jaoteltuna. Tarkkojen lukujen sanominen on kuitenkin mahdotonta. Esimerkiksi syyskuun viimeiselle päivälle päivättyjä vahvuusilmoituksia olen löytänyt kolme kappaletta, joissa jokaisessa on eri summa, pienimmästä suurimpaan 22 409, 22 977 ja 24 231.606 Joissakin ilmoituksissa oli merkitty erikseen omien työryhmien vahvuus ja urakkatyömaiden vahvuus, mutta aina
tätä eroa ei tehty. Kokoluokka kuitenkin on selvillä.
Vuosi vaihtui, mutta työt jatkuivat. Heti alkuvuodesta 1941 työmaita uudelleenorganisoitiin.
Tässä yhteydessä sekä luotiin uusia työpiirejä että nimettiin uudelleen työryhmiä.607 Linnoitustoimiston koko kasvoi myös tammikuun alun vajaasta neljästäsadasta toukokuun reiluun viiteen
ja puoleensataan. Töiden suoritusta valvottiin monella tasolla. Yksi taho oli suunnitteluosaston
tarkastustoimisto, jonka vastuulla oli erityisesti teknilliset asiat, kuten piirustusten noudattaminen ja suoritustapaan liittyneet asiat, kuten käytetyn betonin laatu.608
Saavuttaessa kesään 1941 oli Moskovan rauhan rajan pääpuolustusasema kuitenkin vielä keskeneräinen. Alkuperäinen suunnitelma oli ollut monivuotinen. Työt jäivät kesken ja pahimmillaan tavarat lojumaan niille sijoilleen jatkosodan alkaessa.609

Linnoitustyöt ja työvoima
”Maan kokonaisedun kannalta olisi välttämätöntäkin, että työntekijät otettaisiin
linnoitustöihin pääasiassa juuri kaupungeista ja kauppaloista sekä tehdasyhdyskunnista.”610
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö esitti 10.5.1940, että Suomen edun kannalta oli suorastaan välttämätöntä hankkia työvoima linnoitustöihin kaupunkien, kauppaloiden ja tehdasyhdyskuntien työttömistä. Työttömyyttä odotettiin asutuskeskuksiin, sillä huonerakennusteollisuus oli pidättyväistä ja kotimarkkinateollisuus vaikeassa tilanteessa raaka-aineiden huvetessa.
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toimikunnalle, 7.12.1940, 1349/K/16 a.sal/1/1/T14251, KA.
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”Rakennusosaston työmaiden ryhmittely 1.1.41 alkaen.”2.1.1941, 11/K/16 e/II/II/15/8/T12526, KA.
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23.9.1940, 127/5/T12840, KA(kunnostettu).
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Samaan aikaan kenttäarmeijasta vapautui suuret määrät miehiä. Maalaiskunnissa työttömyyttä
ei odotettu, vaan pikemmin pulaa työvoimasta.611
Alkusyksyyn 1940 saakka työvoiman hankinnasta vastasi linnoitustoimiston rakennusosasto,
jossa ”työmiesten välitys” oli rakennusmestari T. Suomalaisen tehtävä. Apuna olivat kuntien
työnvälitystoimistot.612 Järjestelyjä muutettiin sen jälkeen, kun linnoitusasiain toimikunnan sihteerin Pentti Kaitera oli käynyt työmaiden tarkastusmatkalla syyskuussa 1940. Matkalla hänelle
selvisi, että paikallista työvoimaa oli otettu reilusti yli sallitun määrän. Kaiteran mukaan tälle
oli kaksi selitystä. Ensinnäkään työryhmien päälliköt eivät olleet tietoisia siitä, että linnoitustöillä hoidettiin valtakunnallisesti työttömyyttä. Toisekseen puhelinyhteydet Myllykoskelle olivat huonot ja epävarmat. Työvoimatilausten soittaminen oli vaikeaa ja paikallinen työnjohto
ohitti helpommin rakennusosaston työvoiman hankinnassa ja otti suosiolla paikallista työvoimaa. Lopputulos oli selvä. Työvoiman hankinta oli keskitettävä tarkemmin ja jos Myllykoskelle
oli vaikea saada yhteyksiä, oli työvoimaa hankkiva linnoitustoimiston osa sijoitettava Helsinkiin.613
Lokakuusta 1940 lähtien oli ammattityömiehet ja sekatyömiehet hankittava Helsingissä sijainneen linnoitustoimiston työvoimajaoston kautta. Työmuodostelmat antoivat tilauksensa joko
puhelimitse tai kirjeitse. Työvoimajaostosta soitettiin tämän jälkeen kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön työvoima-asiain ylitarkastaja Yrjö W. Laaksoselle. Laaksonen antoi työvoimajaostolle ohjeet, miltä työnvälittäjältä työntekijät oli tilattava. Työnvälittäjinä olivat muun
muassa kunnalliset työnvälitystoimistot, työnvälitysasiamiehet ja siirtoväen työhönsijoittajat.
Työvoimatilaus lähetettiin kirjallisena määrätyille työnvälittäjille, joiden tehtävä oli toimittaa
tilattu työvoima annettuun osoitteeseen.614 Joka tapauksessa on selvää, että työvoimaa hankittiin myös työvoimajaoston ohitse.615
Miehikkälän Salpalinja-museon keräämässä muistitietokokoelmassa käsitellään myös töihin
pääsemistä tai päätymistä. Osa oli päässyt paikallisena linnoitustöihin käytännössä vain
611
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin K.E. Ekholmin kirje puolustusministerille, 10.5.1940,
2845/24/20/T12561, KA.
612
Rakennuspäällikön apulaisen insinööri A. Junttilan kirje, 10.6.1940, 2/II/III/6/3/T14251; Linnoitustoimiston
yleisen osaston komentotoimistossa pidetyn neuvottelun pöytäkirja, 5.6.1940, I/II/11/6/T12526, KA.
613
P. Kaiteran promemoria ”Työhönotto ja palkkajärjestely linnoitustyömailla”, 17.9.1940, Linnoitusasiain toimikunnan kokouksen pöytäkirjan liite 18.9.1940, 1/1/T14251, KA.
614
Työvoimajaoston päällikön insinööri E. Riihimäen kirje Rakennusosastolle, 16.4.1941, 1707/K/19
f/I/II/10/6/T12526, KA.
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Ks esim. SAK työpiirin adjutantin sotilasvirkamies E. Sederholmin määräys, 3.3.1941, 986/K/18
a/I/IV/2/2/T12553, KA; Launonen, 35.
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marssimalla insinöörin tai rakennusmestarin puheille, toiset taas muistelivat tulleensa työnvälitystoimiston kautta.616
Itse tuottamiensa tilastojen mukaan työvoimajaosto oli lokakuusta 1940 huhtikuuhun 1941
mennessä välittänyt 376 rakennusmestaria ja työnjohtajaa, 5761 ammattityömiestä ja 13140
aputyömiestä, yhteensä 19 277 työntekijää.617
Palkkaus oli tärkeä kysymys sekä linnoitustoimistolle että sen työntekijöille. Linnoitusasiain
toimikunnassa tehtiin esitys, jonka perusteella päädyttiin siihen, että tuntitöissä noudatettiin
voimassa olleita Kotkan rakennustöiden palkkatariffia ja urakkatöissä Helsingin urakkatöiden
palkkatariffia. Linnoitustyömaat laskettiin yhdeksi isoksi työmaaksi, jossa oli samat työpalkat.
Työvoimasta sai olla maksimissaan 5 prosenttia paikallista. 618 Keväällä 1941 aputyömiesten
palkat olivat 10–11 markkaa tunnilta ja ammattimiesten palkat eri aloista riippuen 11–16 markkaa tunnilta. Rakennusmestarit kuittasivat kuukaudessa 3 000–6 000 markkaa, rakennusinsinööreillä vaihtelu oli 6 000–10 000.619 Vuoden 1941 ensimmäisen neljänneksen menoarvioon
Hanell merkitsi palkkakuluiksi yhteensä 65,4 miljoonaa markkaa kuukaudessa.620
Työnjohto – insinöörit, rakennusmestarit ja työnjohtajat – hankittiin vapaita reittejä pitkin,
mutta linnoitusosaston työvoimajaosto suoritti seulonnan. Työnjohtoa ei kuitenkaan koskaan
tuntunut olleen tarpeeksi. Linnoitustoimistossa syyksi epäiltiin sitä, että kilpailukykyisestä palkasta huolimatta väliaikainen työ ei houkutellut. Toinen tekijä saattoi olla siinä, että työmaat
olivat paikoitellen keskellä korpea ja olosuhteet sen mukaiset.621
Jo aiemmin mainitun elokuun kriisin aikana Mannerheimin mainittiin kiirehtineen linnoitustöitä ”äärimmäiseen asti”.622 Edellytyksenä kuitenkin oli ammattitaitoisen työnjohdon
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Haastattelut H4, H5, H19, H26, Miehikkälän Salpalinja-museon muistitietokokoelma.

617

Työvoimajaoston päällikön insinööri E. Riihimäen kirje Rakennusosastolle 8.5.1941,
1272/Rak.sal./II/II/18/17/T12561, KA.
618
Rakennusosaston päällikön insinööri B. Backbergin kirje valtion palkkaneuvottelukokouksen sihteerille,
12.11.1940, 1343/Tj/III b/29/23/T12561, KA.
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Rakennusosaston päällikön insinööri H.A. Relanderin kirje Linnoitustöiden johtajalle, 17.4.1941,
6469/24/20/T12561; Linnoitusjoukkojen sopimuspalkkaisen henkilökunnan palkkanormit, 14.1.1941,
70/K/4sal./10/T12526, KA.
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Linnoitustöiden kustannusarvio ajalle 1.1.–31.3.1941, I/III/7/4/T12526, KA.
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Linnoitustöiden johtajan kenraaliluutnantti E. Hanellin kirje Linnoitusasiain toimikunnalle, 13.2.1941,
19/II/III/6/3/T14251, KA.
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Pöytäkirja kenraaliluutnantti E. Hanellin koollekutsumasta kokouksesta Linnoitustoimistossa, 17.8.1940,
I/II/9/4/T12524, KA.
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saaminen, kun tavoitteena oli tuplata työvoiman määrä noin 20 000:een.623 Työnjohtovoiman
puute kuitenkin hidasti mahdollisuuksia ja oli koko linnoittamisen organisaation ja töiden kehittämisen kannalta merkittävä ongelma.624
Helsingin kaupungilta pyydettiin apua insinöörien saamiseksi ja näitä saatiinkin useita.625 Helsingin teknillinen koulu puolestaan lupasi informoida joulukuussa 1940 valmistuvia rakennusmestareita avoimista työpaikoista.626 Tätä kautta joulukuussa 1940 teknillisestä koulusta rakennusmestariksi valmistunut Veikko Mäkinen pestautui linnoitustoimiston palvelukseen. Hänen
toimipaikkansa oli tammikuusta 1941 alkaen linnoitustoimiston suunnitteluosaston tarkastustoimisto. Rakennusmestari Mäkinen palkattiin tarkastajaksi ”sopimusluontoiseen toimeen”.
Kuukausipalkka oli aluksi 3500 markkaa, mutta nousi pian 4000 markkaan.627
Maaliskuusta toukokuuhun Mäkinen koulutti betonilaborantteja Miehikkälässä. Lisäksi hän
avusti insinööri Mäkilää betonilaboratoriotehtävissä, kuten koekuutioiden lujuustesteissä. Mainittakoon, että tarkastustoimiston työlistoilla oli myös rakennusmestari Eero Nero 628, jonka
myöhempi maailma tulisi tuntemaan tuomittuna sotarikollisena. Arvatenkin tästä syystä Mäkinen ei muistelmissaan mainitse Neroa sanallakaan.
Betonilaborantit puolestaan tekivät työryhmissä tärkeää työtä betonin laadun varmistajina. Oli
tiedettävä, että linnoitteissa käytetty betoni oli tasalaatuista. Laboranttien tehtäviin kuului ennen
valua käytettävän kiviaineksen tutkiminen ja betoninkokoomuskaavakkeen täyttäminen. Näiden perusteella betonilaborantin oli määriteltävä käytettävä seos ja esiteltävä se työpäällikön
tai valvojan tarkastettavaksi. Valun aikana laboranttien tuli vahtia kaikkia oleellisia työvaiheita
ja otettava betonista koekappaleet – koekuutiot, koepalkit ja vesitiiveyskoekappaleet. Valun
päätyttyä oli viimeisteltävä kaavakkeet ja valupäiväkirja ja huolehdittava koekappaleiden jälkihuollosta sekä niiden lähettämisestä koemurskaamoon.629
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Linnoitustoimiston yleisen osaston päällikkö eversti G. Heinrichsin kirje Linnoitusasiain toimikunnalle,
7.8.1940, 17/II/III/6/3/T14251, KA.
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Linnoitusasiain toimikunnan kokouksen pöytäkirja, 19.12.1940, 1/1/T14251, KA.
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Tarkastustoimisto, henkilökunnan tehtävät, 1.5.1941, II/II/8/4/T13545, KA.
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Suunnitteluosaston rakennusmestari E.V. Neron kirje Rakennusosastolle, 23.4.1941,
1126/Rak/Sal./20/T12561, KA.
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Välirauhan aikana myös koulutettiin lisää asevelvollisia. Yksi näistä oli insinööri Vilho Rantapihla, joka astui palvelukseen A II -luokan nostomiehenä pioneerijoukkoihin 30.3.1940. Sieltä
hänet siirrettiin linnoitustoimiston tehtäviin Savonlinnaan ja Kulennoisiin suorittamaan asevelvollisuutta. Siviiliosaaminen otettiin huomioon. Rantapihla sai toimia siviilipukuisena työryhmän päällikkönä asepalveluksensa aikana.630
Linnoitustyömailla oli monenlaista työntekijää. Valtaosa työntekijöistä oli miehiä, mutta naisia
oli myös. Useimmiten naisten tehtävät olivat joko toimistoapulaisina, tai lottina huoltotehtävissä, mutta jonkin verran myös rakennustöissä. Joulukuun 15. päivänä 1940 merkittiin osioon
”työläiset, naisia” luvuksi 243. Vastaava miesten luku oli tuolloin 26 423. 631 Työnjohdon ja
työläisten suhde oli noin 1:30. Vahvuuksista oli jo aikaisemmin hieman puhetta. Suomen sota
1941–1945 teoksesta lähtien on viitattu suurimpana vahvuuslukuna olleen maaliskuun noin
35 000, jonka jälkeen määrät hieman taittuivat alaspäin.632 Rakennusalan johtotehtävissä työskennelleiden yhdistykset aktivoitiin myös mukaan ja valtioneuvostolle esitettiin rakennusinsinöörien siirtoja toisista valtion virastoista linnoitustöihin.633
Mutta kaikkiaan linnoitustyömaat työllistivät huomattavasti useamman. Monelle työ saattoi
olla kohtuullisen lyhytaikainenkin ja jotkut saattoivat tehdä useamman erän työmailla. Syyskuun loppupuolen vahvuus oli noin 23 000. Lokakuussa toimintansa aloittanut työvoimajaosto
puolestaan oli lokakuusta 1940 huhtikuuhun 1941 toimittanut työmaille noin 20 000 työmiestä.
Kokonaissumma lienee 45 000 paikkeilla ja siihen vielä päälle vapaaehtoiset lotat, joita oli parisen tuhatta kerrallaan. Työvoiman vaihtuvuudesta mielenkiintoisena esimerkkinä on oheinen
tilasto työryhmästä 421, jossa on kirjattuna aika, jonka sisällä sata miestä on saapunut, ja sen
hetken nykyhetken tilanne, kuinka monta on edelleen työmaalla. Suuntaa-antava lienee myös
Rakennusliike Tähtinen & Solan toteamus historiikissaan:
”Miesvoima oli kovin liikkuvaista, keskimäärin oli täällä töissä 500 miestä, mutta
kaiken kaikkiaan kävi työmaan kirjojen kautta 5 kertainen miesmäärä.” 634
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Rantapihla, Vilho: Mukana olleen muistiinpanoja menneistä sota-ajoista rauhallisimpine välikausineen. Helsinki 2000, 58.
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Seuralle ja Rakennusinsinöörien Yhdistykselle, 28.3.1941, 48-49.EH/RV./8/4/T14251, KA.
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Taulukko 5. Tilasto miesten saapumisesta ja lähtemisestä, 18.11.1940.

Työryhmä 421
miehiä saapunut
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-671

tuloaika
23.8.-2.9.1940
2.9.-13.9.1940
13.9.-24.9.1940
24.9.-4.10.1940
4.10.-11.10.1940
11.10.-1.11.1940
1.11.-15.11.1940

jäljellä 15.11.
47
44
48
56
70
79
71
415

Lähde: ”Havainnollinen tilasto miesten saapumisesta ja lähtemisestä sekä jäännös saapunutta sataa kohti"
18.11.1940458/420/40/13/8/T13214, KA

Toukokuun 1940 lopulla Hanell oli ottanut esille mahdollisuuden käyttää linnoitustöissä rakennusliikkeitä urakoitsijoina.635 Heillä olisi valmiina työnjohto ja työkoneet. Neuvottelut käytiin
ja 25.6. yhdeksän helsinkiläistä rakennusliikettä aloitti urakkatyöt linnoitustoimiston laskuun.
-

Pyramid Oy Märkälässä (I armeijakunta)

-

Kreuger & Toll Rutolassa (I armeijakunta)

-

Oskari Vilamo Sarvilahdessa (II armeijakunta)

-

Otto Wuorio Toikkalassa (II armeijakunta)

-

Oy Constructor Ab Kolppolassa (II armeijakunta)

-

Alfred A. Palmberg insinööritoimisto Oy Orkkolassa (II armeijakunta)

-

Rakennustoimi Oy Suo-Anttilassa (II armeijakunta)

-

Oy Tektor ja Oy Viarecta Ab, Kinnarissa (II armeijakunta)636

Urakoitsijoita käytettiin koko rakennusvaiheen ajan. Urakkasopimukset laadittiin linnoitustoimiston kanssa, mutta varsinainen valvonta oli työpiireillä, joiden alueella urakoitsijat suorittivat
tehtäviään. Yleisten urakkasopimusten mukaan myös urakoitsijoiden oli noudatettava työväen
ottamisesta ja palkkaamisesta linnoitustoimiston työryhmille annettuja käskyjä.637 Keväällä

635
Linnoitustöiden johtajan kenraaliluutnantti E. Hanellin kirje suunnitteluosastolle ja rakennusosastolle,
29.5.1.940, 8742/Rak/24/20/T12561, KA.
636

Yleisen osaston päällikön eversti G. Heinrichsin kiertokirje, 27.6.1940, 398/K/3 sal./II/II/15/9/T12562, KA.

637

Yleiset sopimusehdot 12.12.1940, I/II/20/9/T12563, KA.

160

1941 linnoitustöiden urakkatöissä käytettiin palkanmaksussa Helsingissä voimassa ollutta hinnoittelua urakkapalkoista.638
Toukokuun loppupuolella täydennyksien ja lisätyövoiman hankinta tuotti enemmän ja enemmän vaikeuksia. Asutuskeskusten työttömien työtilaisuudet olivat lisääntyneet esimerkiksi satamatehtävissä ja huoneenrakennuksessa. Siirtoväkeä oli myös työllistetty niin, että toukokuun
15. päivänä oli siirtoväen joukossa ollut enää 275 linnoitustyömaille soveltunutta henkilöä.
Koska työvoiman hankinta oli vaikeaa, ehdotettiin ettei miesvahvuutta linnoitustöissä enää nostettaisi. Maaseudun työvoimaa ei edelleenkään tulisi lähettää linnoitustöihin eikä työvelvollisuuttakaan olisi syytä soveltaa – se nähtiin sisäpoliittisesti arveluttavana ratkaisuna. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ehdotus olikin, että lokakuun 1. päivään saakka linnoitustöissä pidättäydyttäisiin kasvattamasta vahvuuksia ja mahdolliset täydennykset hoidettaisiin sisäisillä järjestelyillä.639

Varautuminen ”tulevaan sotaan”
”Tulevan sodan arviointiin liittyy arvaamattomuus.”640
Linnoitustoimistossa varautuminen ”tulevaan sotaan” alkoi viimeistään syksyllä 1940, jolloin
Neuvostoliiton hyökkäystä pelättiin erityisen paljon. Linnoitustöissä tämä tarkoitti, että mikäli
vihollinen hyökkäisi, olisivat linnoitustyössä olleet evakuoitava taemmas.641
Rakennuspäällikön apulaisen tehtävässä toiminut insinööri Aulis Junttila antoi ohjeita järjestelyistä ”rajaselkkauksen tai sodan varalta”. Jokaisesta työryhmästä tuli toimittaa luettelo niistä
reserviläisistä, jotka olisi pidettävä työmaalla toimintakyvyn säilyttämiseksi. Heidät kaavailtiin
siirrettäväksi erityiseen linnoitustoimiston reserviin. Junttila painotti, että jokaista voima- ja
työkonetta varten piti olla ammattitaitoista henkilöstöä kolmivuorotyön takaamiseksi. Samoin
korjaamisen tuli olla turvattu. Ohjeessa hahmoteltiin jokaiselle etulinjan divisioonalle tai prikaatille

perustettavaksi

kolmea

rakennuskomppaniaa,

jotka

varustettaisiin.

Näiden
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Ministeri Annalan kirje puolustusministeriölle, 28.5.1941, 646/Kom./II/II/11/6/T12526, KA.
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Tynkkynen, Vesa: Yhteenveto. Teoksessa Tynkkynen, Vesa (toim.): Tuleva sota. Ennustamisen sietämätön
vaikeus. Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1: tutkimuksia nro 17. Edita, Helsinki 2017, 306.
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Pöytäkirja linnoitustoimistossa 12.8.40 klo 16.00 pidetystä kokouksesta, 12.8.1940, 691/K./3
sal./I/II/10/9/T12525, KA.
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komppanioiden vahvuus olisi 5 upseeria, 23 aliupseeria ja 180 miestä. Luettelot pitäisi olla linnoitustoimistossa 15.8.1940 ja komppanioiden perustamisen valmistelut oli pantava käyntiin.
Myös urakoitsijat kuuluivat liikekannallepanosuunnitelmiin.642
Periaatteessa päädyttiin siihen, että linnoitusrakennusjoukot siirtyisivät rakentamaan taaempia
asemia. Samoin päätettiin, että linnoitustöiden johtaja pysyisi tehtävässään mahdollisen sodan
aikana. Linnoitusrakennusjoukot alistettaisiin operatiivisesti armeijakunnille tai vastaaville,
mutta teknillinen johto olisi linnoitusrakennusjoukoilla. Mutta vielä vuoden vaihteessa 1940–
41 puuttui tuo sodan ajan organisaatio.643 Tammikuussa 1941 hahmoteltiin sodanaikaisten linnoitustyöjoukkojen ja johdon järjestelyjä. Ensimmäinen lähtökohta oli, että linnoitustöiden piti
perustua operatiivisiin suunnitelmiin. Myös mahdolliseen tulevaan otettiin kantaa:
”Olettaen, että linnoittamistöitä tullaan suorittamaan ainakin samassa laajuudessa
kuin viime sodan aikana, on johto desentralisoitava, jolloin johdon porrastus sotajaoitusta vastaavasti tuntuu asianmukaiselta ja antaa parhaimmat takeet siitä,
että työt tulevat suoritetuiksi taistelevien joukkojen toivomuksia tarpeita huomioonottaen.”644
Huhtikuussa 1941 rakennusosaston urakkatoimisto lähestyi urakoitsijoita tiedustellen, olisivatko toiminimet halukkaita myös mahdollisen sodan aikana suorittamaan linnoitustöitä taaemmilla linjoilla. Mikäli vastaus olisi myöntyvä, urakkatoimistolle piti lähettää luettelo vakinaisesta ammattityövoimasta, joiden pitäisi töiden jatkumisen mahdollistamiseksi jäädä töihin.
Muilta osin työvoima täydennettäisiin linnoitustoimiston toimenpitein. 645 Sovellettiin samaa
varausjärjestelmää, kuin sotatarviketeollisuudessa.
Linnoitustoimistoa kiinnosti, kuinka suuri määrä työmiehistä oli reserviläisiä. Oli nimittäin selvää, että kaikkia reserviläisiä ei saisi pidettyä linnoitusrakennusjoukoissa, vaan heidät tultaisiin
kutsumaan omiin tehtäviinsä kenttäarmeijassa. Esimerkiksi elokuussa 1940 linnoitustoimiston
noin 11 000 miehestä reserviläisiä oli noin 44 prosenttia. 646
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Toinen esimerkki on toukokuulta 1941. Työryhmän 115 vahvuus oli 620, joista reserviläisiä oli
288, eri luokkien nostomiehiä 173 ja vapautettuja 159.647 Urakoitsija Cyklop Oy:n linnoitustyömaalla puolestaan oli 194 miehestä reserviläisiä 123.648 Näillä luvuilla oli suuri merkitys
linnoitusrakennusjoukkojen liikekannallepanon suunnitteluun ja valmisteluun ja mahdollisuuksiin pitää työmaat toiminnassa mahdollisen liikekannallepanon sattuessa. Eräässä yhteydessä
myös todetaan ammattityövoimasta olleen jopa 80 % reserviläisiä.649 Lopulta linnoitustoimisto
sai varata omiin tehtäviinsä runkohenkilökuntaa, niin päällystöä kuin ammattimiehiä, korkeintaan 2000. Muiden reserviläisten oli käskystä siirryttävä määrättyihin paikkoihin liikekannallepanoa varten.650
Suunnitelmia tehtiin ja linnoitustoimisto odotti tarkempia perusteita pääesikunnalta. Viimein
17.5.1941 operatiivinen osasto antoi linnoitustoimistolle ohjeet perustettavista linnoitusrakennusjoukoista sekä niiden alistuksista. Yhteensä tämä tarkoitti kahdeksaa linnoituskorjauskomppaniaa ja 24 linnoitusrakennuspataljoonaa. Linnoitustoimiston suunnitelma valmistui näiltä
pohjilta 3.6.1941. Suunnitelman laskelmien mukaan kotialueilta täytyisi toimittaa työvelvollisia näitä joukkoja varten 9100, jotta saataisiin täydennettyä kenttäarmeijaan siirtyneet reserviläiset ja rakennusyksiköt täysvahvuisiksi. Jokaiseen armeijakunnan esikuntaan tulisi linnoitustyöjoukkojen johtamiseen tarkoitettu linnoitusosasto, esikunnan osasto 4. 651
14.6.1941 linnoitustoimiston liikekannallepanovalmisteluja tehnyt kapteeni J. T. Pajunen kirjoitti linnoitustoimiston liikekannallepanosuunnitelman kansilehteen ilmeisen rauhallisesti:
”koko suunnitelma muuttunut”.652 Tieto tulevasta hyökkäyksestä oli saavuttanut linnoitustoimiston liikekannallepanoupseeri Pajusen. Tähän asti odotushorisontti oli näyttänyt linnoitusrakennusjoukkojen sodan aikaisessa käytössä taaempien asemien rakentamista talvisodan kokemuksien mukaisesti. Nyt perustettavaksi tuli 43 linnoitusrakennuspataljoonaa.653 Työtehtävät
tulivat seuraamaan hyökkääviä kenttäarmeijan joukkoja. Tähän palataan luvussa 5.
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4. Jatkosota ja työvelvollisuuden toimeenpano
”Maallamme ei ole varaa tuhlata yhdenkään miehen ase- tai työvoimaa, vaan on
jokaisen tarmo käytettävä jatkuvaan puolustustaisteluumme niin armeijassa kuin
kotirintamallakin.”654
Tässä luvussa tarkastellaan työvoiman sotilaallisen käytön järjestelyä ylimmältä organisaatiotasolta. Työvelvollisuuslain yleinen toimeenpano oli asetuksella annettu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, mutta maanpuolustukseen tarkoitettu työvelvollisuuslain toimeenpano
annettiin kotijoukkojen esikunnalle. Edellisessä luvussa käsitelty Laaksosen toimikunnan mietintö otettiin käytännössä sellaisenaan sovellettavaksi, koska aikaa ei ollut suunnitelmien kehittämiseen.
Ensiksi luodaan katsaus yleiseen työvoimatilanteeseen ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön, jonka jälkeen katsetta tarkennetaan kotijoukkojen esikunnan työvoimaosastoon.

4.1 Yleinen työvoimatilanne jatkosodan aikana
”Puutetta oli ennen kaikkea ammattitaitoisesta miestyövoimasta; tarjolla oli suurimmaksi osaksi ammattitaidotonta naistyövoimaa. Kaiken kaikkiaan tarjonta ja
kysyntä eivät lähimainkaan siis vastanneet toisiaan.”655
Vaikka kenttäarmeijan vahvuutta supistettiin sodan kuluessa, pysyi kysymys työvoimaresurssien pienuudesta pinnalla. Suomen kokoisessa maassa työvoima- ja sotavoimakysymykset kulkivat rinnan, sillä kyse oli samoista resursseista. Tästä johtuen on tarkasteltava työvoiman käyttöä koko valtakunnan tasolla ennen kuin siirretään katse tarkemmin työvoiman sotilaalliseen
käyttöön. Nämä eivät olleet erillisiä osia kehityksestä.
Kuten usein on sanottu, Suomen mobilisaatioaste jatkosodan alussa oli huimaavan korkea. Sarasteen mukaan hyökkäysvaiheen kokonaisvahvuus naiset mukaan luettuna oli jopa 660 000.656
Tästä luvusta suurin osa kuului työikäiseen miesväestöön, jotka oli irrotettu normaaleista
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rauhan ajan töistään. Tämä tarkoitti, että noin 16 % koko valtakunnan asukasluvusta oli maanpuolustuksen tehtävissä. Tällä oli suora vaikutus yleiseen työvoimatilanteeseen Suomessa. Teollisuudesta oli puolustusvoimien palvelukseen otettu noin 50 % miespuolisista työntekijöistä
ja maataloudesta noin 70 %. Metalliteollisuudessa toteutui tehokkaimmin varausjärjestelyt, sillä
kyseiseltä alalta otettiin vain 10 % miestyövoimasta. Eri aloilla työntekijävajaus tuntui eri tavoilla, mutta varsinkin maa- ja metsätalous oli kovilla.657
Syksyn edetessä kotirintaman työvoimapula alkoi tuntua entistä pahemmin. Odotushorisontti
oli synkkä. Kotiuttamisten suunnittelu aloitettiin lokakuussa, sillä myös armeijan johto tiesi,
että kotirintaman työt oli saatava järjestymään. Ensimmäinen laajempi kotiuttamiskäsky annettiin 15. marraskuutta, pari viikkoa ennen hallituksen ja ylipäällikön neuvottelua. 658
Aikaisemmin oli myös todettu, että Suomi ei voisi käydä sotaa kesällä, koska maataloustyöt
kärsisivät. Toisin kävi. Marraskuun lopulla, kun sota oli kestänyt noin viisi kuukautta, pidettiin
hallituksen ja ylipäällikön neuvottelukokous. Kokouksessa olivat paikalla presidentti Ryti ja
marsalkka Mannerheim, pääministeri Jukka Rangell ja ministerit Väinö Tanner, Rudolf Walden, Antti Kukkonen, Mauno Pekkala, Väinö Arola, Juho Koivisto, Viljami Kalliokoski, Väinö
Salovaraa, K.-A. Fagerholm, Oskari Lehtonen, Vilho Annala, Toivo Ikonen, Toivo Horelli ja
Henrik Ramsay. Päämajasta paikalla olivat ylipäällikön lisäksi kenraalimajuri Aksel Airo,
everstit Selim Isakson ja Johan Arajuuri sekä everstiluutnantit Väinö Kotilainen ja Ragnar
Grönvall.659 Jostain syystä yleisesikunnan päällikkönä toiminut ja päämajan puolella kokousta
järjestellyt kenraaliluutnantti Hanell puuttui.660 Presidentti Ryti piti aloittaneen puheenvuoron:
”Sotatoimet ovat kehittyneet siihen vaiheeseen, että voi syntyä jonkinmoinen
tauko toiminnassa. Kun me toiselta puolen tiedämme, että meidän aseveljemme,
jotka hoitavat sotatoimia Pohjois-Suomen alueella, ovat muutamia lähimpiä kuukausia lepotilassa, voimme vetää puoleltamme johtopäätöksen, että mekin
voimme sovelluttaa sodankäyntiimme vanhaa sääntöä ”festina lente”. Joka
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tapauksessa kysymys jonkin määrän palveluksessa olevista miehistä kotiuttamisesta on varsin ajankohtainen.”661
Käsittelyssä olleisiin asioihin kuuluivat esimerkiksi hallinnon järjestäminen ja talouselämän elvyttäminen takaisin vallatulla alueella, kansanhuoltotilanne, valtiontalouden tila ja kotirintaman työvoimakysymys sekä toiveet lomautuksista. Kuten presidentin ensimmäisestä puheenvuorosta kävi ilmi, oli työvoimakysymyksellä korkea prioriteetti. 662
Kotirintaman työvoimasta ja lomautuskysymyksistä piti alustuksen kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeri Vilho Annala. Hänen alustuksena oli tasapainotteleva. Hän esitti, että täytyisi
lomauttaa asevelvollisia kotirintaman töihin, mutta samalla hän painotti sitä, että taistelutehtävän oli oltava etusijalla. Tässä Annala oikeastaan kiteytti koko ongelman. Kotirintaman ja sotarintaman tehtävät oli nähtävä yhtä tärkeiksi, ja molemmista pidettävä huolta.
”Kun molempien tehtävien hoitaminen merkitsee kansankunnan voimien jännittämistä äärimmilleen, silloin olisi löydettävä sellainen ratkaisu, että kumpikin tehtävä sodan edelleen jatkuessa tulee edes jotenkuten tyydyttävästi hoidetuksi.
Muuten käy tilanne aivan kestämättömäksi.” 663
Vientiteollisuus oli kärsinyt ja tuonti epänormaalissa tilassa ja tarpeet saada tavaroita ulkomailta olivat ”melkein loppumattomat”. Kauppasopimusten edeltämällä tavalla tuonti oli maksettava oman maan tuotteilla. Työvoimaa tarvittiin metsätöihin, kuljetusten hoitamiseen ja tiettyihin rakennustöihin. Maatalouden työvoiman tarve muodosti aivan ”oman kysymyksensä”.
Tehtyjen laskelmien mukaan asepalveluksesta esitettiin vapautettavaksi tai ainakin lomautettavaksi noin 69 000 miestä.664
Ylipäällikölle esitelty lomautettavien lista tavoitteli lomauttamista/kotiuttamista nimettyjen
henkilöiden ja ammattialojen mukaan, kun taas sotilaat lomauttaisivat yksiköitä. Siviilimaailman tarpeet ja sotilaalliset näkökulmat olivat vastakkain. Puolustusvoimat katsoi voivansa lomauttaa tietyn määrän sotilaita, mutta näiden piti tarvittaessa olla nopeasti käskytettävissä
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uudestaan palvelukseen.665 Samanlaista keskusteluahan käytiin ennen talvisotaa, kun pohdittiin
asteittaista liikekannallepanon purkamista. Nyt neuvottelukokouksessa läsnä olleista Henrik
Ramsay oli myös tuolloin mukana.666 Myös tällöin sotilas- ja siviiliedustajien ehdotukset olivat
samankaltaiset, kuten olivat myös kannat. Sotilaat lomauttaisivat mieluummin yksiköittäin.
Eversti Selim Isakson, Päämajan järjestelyosaston päällikkö, puolestaan piti esitelmän omasta
näkökulmastaan. Lomautusasiat olivat tuottaneet hirvittävän määrän ylimääräistä työtä, joka ei
kuulunut ydintehtävään. Lisäksi teollisuuden käyttöön varattujen määrä lisättynä jo lomautettuihin ja kotiutettuihin uhkasi pudottaa miesmäärät alle määrävahvuuksien. Esitettyyn 69 000
miehen lomauttamiseen Isaksson ei uskonut, sillä se lisäisi arveluttavasti henkilöstövajausta.
Joukkojen uudelleenjärjestelyt oli kuitenkin käynnistetty ja joitakin joukkoja kotiutettaisiin.
Isakson huomioi talouselämän kannan, mutta totesi, ettei kotiutuva henkilöstö jakautuisi tasaisesti.667Joulukuun aikana vapautettiin kotirintamalle noin puolet hallituksen esittämästä minimimäärästä, 30 000 miestä. Jo tämäkin määrä oli helpotus työvoimatilanteelle.668
Oma vaikutuksensa työvoimaresurssien käyttöön oli pohjoisessa vaikuttaneilla saksalaisilla
aseveljillä. Suomalaisia palkattiin erilaisiin tehtäviin.669 Lisäksi joitakin linnoitusrakennuspataljoonia oli alistettu saksalaisten käyttöön. 670 Varsinkin vuodenvaihteessa 1941–42 pohjoisen
palkkaus ja työolot olivat myllerryksessä johtuen saksalaisten tarjoamista korkeista palkoista.
Syntyneen ongelman ratkaisemiseksi perustettiin suomalais-saksalainen sekakomitea yhteistuumin järjestelemään asioita. Mainittakoon, että kesällä 1942 saksalaisten käyttämän suomalaisen työvoiman lukumäärä rajoitettiin 4 000, kun se aiemmin samana vuonna oli ollut
10 000.671 Vuoden 1942 lopulla saksalaisten käytössä olleen suomalaisen työvoiman määrä oli
noin 5 000.672
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Saksalaiset vaikuttivat työvoimaan myös Pohjanmaalla. Saksalaiset olivat rakennuttaneet Alahärmään perunavaraston 10 miljoonan perunakilon varastoimiseksi. Rakennustyöt oli jo saatu
päätökseen, mutta suojeluskuntapiiri valitti kotijoukkojen esikunnalle, että paikkakuntalaista
työvoimaa käytettiin perunan lajittelutehtävissä. Yhteensä noin sata miestä ja 60 naista, joille
maksettiin paikallisiin oloihin verrattuna kohtuullisen helposta työstä korkeaa palkkaa. Paikallinen työvoimalautakunta ei uskaltanut ottaa miestyövoimaa pois saksalaisten perunavarastolta,
vaikka metsätöitä olisi ollut tehtävänä ja suojeluskuntapiirin työvoimaupseerikin oli asiasta
huomauttanut.673 Etelä-Pohjanmaan läntisen suojeluskuntapiirin esikunta pyysi työvoimaosastolta tukea asiaan ja sitä myös sai. Kotijoukkojen esikunta osoitti ohjeensa suoraan Alahärmän
työvoimalautakunnalle:
”Metsätyövoiman puutteen takia määrätään k.o. varastolla työssä oleva miestyövoima korvattavaksi naistyövoimalla. Vain kaikkein raskaimpia töitä varten saadaan jättää miestyövoimaa työmaalle.”674
Yleisen tason työvoimakysymykset liikkuivat eniten maa- ja metsätalouden työvoimassa. Tammikuussa 1942 Yrjö Laaksonen laati muistion yleisestä työvoimatilanteesta. Tammikuun alkuun mennessä hänen mukaansa oli jo lähetetty noin 22 000 puolustusvoimien töihin ja toimittamattomia tilauksia oli noin puolentoista tuhannen miehen verran. Ikäluokan 1923 kutsunnat
olivat myös aiheuttaneet täydennyksen tarpeita linnoitustyömailla, kun nuori ikäluokka oli
otettu palvelukseen, joten työvoimatilauksia oli odotettavissa edelleenkin. 675 Tämän lisäksi oli
metsätyösesonki. Metsätalous oli perinteisesti ollut talvisin suuri työllistäjä, joka oli ottanut
työvoimansa siitä samasta työvoimareservistä, josta nyt oli otettu armeijan asevelvolliset ja linnoitustöiden parhaassa iässä olleet.
Laaksosen laskelmien mukaan metsätöiden kunnolliseen suorittamiseen tarvittaisiin yhteensä
noin 55 000 miestä kolmen kuukauden ajaksi. Tämä lukumäärä päti sillä edellytyksellä, että
työvoima oli hyväkuntoista ja metsätöihin tottunutta. Heikompaa työvoimaa tarvittaisiin vastaavasti enemmän.676 Maatalouden osalta tavalliset työvoimatarpeet olivat Laaksosen mukaan
keväisin noin 200 000 miestä ja elonkorjuuaikana noin 440 000. Hänen arvionsa oli, että mikäli
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puolustusvoimat lomauttaisivat noin 20 000 isäntää, työnjohtajaa ja ammattimiestä, olisi mahdollista suorittaa kevättyöt pääasiassa naisten ja nuorukaisten voimin.
Laaksosen mukaan oli ”kylmä totuus”, että ellei talven aikana saataisi suoritettua metsätöitä,
olisi osa puunjalostuslaitoksista pistettävä seisomaan. Tämä puolestaan vaikuttaisi myös muiden tuotantolaitosten toimintaan ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Jos tähän vielä ynnättäisiin
se, ettei maatalouden kevättöihin saataisi tarpeeksi työvoimaa, odotushorisontti muuttuisi hyvin
synkäksi.
”Tilanne on vakava. Ei voida olla hyväuskoisia ja luottaa siihen, että kyllä välttämättömät työt tulevat tehtyä, vaikkakin maan pääasiallisin työvoima on muissa
tehtävissä. Tarpeellisia töitä on jäänyt tekemättä ja mitä pitemmälle sama suunta
jatkuu, sitä vaikeammaksi käy uusien töiden suorittaminen.” 677
Tammikuun lopulla valtioneuvosto hyväksyi ohjelman, jossa määriteltiin suuntaviivoja työmarkkinoiden järjestelylle ja työvoiman hankinnalle vuoden loppuun asti. Tavoitteena oli varata käytettävissä ollut työvoima töihin, jotka nähtiin välttämättömiksi sotatoimien turvaamiselle, kansanhuollolle tai ulkomaisten kauppasopimusten täyttämiselle. Tästä johtuen ei ilman
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön lupaa saanut aloittaa sellaisia valtion töitä, jotka
eivät välittömästi liittyneet maanpuolustukseen, puutavaran hankintaan tai seuraavan kesän
maatalouden tuotantotaisteluun. Käynnissä olleet valtion työt oli tarkistettava ja tarpeen vaatiessa keskeytettävä. Lisäksi oli ryhdyttävä vastaaviin toimenpiteisiin kuntien ja yksityisten
työnantajien töiden suhteen.678 Linjat oli luotu työvoiman säännöstelylle työnteon säännöstelyn
kautta.
Laaditun ohjelman mukaan oli edelleen käytettävissä ollut työvoimareservi mobilisoitava ”tuotantotaisteluun”. Tätä varten oli tehostettava sotavankien työtehoa sijoittamalla näitä etupäässä
metsätöihin ja turpeen nostoon. Naistyöttömien raha-avustukset lopetettaisiin 1. toukokuuta lukien, jonka jälkeen heidät sijoitettaisiin pääasiassa maatalouden töihin. Koulut määrättiin
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lopetettavaksi toukokuun alussa ja aloitettava uudelleen vasta 15. lokakuuta, jolloin sellainen
”nuoriso, joka jo ei ole hyödyllisessä työssä” sijoitettaisiin maa- ja metsätalouden tehtäviin.679
Metsätöiden järjestäminen puhtaasti vapaaehtoista tietä ei onnistunut. Kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriö pyysi ja sai valtioneuvostolta valtuudet soveltaa työvelvollisuuslakia myös
metsätöihin.680
Alkuvuodesta 1942 sotilaallinen tilanne oli tasaantunut. Kenttäarmeija oli ryhmitetty puolustukseen ja laajempien kotiuttamisten aloittaminen oli mahdollista.681 Oli myös huoli siitä, että
kotiutetut tai lomautetut sotilaat ottaisivat kotiinpaluun levon ja loman kannalta. Työvoimapropagandassa tämä näytti tietenkin huonolta. Päämajan tiedotusosasto ohjasi kotijoukkojen esikuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta viivyttelyt jäisivät minimiin. 682 Kotijoukkojen esikunta
tekikin tiedotusosaston ohjeiden mukaisen julistuksen, jota jaettiin kaikille suojeluskuntapiireille.
”Maallamme ei ole varaa tuhlata yhdenkään miehen ase- tai työvoimaa, vaan on
jokaisen tarmo käytettävä jatkuvaan puolustustaisteluumme niin armeijassa kuin
kotirintamallakin.” 683
Työvoiman riittävyyteen sotateollisuudessa kiinnitettiin huomiota erityisesti ammattityövoiman osalta, jonka suhteen käytettiin asevelvollisten osalta lykkäysmääräyksiä. Sotateollisuuden
työvoima-asioita hoitivat teollisuuspiirit, mutta vuoden 1944 kuluessa myös sotatarviketeollisuuden työvelvollisten hankkiminen annettiin kotijoukkojen esikunnalle.684
Koko valtakunnan työvoima-asiat pyörivät kesään 1944 asti samoilla urilla. Työvoimaa tarvittiin maa- ja metsätaloudessa kausittain. Sotateollisuus vaati oman osuutensa ja linnoitustyömaiden työvelvollistäydennykset olivat koko ajan käynnissä. Sotatoimien osalta puhuttiin asemasodasta. Sodan ajan joukkoja järjesteltiin uudelleen, jolloin vanhempia ikäluokkia kotiutettiin.
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Käytössä oli myös erilaisia lomajärjestelyitä maatalouden töitä varten. Asemasodan aikana tapahtui myös muutoksia. Työvelvollisuuslaki uudistettiin ja järjestettiin työvelvollisuuskutsunnat. Hallituksen vaihdon jälkeen syksyllä 1943 työvoima-asioiden ylimmässä johdossa tapahtui
käänne. Mannerheimin luottokenraali Einar Mäkinen nimitettiin valtakunnan työvoimapäälliköksi, jossa tehtävässä hän pysyi kesäkuuhun 1944. Aikaisemmin ministerit ja esittelijäneuvos
Eljas Kahra olivat hoitaneet asiat, mutta ministerit vaihtuivat ja Kahra määrättiin tullihallituksen johtoon.685
Linnoitustyöt säilyivät koko sodan ajan tärkeimpänä tahona, jossa työvelvollista työvoimaa
käytettiin. Keväällä 1943 linnoitustöiden johtaja kenraaliluutnantti Hanell linjasi oman näkemyksensä: ”Olkoonpa työvoimatilanne miten vaikea tahansa, linnoitustyöt ovat laadultaan sellaisia, ettei miesmäärään nähden enää voida tinkiä.”686
Sodan aikana nousi tärkeäksi teemaksi rationalisointi. Pauli Kettusen mukaan rationalisointi
tarkoitti nimenomaan työn mahdollisimman tehokasta järjestämistä uusien koneiden käyttöönoton sijaan. Oli toimittava olemassa olleiden koneiden, niukkojen raaka-aineiden ja työvoiman
varassa. Työtehotoiminta oli osa sotataloutta.687 Rationalisointi tuli ulottaa tuotannon jokaiseen
osaan, alusta loppuun. Rationalisointi nähtiin sota-aikana kansalliseksi tehtäväksi, johon Kari
Teräksen mukaan kaikkien tuotantolaitosten odotettiin osallistuvan.688
Työvoiman ja työmarkkinoiden säännöstelyllä saatiin aikaan vaikutuksia työvoimatilanteeseen.
Merkittävin resurssi tuli naisten työvoimasta. Esimerkiksi kotirintaman rakennustöitä säännöstelemällä pyrittiin pienentämään työvoiman kysyntää. Työvelvollisuusmääräyksillä ja talkoilla
(joista seuraavaksi enemmän) pystyttiin liikuttamaan työvoimaa tarvittuun suuntaan. Olemassa
olleita resursseja pyrittiin käyttämään täydellä teholla. Kari Narsin mukaan tärkeimmän teollisuuden ja maatalouden työvoimareservin loivat naiset.689
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Neuvostoliiton suurhyökkäys kesällä 1944 aiheutti sen, että kotiutetut ja lomautetut asevelvolliset käskettiin takaisin aseisiin. Näiden lisäksi myös aiemmin kotirintaman käytössä olleet toisen luokan nostoväkeen kuuluneet kutsuttiin koulutuskeskuksiin: osa aseelliseen palvelukseen,
osa linnoitustöitä tukeneisiin työkomppanioihin. Myös työvoimaresurssit kiristyivät jälleen.
Syksyllä 1944 alkoi toisenlaiset käytännön asiat vaivaamaan työvoimaviranomaisten mieliä.
Kotiutettavat reserviläiset piti saada nopeasti rauhantöihin.690

Vapaaehtoisuus edellä
Koko jatkosodan ajan työvoimaviranomaiset korostivat omassa toiminnassaan vapaaehtoisuuden merkitystä velvollisuuden täyttämisessä. Mitä useammin kotirintaman välttämättömät työt
suoritettaisiin vapaaehtoisesti ilman työvelvollisuusmääräystä, sen paremmaksi se arveltiin
yleiselle mielipiteelle. Oli vahva näkemys siitä, että suomalaiset tekisivät osansa mieluummin
ja tehokkaammin vapaaehtoisuuden perusteella. Lisäksi taustalla vaikuttivat myös työ oikeutena ja työ velvollisuutena.691 Mutta jos vapaaehtoisuus ei riittänyt, oli turvauduttava pakkokeinoihin, joita työvelvollisuuslaki tarjosi.
”Koska maallamme ei ole varaa tuhlata yhdenkään miehen ase- tai työvoimaa,
voidaan toimettomaksi syystä tai toisesta jääneet miehet viipymättä kutsua takaisin asepalvelukseen.”692
”Ei tarvinne sanoa, että tarkoituksena on kaikessa vedota kansalaisten vapaaseen
uhrimieleen. Kuitenkin on kokemus osoittanut, että tämä mieli on paljon alttiimpi,
kun vetoomuksen takana on uhka.”693
Pidettiin itsestään selvänä, että suomalaiset saatiin paremmin tekemään tarvittavia töitä, kun ei
suoranaisesti pakotettu. Jo sotatalouskomiteoiden hahmotelmissa oli ajatuksia siitä, että
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mahdollista työvelvollisuutta olisi sovellettava vain silloin kuin töihin ei olisi vapaaehtoisia.
Tämä toistui jopa säädösteksteissä, kuten työvelvollisuuslain toimeenpanoasetuksessa 1939:
”Työvelvollista alköön määrättäkö työhön, ennen kuin on osoittautunut tai on varsin ilmeistä, ettei riittävää työvoimaa muuten ole käytettävissä.”
Kuitenkin, kuten hieman aiemmin olleissa lainauksissa hyvin todettiin, vapaaehtoisuuden taustavoimana oli aina lakiin perustuva pakon mahdollisuus. Työvelvollisuuslain alainen kansalainen saatiin tarvittaessa luovuttamaan työvoimansa: Vapaaehtoisuudella saattoi tekijä itse pystyä vaikuttamaan työn paikkaan ja aikaan. Työvelvollisuusmääräyksen saanut sen sijaan teki
työtä, jota käskettiin paikassa, joka ilmoitettiin. Kyse ei ollut ”vapaasta” valinnasta vaan pikemminkin rajoitetusta valinnasta, jossa lopputulos oli periaatteessa sama. Joko työvoima saatiin vapaaehtoisesti, tai se otettiin pakkokeinoin. Rajoitettu valinta (constrained choice) on yksi
tapa ei-vapaan työvoiman hankkimisesta, jota Marcel van der Linden on käsitellyt artikkelissaan Dissecting coerced labor.694
Vapaaehtoisuus oli tavoite, jonka takuu oli työvelvollisuuslaissa. Esimerkiksi talven 1942 metsätöissä oli huomattavaa puutetta työvoimasta. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö antoi ohjausta työvoimalautakunnille työvoiman hankkimisesta, jossa kuvastuu hyvin kepin ja
porkkanan suhde työvoiman hankintaan. Nimittäin se työvoima, joka hakeutui vapaaehtoisesti
metsätöihin, oli vapaa lakisääteisestä työvelvollisuudesta. Ja päinvastoin. Jos puolestaan työvelvollinen työvoima osoittautui niskuroivaksi, piti se lähettää eteenpäin passitettavaksi toiseen
erilliseen työkomppaniaan, joka oli sotilaallisen järjestyksen alainen kurimuodostelma työvelvollisille (kurimuodostelmasta hieman lisää myöhemmin).695 Kotialueen työvoimakysymyksistä polttavimmat liittyivät usein juuri metsätöihin.
Konkreettinen esimerkki vapaaehtoisesta velvollisuuden täyttämisestä oli organisoitu talkootoiminta, joka alkoi välirauhan aikana. Elokuun puolivälissä 1940 diplomi-insinööri Kauko Leiponen laati muistion ”Suomen Talkoot”. Tässä muistiossa hän esitteli saman nimisen organisaation perustamisen talkootoiminnan organisoimiseksi. Aloitetta käsiteltiin ensin Akateemisessa Karjala-Seurassa, jonka jäsen Leiponen oli. Akateemisen Karjala-Seuran aloitteesta kutsuttiin kokous, johon osallistui parikymmentä valtakunnallista maataloudellista, sosiaalista ja
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aatteellista järjestöä. Läsnä olleet kannattivat Leiposen ehdotusta ja kokous asetti toimikunnan
laatimaan yhdistyksen sääntöjä ja toiminnan aloittamista.696
Perustava kokous pidettiin 30.9.1940, jossa sai virallisen alkunsa Suomen Talkoot ry. Perustamiskirjan allekirjoittivat Akateeminen Karjala-Seura, Pellervo-Seura ja Suomen Aseveljien
Liitto. Toiminta organisoitui pitkälti aseveliliiton paikallisen organisaation myötä.697
”Sen vajaan vuoden kuluessa, jonka Suomen Talkoot ehti toimia ennen sodan
puhkeamista uudelleen juhannuksena 1941, päästiin talkootoiminnan organisoinnissa ja itse talkootyössä hyvään alkuun.” 698
Jatkosodan alku poisti suuret määrät työvoimaa tavallisesta käytöstä. Yksi mahdollisuus työvoimatilanteen helpottamiseksi nähtiin vapaaehtoisessa talkootyössä. Tämän organisoimiseksi
päätettiin Suomen Talkoot ry lakkauttaa ja perustaa uusi organisaatio: Suurtalkoot ry. Perustava
kokous pidettiin tammikuun 4. päivänä 1942. Perustamiskirjan allekirjoittajat olivat samat kuin
Suomen Talkoiden, sillä lisäyksellä että mukaan tuli Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto.699
”Suomen Aseveljien Liiton aloitteesta on perustettu koko maata käsittävä, Tasavallan Presidentin suojeluksessa oleva avustus- ja jälleenrakennusjärjestö ”Suurtalkoot r.y.””700
Toimintansa aikana Suurtalkoiden jäseninä oli 66 valtakunnallista yhteisöä, jotka edustivat
kaikkia yhteiskunnan osia.701 Talkootoiminnan organisoinnissa yhdistys turvautui Suomen
Aseveljien Liiton organisaatioon.702 Suomen Aseveljien Liitto oli perustettu elokuussa 1940 ja
sen tehtävinä olivat aseveljien, sotaleskien, invalidien ja siirtoväen avustaminen.
Jatkosodan aikaiseen työvoiman sotilaalliseen käyttöön talkootöillä ei ollut suoraa merkitystä.
Yleisemmän kontekstin takia on kuitenkin syytä ottaa pari huomiota esille. Ensinnäkin,
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kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö rahoitti Suurtalkoot ry:n toimintaa. Työvoimaviranomaisten toimintaa helpotti, mikäli mahdollisimman suuri osa töistä tehtiin vapaaehtoisesti –
jos se vaan kävi päinsä. Yhteistoimin ministeriön ja Suurtalkoot ry:n keskustoimiston kanssa
tarkasteltiin työvoiman kokonaistilanteita ja tarpeita sekä tarkennettiin yhteisiä suunnitelmia
siitä, mitä töitä ja missä voisi suorittaa talkoilla. 703
Yhtenä esimerkkinä voidaan ottaa halkotalkoot, eli mottitalkoot. Tässä yhdistyivät selvästi työvoimaviranomaisten ja Suurtalkoiden työ. Polttopuista oli pulaa ja metsätöistä puuttui kokenutta metsätyövoimaa suuret määrät. Polttoaineen kulutus oli kasvanut ja polttopuita tarvittiin.704 Huomionarvoista on se, että talkootyöt asetettiin jopa työvelvollisuus- ja työvelvoitetöiden edelle, erityisesti metsätaloudessa. Jos oli oman toimensa ohella suorittanut vapaaehtoisesti
”kohtuullisen urakan”, pyrittiin kyseinen henkilö asettamaan viimeiselle sijalle siitä henkilöstöstä, josta seuraavan kerran työvelvollisuuslain perusteella työvoimaa määrättäisiin esimerkiksi metsätalouden tehtäviin. Lisäksi mottitalkoissa suoritetulla vapaaehtoistyöllä ja todennetuilla pinokuutiometreillä halkotavaraa saattoi joko korvata kokonaan tai saada hyvityksiä mahdollisista työmääräyksistä.705
Syksyllä 1943 myös Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston oli osallistuttava halonhakkuutalkoisiin puolustuslaitoksen polttopuutarpeen tyydyttämiseksi. Työmaa sijaitsi eräällä tilalla
Snappertunassa. Henkilöstö oli jaettu työryhmiksi ja talkootyömaalle järjestettiin bussikuljetus,
jonka lähtöpaikaksi määrättiin esikunnan edusta. Kyseessä oli yön yli kestävä tehtävä, mutta
majoitus oli hoidossa. Aivan työmaan lähettyvillä oli sisämajoitus, Kotijoukkojen esikunnan
työvoimaosaston virkamiehen Edwin Törmälän mukaan, ”tosin ahdas mutta lämpöinen”.706
Kotijoukkojen esikunta osallistui myös Suurtalkoot ry:n tukemiseen. Suojeluskuntajärjestö oli
mukana Suurtalkoiden hallituksessa ja sen jäsenistö aktiivinen. Lisäksi heinäkuussa 1942 oli
työvoimaosastoon perustettu väliaikaisesti kaksi kapteenin arvoista toimistoupseerin vakanssia.
Näihin tehtäviin määrättiin kuhunkin kapteenit, jotka samalla päivämäärällä luovutettiin edelleen Suurtalkoot ry:n käyttöön. 707
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Vapaaehtoisen työn organisoinnin yhteydessä on vielä mainittava Naisten Työvalmiusliitto,
joka oli perustettu keväällä 1940. Naisten Työvalmiusliitto järjesti esimerkiksi naisten työpalveluleirejä. Puoli vuotta kestäneille leireille osallistui noin 1 500 tyttöä.708 He muun muassa
työskentelivät työpalvelujaksonsa aikana maatalojen perheissä erilaisissa tehtävissä. 709 Lisäksi
Naisten Työvalmiusliitto organisoi naapuriapua akuuteissa tilanteissa. 710
Kauko Leiponen, joka itse oli organisoimassa ja johtamassa talkootöitä arvioi, että talkootöiden
kautta saadut vapautukset työvelvoitteisiin nähden ”jossain määrin myös pakotti ihmisiä lähtemään vapaaehtoisesti toisten mukana reippaille ja iloisille vaikkakin rasittaville talkooretkille,
ennen kuin jäätiin odottamaan mahdollista työmääräystä.”711 Mutta jos talkootöiden kautta ei
tullut tarpeeksi työvoimaa, oli työvoimaviranomaisilla mahdollisuus pakkokeinojen käyttöön.712 Vapaaehtoisesti, mutta ei täysin vapaasti, täytettiin kansalaisvelvollisuuksia talkootöillä. Jorma Kalelan mukaan ”vapaaehtoisuuden työvoimapolitiikka” luonnehtii jatkosodan aikaa.713

Työvelvollisuuskutsunnat 1943
Työvelvollisten luettelointia edellytettiin jo kesällä 1939 säädetyssä työvelvollisuuslaissa.
Mutta kuten todettua, mitään valmistelutöitä ei tehty ennen ylimääräisiä harjoituksia ja talvisodan syttymistä. Syystä tai toisesta työvoimaa ei luetteloitu välirauhankaan aikana.714 Keväällä
1942 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö toimeenpani työvoiman luetteloinnin, joka tosin ei ollut täydellinen: ”Se koski ainoastaan miespuolisia henkilöitä sekä kaupungeissa, kauppaloissa ja eräissä esikaupunkikunnissa osittain myös naispuolisia.” 715
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Joulukuussa 1942 työvelvollisuuskutsuntojen suunnittelu oli täydessä vauhdissa. Kotijoukkojen esikunta avustaisi tehtävässä. Tavoitteena oli järjestää kutsunnat sadassa kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriön osoittamassa kunnassa. Perustiedot henkilöistä saataisiin kansanhuoltoviranomaisten kortistoista ja toimijana olisi suojeluskuntapiirien kutsuntalautakunta.
Tieto kutsunnoista annettaisiin julkisilla kuulutuksilla. Kutsuntapaikkojen lukumäärä ja sijoitus
riippuisi kunnista, mutta jokaisella kutsuntapaikalla olisi oltava kaksi tarkastavaa lääkäriä töissä
samanaikaisesta. Tällä mahdollistettaisiin 200–300 miehen tarkastusnopeus päivässä.716
Kootut työvoimakortistot olivat osoittautuneet epätäydellisiksi, sillä oli havaittu paikoitellen
useidenkin miesten jättäneen ilmoittautumatta. Täydennysluettelointia oli tehty tammikuun alkupuolella 1943. Työvelvollisuuskutsunnat, jotka työvoimaviranomaiset järjestivät sotilasviranomaisten avustuksella, alkoivat tammikuun lopulla. Tavoitteena oli suoraan työvoiman
hankkiminen talven metsätyömaille ja samalla kiinnittää koko maan huomiota työvoimakysymykseen. 717
Työvelvollisuuskutsuntoja järjestettiin kolmessa osassa kevään kuluessa eri puolella maata sekä
miehille että naisille. Kaikkien 1889–1923 syntyneiden miesten oli osallistuttava, joskin vapautettuja olivat asepalveluksessa olleet, asevelvollisuuden suorittamisesta sodan aikana vapautetut viran- ja toimenhaltijat sekä lykkäysmääräyksellä työssä olleet. Jokaiselle suoritettiin
lääkärintarkastus ja määriteltiin työkelpoisuusluokka. Lisäksi lajittelussa oli vielä 12 eri ammattiryhmää, joita käytettiin.718 Luokat olivat:
-

I raskaaseen työhön kenttäoloissa kelpaavat

-

II kevyeen työhön kenttäoloissa kelpaavat

-

III kevyeen työhön kotioloissa kelpaavat

-

IV työhön kelpaamattomat

Sarasteen mukaan tammikuun työvelvollisuuskutsuntojen onnistuminen ylitti odotukset. Tammikuun kutsuntoihin kutsuttiin 96 838 miestä, joista 88 % saapui paikalle tai vapautettiin.
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Näistä ensimmäiseen luokkaan arvioitiin 61,6 prosenttia, toiseen luokkaan 13,9 % ja kolmanteen 17,6 prosenttia. Jäljelle jääneet 7,2 prosenttia arvioitiin työhön kelpaamattomiksi.719
Huhtikuussa 1943 järjestettiin toinen kierros työvelvollisuuskutsuntoja, jotka keskittyivät pelkästään asutuskeskuksiin ja sellaisiin maakuntiin, joissa valtaosa väestöstä ei ollut maatalouden
palveluksessa. Tällöin otettiin lajitteluun myös työtärkeysluokittelu. Luokkia oli jälleen neljä.
Ryhmään A kuuluivat ne, jotka olivat kokonaisedun kannalta vähemmän tärkeissä tehtävissä ja
voitiin tarvittaessa siirtää kokonaan toisiin tehtäviin. Seuraavaan ryhmään kuuluivat ne, jotka
olivat talvikuukausina määrättävissä jatkuvaan metsä- tai muuhun työhön tai joille voitiin antaa
suurempia työurakoita. Ryhmään C kuuluvaksi arvioitiin sellaiset, jotka tarvittaessa voitiin irrottaa lyhyeksi ajaksi (2-4 viikkoa) kerrallaan muihin töihin, kuten sadonkorjuuseen. Viimeiseen ryhmään kuuluneita ei tullut irrottaa lainkaan toimestaan.720 Työvoiman luokittelussa näkyy sodanajan yhteiskunnan funktionaalinen ajattelu oikeasta miehestä (tai naisesta) oikealla
paikalle.721
Kolmannet työvelvollisuuskutsunnat järjestettiin toukokuussa 1943. Kutsuttuina olivat kaikki
18–44-vuotiaat naiset. Naisten työvelvollisuuskutsuntojen tavoitteena oli erityisesti työvoiman
hankinta tuleviin maataloustöihin. Lisäksi kutsuttiin jälleen 19–54-vuotiaita miehiä.722
Työvelvollisuuskutsuntojen jälkeen kotijoukkojen esikunta ja kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö kävivät neuvotteluja linnoitustyömaiden työvoimatäydennyksistä, joiden taustalla
oli linnoitustöiden johtajan kenraali Hanellin kanssa käydyt keskustelut. Kotijoukkojen esikuntapäällikkö kenraalimajuri Woldemar Oinonen ilmoitti Päämajan linnoitusosastolle neuvottelujen tuloksena olleen, ”että tarpeellista täydennystä voidaan jatkuvasti toimittaa, elleivät olosuhteet nykyisestään huomattavasti muutu”. Akuutti tarve oli tuolloin reilu 1 100 miestä, jotka
arvioitiin voitavan myös toimittaa asutuskeskusten soveltuvasta väestöstä. 723
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4.2 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö: Eljas Kahra ja Einar Mäkinen
Työvelvollisuuslain ylin toimeenpano oli säädetty kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle. Jatkosodan alkaessa ei kuitenkaan ollut suoritettu kaikkia tarpeellisia muutoksia, että ministeriö olisi ollut valmiina hoitamaan uutta tehtäväänsä. Kuten edellisessä luvussa huomattiin,
Laaksosen toimikunnan mietintö valmistui huhtikuun puolivälissä 1941. Tälläkään kertaa työvelvollisuusasioita suunniteltaessa aika ei ollut puolella. Asiaan tietenkin reagoitiin. Heti jatkosodan alkaessa asetuksella työvelvollisuuden toimeenpanosta tehtiin kotijoukkojen esikunnasta
ylin toimeenpanoviranomainen asioissa, jotka koskivat maanpuolustuksellisia töitä. 724 Ministeriön järjestelyt saatiin valmiiksi asetuksella lokakuussa 1941, jolloin voi katsoa ylimmän toimeenpanoelimen olleen toimintavalmis.725
Seuraavana olivat vuorossa työvoimalautakunnat, joiden toimenkuvat tarkistettiin ja määriteltiin asetuksella tammikuussa 1942. Paikallinen taso oli näin saatu ajan tasalle, ainakin paperilla.
Tämän jälkeen alkoi väliportaan muodostaminen. Kuten talvisotaa käsitelleessä luvussa käsiteltiin, kansanhuoltoministeriön vetämän talvisodan aikaisen version mukaan kansanhuoltopiirit toimivat työvelvollisuuslautakuntien ja ministeriön välissä. Väliporras oli jätetty pois, kun
työvelvollisuusasiat siirrettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle. Huomattiin kuitenkin, että niille oli tarve – helmikuussa 1942 koko maa jaettiin yhdeksääntoista työvoimapiiriin. Piirien määrä kasvoi myöhemmin kahteenkymmeneen kahteen. 726
”Sodan jatkuessa ja parhaan työvoiman ollessa asepalveluksessa on käytettävissä
olevan rajoitetun työvoiman järjestely- ja käyttökysymykset ensiarvoisen tärkeitä.
Tässä mielessä onkin valtioneuvosto äskettäin antamalla päätöksellä maa jaettu
yhdeksääntoista työvoimapiiriin.”727
Piirien toimintaa johti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiain piiritoimisto. Toimistoa johti piirin työvoimapäällikkö apunaan tarpeelliseksi katsottu määrä henkilökuntaa. Työvoimapäällikön tehtävissä yhdistyivät kuntatason palkkasäännöstely ja työvoimapolitiikka.728 Piiritoimistojen ja suojeluskuntapiirien esikuntien vastuut työvelvollisten
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ottamisessa yhdenmukaistettiin.729 Suojeluskuntapiirien toimintaohjeet mukailivat Laaksosen
toimikunnan linjauksia. Sarasteen mukaan työvoimahallinto oli saatu valmiiksi tähän saavuttaessa. Edellytykset työn ja työvoiman säännöstelylle olivat olemassa. Yksi muutos ylimpään
organisaatioon tuli vielä syksyllä 1943, kun kenraali Mäkisestä tuli valtakunnan työvoimapäällikkö.
Ministeriön tärkein yksittäinen toimija oli esittelijäneuvos Eljas Kahra, joka oli arviolta syvimmin perehtynyt työvelvollisuusasioiden kysymyksiin. Talvisodan aikana Kahra oli otettu ministeriöstä Päämajan työvoimatoimiston päälliköksi, mutta nyt hän pysyi ministeriössä.
Eljas Kahran esitelmä ”Miten suoriudumme ensi kesän töistä” kuului radiovastaanottimissa
maaliskuun kuudentena päivänä 1942. Tulevaisuuden suunnitelmissa saattoi Kahran mukaan
ottaa oppia kesästä 1941 ja analysoida tilanteessa tapahtuneet muutokset. Viestin ydin oli melko
yksinkertainen:
”Kun jo viime kesänä töiden suoritus oli tiukalla, vaikka niistä sitten suoriuduttiinkin suhteellisen hyvin, seuraa tästä johdonmukaisesti päätelmä, että meillä ei
ole varaa jättää yhdenkään suomalaisen, vanhan tai nuoren, miehen tai naisen,
työvoimaa ensi kesänä käyttämättä, ja että meidän on muutenkin koetettava ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin työvoiman hankkimiseksi tähdellisiin töihin.” 730
Koviakin keinoja täytyi Kahran mukaan käyttää. Vähemmän ajankohtaisista töistä oli supistettava. Kaupunkeihin siirtyneitä maalaisseutujen asukkaita oli palautettava takaisin maaseudulle
töihin. Vapaaehtoisten ja työttömien naisten siirtäminen maataloustöihin asutuskeskuksista, samoin kuin nuorten sijoittaminen töihin, olivat Kahran listalla. Myös sotavankien ja siviilivankien käyttö mainittiin yhtenä keinona.731
Kahra julisti esitelmässään sen usein toistetun asian, että vapaaehtoisuuden perusteella saadaan
työteho ja tulokset paljon paremmiksi kuin pakottamalla. Myös se, että oli edes mahdollisuus
vaikuttaa siihen, missä työtä teki, oli Kahran mukaan työtehoa edistävä seikka. Työvelvollisuuslain ikärajaa oltiin alentamassa, mutta sitäkin käytettäisiin kaiken kaikkiaan ” vain niihin
nähden, jotka eivät muuten ymmärrä velvollisuuttaan isänmaataan kohtaan sen hätätilassa”.
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Kahra korosti suurtalkoiden ja yleensäkin talkootoiminnan merkitystä. Jokaisen työtä tarvittiin.732 Kahran vuonna 1942 esittämät toimenpidemallit saavuttivat kannatusta sitä mukaa, kuin
rauha alkoi näyttäytyä mahdollisuutena. Muistioissaan jo vuonna 1942 Kahra linjasi näkemyksiään siitä, miten työvoimakysymyksiä olisi hoidettava rauhanpaluun yhteydessä. Jorma Kalela
arvioi Kahran ajatusten kulkeneen samoja uria kansainvälisten ajattelijoiden kanssa.733
Kahra kuitenkin siirtyi tullihallituksen johtoon 30.12.1942. Edellinen pääjohtaja Ilmari Killinen
oli menehtynyt kesken kautensa 21.10. ja Kahra valittiin tilalle. Kahralla oli aikaisempaa kokemusta työskentelystä tullihallituksessa. Kahra ei poistunut kuvioista, vaikka virkapaikka vaihtuikin, vaan hän osallistui edelleen asiantuntijana työvoimakysymysten suunnitteluun. Kahra
piti esimerkiksi paikkansa linnoitusasiain toimikunnassa koko sen toiminnassa olon ajan
(1940–41, 1942–44) ja kirjoitti vuonna 1943 laajan muistion sodanjälkeisen ajan työvoimapolitiikan suunnitelmista, joka tosin päivättiin vasta jatkosodan päättymisen jälkeen. 734 Kahra palasi 1945 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön. Kaikkiaan kolmen vuoden pesti tullihallituksen pääjohtajan paikalle näyttäytyy erikoisena suhteutettuna sodan aikana vallinneeseen
kireään työvoimatilanteeseen ja sen säännöstelyyn sekä siihen, kuinka suuri rooli Kahralla oli
ollut asioiden hoidossa.
Vuoden 1943 maaliskuussa aloitti toimintansa tunnettu Edwin Linkomiehen johtama hallitus.
Linkomiehen hallituksen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriksi – jolla oli työvoima-asiat
– tuli maalaisliiton Toivo Ikonen. Muistelmissaan Linkomies kirjoittaa, kuinka työvoima-asiat
olivat menossa hunningolle, kun Linkomiehen ”varsin heikkokykyiseksi” arvioima Ikonen ei
ollut tehtävien tasalla. Linkomiehen muistelmat on tunnetusti syytä nauttia pienen suolan kera,
mutta joka tapauksessa syksyllä 1943 luotiin uutena valtakunnan työvoimapäällikön tehtävä,
johon tuli kenraalimajuri Einar Mäkinen. Lopulta myös Ikonen erosi tehtävästään.735
Linkomiehen mukaan nimityksellä oli Waldenin ja Mannerheimin puolto. Tähän väittämään
voi perustellusti luottaa, sillä tuskin muutoin kuin ylipäällikön suostumuksesta olisi yhtä luottokenraalia siirretty ministeriöön – ellei sitten hoitamaan asioita kuntoon. Selvää on, että tällä
entisestään korostettiin maanpuolustuksen etujen huomioon ottamista koko valtakunnan työvoimapolitiikassa. Kenraali Mäkisellä nimittäin oli valtuudet päättää työvoima-asioista suoraan
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ministerin nimissä.736 Yksi tekijä nimityksen takana saattoi olla myös Mäkisen aikaisemmat
kokemukset esimerkiksi talvisodan alla, jolloin hän oli käsittelemässä työvoimakysymyksiä
kansanhuollon neuvotteluissa. Lisäksi on arvioitu, että kenraali Mäkisen ylempi oikeustieteiden
tutkinto yhdistettynä hyviin suhteisiin Päämajan järjestelyosastoon antoi hyvät edellytykset tehtävän suorittamiselle.737
Mäkisen toimintaa valtakunnan työvoimapäällikkönä on hieman vaikeaa arvioida, sillä arkistomateriaalit ovat niukkoja. Työvoimapäällikön toiminnan jälkinä ovat enimmäkseen allekirjoitetut asiakirjat, joilla esimerkiksi hyväksyttiin tai hylättiin jokin rakennustyön työvoima-anomus. Mitään laajempaa muistiota tai ohjelmanjulistusta Mäkinen ei tuottanut. On lähdettävä
siitä, että kenraali Mäkinen oli määrätty tehtävään ja hän keskittyi vain sen hoitamiseen.
Joitakin vaikutuksia on kuitenkin tutkittavissa. Linkomiehen hallituksen iltakoulussa 18.8.1943
pääministeri Linkomies ilmoitti, että Päämaja oli lomauttamassa kuukauden ajaksi maataloustöihin noin 10 000 jalkaväen taistelijaa vuoden 1924 ikäluokasta. Tämä lomautus laskettiin työvoimapäällikkö Mäkisen ansioksi.738
Samoihin aikoihin näiden lomautusten kanssa Mäkinen ja linnoitustöiden johtaja kenraali Hanell kävivät myös neuvotteluja. Linnoitustöihin tarvittiin jatkuvasti täydennyksiä ja lisää työvoimaa. Yhteistuumin kenraalit olivat päätyneet siihen, että 5000 miehen työvoimatilaus oli
toimitettavissa. Tilauksen teki linnoitusosaston päällikkö eversti Bonsdorff: Tilattiin kolmessa
erässä yhteensä 5000 miestä. Tilaukset olivat kivityömaille, louhimoille, kunnossapito- ja tarkastustoimistolle, seitsemälle eri linnoitusrakennuspataljoonalle, viidelle eri yhtymän linnoitustoimistolle ja yhdelle erilliselle linnoitusrakennuskomppanialle. Työvoimatilaus ei kuitenkaan mennyt sellaisenaan läpi. Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosastolla, jossa työvoimatilaukset käsiteltiin, tiputettiin lukumäärää tuhannella.739
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Ministeriössä Mäkinen istui kesäkuuhun 1944 asti. Neuvostoliiton suurhyökkäyksen edetessä
hänet siirrettiin 15.6.1944 Mannerheimin päätöksellä ministeriöstä toisen armeijakunnan johtoon Karhumäen suunnalle.740

4.3 Työvelvollisuuslain muutokset 1942
”Ei tarvinne sanoa, että tarkoituksena on kaikessa vedota kansalaisten vapaaseen
uhrimieleen. Kuitenkin on kokemus osoittanut, että tämä mieli on paljon alttiimpi,
kun vetoomuksen takana on uhka.”741
Kesällä 1941 päivitettiin voimassa ollutta lakia yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana. Tätä
kehitystä tarkasteltiin edellisessä luvussa. Pääasiassa tämä tarkoitti muutoksia ja tarkennuksia
kahteen pykälään. Lisäksi lain soveltamiseen vaikutti annetut asetukset. Jatkosodan alkaessa
työvelvollisia olivat kaikki suomalaiset 18–59 vuotiaat suomalaiset ja työvelvollisuuden ylin
johto kulkulaitosministeriöllä. Laaksosen toimikunnan linjausten mukaisesti kotijoukkojen esikunta määriteltiin vastuulliseksi toimijaksi, kun kysymyksessä oli työvelvollisen työvoiman
hankkiminen puolustusvoimien käyttöön.
Ennen talvisotaa säädettyyn lakiin ei kuitenkaan oltu täysin tyytyväisiä. Tämähän oli näkynyt
jo talvisodan aikana ja sen jälkeen Päämajan työvoimatoimiston yhteenvedoissa, joissa lain
epätarkoituksenmukaisuuksiin puututtiin. Jatkosodan syksyn kokemukset tukivat edelleen lainmuutoksen tarvetta.
Tammikuussa 1942 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö asetti toimikunnan tutkimaan
keinoja, joilla työkykyinen työvoima saataisiin työvelvollisuuden avulla mahdollisimman tehokkaasti työhön. Samalla oli mietittävä, miten lain soveltamisen epäkohdat saataisiin korjattua. Toimikunnan tehtäväksi tuli laatia ehdotukset uudesta työvelvollisuuslaista ja sen toimeenpanoasetuksesta. Toimikunnan puheenjohtajaksi tuli Arvo Sipilä742. Itseoikeutetusti jäseneksi
määrättiin ylitarkastaja Yrjö Laaksonen kaksinkertaisella pestillään (kotijoukkojen esikunnan
työvoimaosasto sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiain osasto).
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Muita jäseniä olivat Yrjö Rantala743, Pentti Kaitera744, varatuomari Victor Wikman, insinööri
Paavo Kyrenius sekä Rakennustyöväen Liiton puheenjohtaja Uno Nurminen.745
Toiminnan aloittamiseksi ja ohjaukseksi jäsenille jaettiin Eljas Kahran laatima kirjoitus ”työvelvollisuuslain ja sen toimeenpanoasetuksen tarkistamisesta”. Lähtökohdaksi Kahra otti sen,
että huolimatta uusituista asetuksista ja tehdyistä muutoksista, oli koko työvelvollisuuslaki toimeenpanoasetuksineen kirjoitettava uusiksi. Tavoitteena oli saada maan työvoimareservit ”täydelleen mobilisoiduksi” ja samalla taata työvelvollisten oikeusturva entistä tarkemmin määritellysti.
”Työvelvollisuuslaki säädettiin keväällä v. 1939, jolloin Suomen kansa samoin
kuin monet muut kansat oli siinä sinisilmäisessä uskossa, että maailmansotaa ei
tule tai että ainakaan se ei koske Suomea.”746
Tästä syystä Kahran mukaan lakia ei voitu säätää niin hyväksi, kuin olisi ollut tarpeen. Lain
soveltaminen oli rajoitettava maanpuolustuksen etua tarkoittaneisiin töihin. Vastustajia myös
löytyi tällöin. Tässä näkyy ero, jonka eletyt kokemukset tekivät. Keväällä 1939 lakia käsiteltäessä ei tiedetty sitä, mitä tapahtuisi. Kyse oli varautumisesta mahdolliseen. Talvisodan kokemukset muokkasivat myös tulevan odotusta työvoiman käytön suhteen. Vuoden 1939 työvelvollisuuslaki jätti mahdollisuuksia soveltamisen ulkopuolelle. Esimerkiksi kansanhuollollisiin
töihin ei tämän lain mukaan voinut työvelvollisia käyttää, ellei tilanne ollut niin kriittinen, että
maanpuolustus muuttuisi uhatuksi. Kahran viesti toimikunnalle oli selvä: lain soveltamisalaa
olisi laajennettava koskemaan myös väestön toimeentuloa tarkoittaneita töitä maanpuolustuksellisten lisäksi.747
Soveltamisalan laajentamisen lisäksi ikärajoja oli laajennettava. Voimassa ollut ”18 vaan ei 60”
arvioitiin riittämättömäksi tulevasta urakasta selviämiseen. Nuoriso ja 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat oli otettava mukaan työkykynsä mukaisiin töihin. Nuorisoksi oli ajateltu 15–17 -vuotiaita, joiden työtoimintaa oli mukana suunnittelemassa myös kouluhallitus. Vanhempien osalta
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kyse oli erityisesti eläkkeelle jääneiden viran ja toimenhaltijoiden saamisesta uudelleen töihin.
Esimerkiksi talvisodan jälkeen menetettyjen alueiden virkamiehiä oli laitettu eläkkeelle virkojen jäätyä tarpeettomiksi. Samalla kuitenkin kokemuksiin vedoten Kahra esitti, että uudessa
lainsäädännössä yli 55-vuotiaat pitäisi rajata joukkoon, joita ei lähetettäisi töihin oman paikkakuntansa ulkopuolelle. Kokemukset tästä olivat tietenkin suurimmalta työvelvollisen miestyövoiman käyttäjältä, Päämajan linnoitusosastolta.748
Oikeusturvan suhteen vuoden 1939 työvelvollisuuslaki ei peittänyt kaikkia mahdollisuuksia.
Nyt olisi otettava huomioon esimerkiksi työvelvollisen työkyvyn toteaminen, varusteiden, työkalujen ja ruokailuvälineiden hankkiminen ja terveydenhoito. Myös säännöksiä palkkauksesta
olisi tehtävä selvemmiksi. Tässä yhteydessä Kahra nosti jälleen esille hänen ja Laaksosen vision
siitä, että linnoitustöiden työvelvollisten palkkaus oli tehtävä yhteneväiseksi armeijassa taistelevien sotilaiden päivärahojen ja korvausten kanssa. 749 Toimikunnan työ laitettiin käyntiin ja se
konkretisoitui 20.4.1942 hallituksen esityksenä 38.
Esityksessä todettiin, että työvelvollisuuden soveltaminen oli aloitettu talvisodan aikana eikä
ollut pääteltävissä, milloin luopuminen siitä olisi mahdollista. Aikaisemman lain suureksi puutteeksi arvioitiin se, ettei lakia säädettäessä ollut käytettävissä ”mitään yleistä työvelvollisuutta
koskevia omakohtaisia kokemuksia”. Totaalisen sodankäynnin vaikutuksia yhteiskunnalle ei
myöskään voitu arvioida kokonaisuudessaan.750 Päätöksiä tehdessä nykyhetken kokemukset ja
odotukset eivät ehkä mahdollistaneet muuta. Sotakeväänä 1942 tilanne oli toinen: kokemusta
oli kertynyt totaalisesta sodasta, työvelvollisuuden soveltamisesta ja näiden molempien vaikutuksista yhteiskuntaan.
Sotilaallisten näkökohtien lisäksi nyt oli otettava huomioon talouselämän vaikeudet. Hallituksen esityksen tavoitteet olivat samat, mitä Kahra esitti muistiossaan aikaisemmin tammikuussa:
työvoimaresurssien kokonaisuuden tarkoituksenmukainen käyttö sekä työvelvollisuussuhteessa olevien oikeusturvan laajentaminen ja selventäminen. Tähän liittyivät soveltamisalan
laajentaminen ja työvelvollisuuspoolin laajentaminen.
”Voimassa oleva säännös, jonka mukaan työvelvollinen voidaan määrätä tekemään maanpuolustuksen etua välittömästi tai välillisesti tarkoittavaa työtä, on
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toisaalta niin epämääräinen, että se voidaan totaalisen sodan aikana tulkita melkeinpä mihin työhön tahansa soveltuvaksi.” 751
Tämän takia hallituksen esityksen mukaan oli syytä lisätä soveltamisalaan väestön toimeentulolle ja talouselämän ylläpitämiselle tärkeät työt. Toisin kuin keväällä 1939, varsinaisiksi työvelvollisiksi määriteltiin kaikki 18 vaan ei 55 vuotta täyttäneet. Tässä vedottiin kokemuksiin,
samoin kuin Kahran muistiossa, joskaan esimerkkejä ei annettu. Työvelvollisuuden vaikutushan vähenisi, kun ikäluokkia jätettiin laskuista? Ei suinkaan. ”Tähän ei työvelvollisuutta kuitenkaan voida rajoittaa.” Ikärajoista esityksessä esiteltiin rajoitetut työvelvolliset, nuoret ja vanhat. Nuoriksi työvelvollisiksi määriteltiin 15–17 -vuotiaat, vanhoiksi 55–70 -vuotiaat. Oikeudellista puolta pyrittiin parantamaan määrittelemällä lain puitteissa täsmällisesti työvelvollisuussuhteen alkaminen ja päättyminen. Lisäksi tuli tarkennuksia palkanmaksuun ja paikallislisiin.752
Esitys työvelvollisuuslaista esiteltiin ja lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti
työväenasiainvaliokuntaan 21.4.1942.753 Työväenasianvaliokunta sai mietintönsä valmiiksi 29.
huhtikuuta ja piti esityksen perusteluja hyväksyttävinä ja puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä
pienin muutoksin.754
Ensimmäinen käsittely pidettiin 30. huhtikuuta ja sen oli työväenasiainvaliokunnan mietintö.
Ainoan puheenvuoron piti RKP:n edustaja Ralf Törngren, joka oli ollut mukana laatimassa työväenvaliokunnan mietintöä. Lakiehdotus lähetettiin suuren valiokunnan käsiteltäväksi, jossa
saman päivänä aikana päädyttiin kannattamaan työväenasianvaliokunnan mietinnössä esitettyjä
muutoksia sellaisinaan.755 Lakiesityksen rajoittaessa yleisiä kansalaisoikeuksia, oli laki säädettävä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mukaisessa järjestyksessä. Suuri valiokunta ehdotti käytettäväksi 67 §:n toisen momentin mukaista järjestystä. 756 Sen sijaan, että laki jätettäisiin

751
Hallituksen esitys Eduskunnalle työvelvollisuuslaiksi, 20.4.1942, HE 38/1942. Valtiopäivät 1942, asiakirjat.
Ensimmäinen ja toinen osa. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1942.
752

Sama.

753

21.4.1942, Valtiopäivät 1942. Pöytäkirjat I. Istunnot 1-62. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1942.

754

Työväenasiainvaliokunnan mietintö N:o 7 hallituksen esityksen johdosta työvelvollisuuslaiksi, Valtiopäivät
1942, asiakirjat. Ensimmäinen ja toinen osa. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1942.
755

30.4.1942, Valtiopäivät 1942. Pöytäkirjat I. Istunnot 1-62. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1942

756

Suuren valiokunnan mietintö N:o 40 hallituksen esityksen johdosta työvelvollisuuslaiksi. Valtiopäivät 1942,
asiakirjat. Ensimmäinen ja toinen osa. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1942.

186

lepäämään vaalien jälkeisiin ensimmäisiin varsinaisiin valtiopäiviin, päätettäisiin nyt kiireellisenä. Kiireellisen päätöksen edellytyksenä oli 5/6 kannatus.757
Toinen käsittely alkoi 5.5. yleiskeskustelulla. Sosialidemokraattien edustaja Jorma Tuominen
tiivisti ryhmänsä tuntoja:
”Erinäisistä epäilyksistä ja lakiehdotukseen sisältyvistä puutteellisuuksista huolimatta ei ryhmämme taholta ole tahdottu vastustaa hallituksen esitystä. Työvelvollisuus sodanaikaisissa oloissa ymmärretään välttämättömyydeksi, jota ei voida
väistää samalla vaarantamatta kansan toimeentulomahdollisuuksia.”758
Toinen SDP:n edustaja, Tuomas Bryggari, tosin sitä mieltä, että käsiteltävänä ollut laki tarkoitti
”lailla säännösteltyä orjuutta”, mutta silti sitä oli puollettava. Yleiskeskustelussa esille nostettiin työvelvollisten palkkausasiat sekä erilaiset huolet nuorista ja vanhoista työvelvollisista. Lakiehdotuksen yksityiskohtaisessa käsittelyssä se hyväksyttiin keskustelutta. 759 Kolmannessa
käsittelyssä 8.5. lakiehdotus julistettiin kiireelliseksi yksimielisellä päätöksellä. Asetuskokoelmaan työvelvollisuuslaki kirjattiin 22.5.1942. Esitykseen verrattuna tuli joitakin muutoksia,
esimerkiksi esityksen 70 sijaan vanhoiksi työvelvollisiksi määriteltiin kaikki 55 vaan ei 65
vuotta täyttäneet. Samalla päivämäärällä annettiin myös asetukset työvelvollisuuden soveltamisesta ja voimaan saattamisesta.760 Kuten Saraste totesi lisensiaattityössään, käsittely tapahtui
”aivan toisenlaisessa ilmapiirissä ja toisenlaisella nopeudella kuin vuonna 1939”.761
Lain pääpaino oli soveltamisalan laajennuksessa ja ikärajojen leventämisestä. Toki oikeudellinen asema, palkanmaksu, paikallislisät ja terveydenhoito koskivat myös linnoitustöissä olleita
työvelvollisia. Ikäraja myös putosi loppupäästä viidellä vuodella, mutta päätellen argumenteista, tämä oli työvoimaviranomaisten kanssa katsottu järkeväksi. Linnoitustöissä oli kuitenkin
fyysisellä suorituskyvyllä merkityksensä. Kotirintaman työvoimaresurssien valjastaminen esimerkiksi metsätöihin mahdollistui tämän lain kautta. Tässä kehityksessä toteutui se mistä Kahra
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muistiossaan puhui. Tavoitteena oli vapaaehtoisuus töiden suorittamiseen, mutta taustalla oli
oltava uhka.
Heinäkuussa 1943 aloitettiin uudelleen työvelvollisuuslain päivittäminen. Soveltamisesta oli
saatu reilun vuoden verran kokemusta. Hallituksen esityksessä lakimuutosta perusteltiin käytännön kokemusten myötä, jotta ”työvelvollisuuden toteuttamista voitaisiin tehostaa ja tehdä
joustavammaksi”. Sota jatkui edelleen ja tehtävät lisääntyivät. Muutoksia esitettiin tehtäväksi
esimerkiksi pykäliin palkoista paikallislisän maksamisesta, lomista ja nuorista työvelvollisista.
Lisäksi ehdotettiin tiukennuksia erityiseen työmuodostelmaan lähetetyn työvelvollisen oikeuksiin esimerkiksi loman saannissa, kun kyse olisi kurinpidollisista syistä. 762
Nyt kuitenkin eniten keskustelua herätti esityksen kohta, jossa nuorten työvelvollisten maksimityössäoloaikaa esitettiin nostettavaksi kuuteen kuukauteen entisen neljän sijaan. Tämä jakoi
myös työväenasianvaliokunnan, jossa hallituksen esitystä tukenut päätös jouduttiin tekemään
arvalla. Vastalauseiden ytimen mukaan muutos oli hätiköity, sillä tähän mennessäkään ei ollut
nuoria työvelvollisia käytetty tehokkaasti.763 Suuressa valiokunnassa tämä hylättiinkin ja asetuskokoelmassa säilyi maksimiaikana 120 vuorokautta. 764

4.4 Kotijoukkojen esikunta työvoimaviranomaisena 1941–1944
Jatkosodan työvoimajärjestelyjen virallisena alkamispäivänä voidaan pitää 20.6.1941, jolloin
annettiin asetus työvelvollisuuslain soveltamisesta765 ja perustettiin kotijoukkojen esikunnan
työvoimatoimisto.766 Kotijoukkojen esikunta oli talvisodan peruja. Lokakuussa 1939 alkaneiden
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kotijoukkojen esikunta hoitamaan kotialueen tehtäviä, kuten henkilöstötäydennyksiä ja koulutusta. Päätehtävät olivat samat jatkosodan aikana, jolloin kotijoukkojen esikunta perustettiin
uudelleen.767
Valmistelut jatkosodan aikaisen kotijoukkojen esikunnan perustamiseksi aloitettiin 11.6.1941.
Poiketen vahvistetuista määrävahvuuksista kotijoukkojen esikuntaan perustettiin työvoimatoimisto, jonka perustamisvastuu oli kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöllä. Samalla kotijoukkojen esikuntaan perustettiin uutena myös kuljetustoimisto.768 Työvoimatoimiston päällikön pesti oli varattu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä palvelleelle ylitarkastaja
Yrjö Laaksoselle.769 Kotijoukkojen esikuntapäällikkö eversti Armas Martola ilmoitti kotijoukkojen esikunnan aloittavan toimintansa sodanaikaisessa järjestyksessä 18.6.1941. Samoihin aikoihin alkoi yleinen liikekannallepano, jälleen ylimääräisten harjoitusten nimellä. Välirauhan
aikainen linnoitustoimisto siirtyi sodan ajan kokoonpanoon päämajan linnoitusosastona.770
Lokakuussa 1941 organisaatiota muutettiin ja kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimistosta
tuli työvoimaosasto.771 Työvoimatoimisto (myöhemmin -osasto) sijaitsi Helsingin keskustan
alueella muiden kotijoukkojen esikunnan osien kanssa.772

Työvoimatoimistosta työvoimaosastoksi
”Bismarckin tunnettujen sanojen mukaan aikaisempina aikoina sota vaati 1) rahaa, 2) rahaa ja 3) vieläkin rahaa. Nykyisestä sodasta voidaan sanoa, että se vaatii
1) työtä, 2) työtä ja 3) vieläkin työtä.”773
Työvoiman hankkimista puolustuslaitoksen töihin oli valmisteltu Laaksosen toimikunnassa ja
nyt oli aika laittaa asiat käytäntöön. Kesäkuun 20.päivänä annettiin asetus, jolla

767

Jatkosodan historia 6, 450.

768

Esikuntapäällikkö eversti A.E. Martolan Käsky n:o 1 sodan ajan Kotijoukkojen esikunnan perustamis- ja siirtymisvalmisteluista, 11.6.1941, 1760/IIa/2.sal/I/II/10/3/SK-1986, KA.
769

Saraste 1983, 140.

770

Aura 2012, 54.

771

Kotijoukkojen esikunnan esikuntapäällikön kenraalimajuri A. Martolan käsky n:o 4 Kotijoukkojen esikunnan
sodan ajan kokoonpanosta, 29.10.1941, 5182/Työv.tsto/I/V/12/5/SK-1986, KA.
772

Jatkosodan historia 6, 451.

773

Työvoimaosaston päällikön, luutnantti Y. Laaksosen ”Työtilannekatsaus”, Työvoimaupseerien neuvottelupäivien pöytäkirja, 14.–15.1944, 71/Työv.1/sal/29/12/SK-2482, KA.

189

työvelvollisuuden toimeenpano maanpuolustuksen tarpeisiin annettiin kotijoukkojen esikunnalle – johon tätä tehtävää varten perustettiin työvoimatoimisto. Samana päivänä yleisesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Erik Heinrichs antoi käskyn työvoiman hankkimisesta puolustusvoimien töihin. Käskyssä määriteltiin tärkeimmät perusteet, mutta tarkemmat ohjeet antaisi
kotijoukkojen esikunta.774
Työvoimatoimistolla oli oikeus ratkaista kaikki asiat, jotka koskivat ”työvelvollisuuden soveltamista työvoiman hankkimiseksi maanpuolustukselle tärkeisiin tarkoituksiin”. Tämän lisäksi
kaikki työvoiman hankintaa, siirtämistä ja käyttöä koskeneet tarkemmat määräykset tulivat työvoimatoimistolta.775 Työvoimatoimistolla oli puolustuslaitoksen linjaama toimeenpanovalta ja
asetuksessa annettu kotijoukkojen esikunnalle annettu toimeenpanovalta työvelvollisuusasioihin. Rooli oli tältä osin selkeä.
Työvoimatoimiston ensimmäisenä tehtävänä oli laatia yleissuunnitelmat työvoiman hankkimisesta työvelvollisuuslakia soveltaen. Työvoimatoimistolle, käytännössä Laaksoselle, annettiin
vastuu ratkaista työvelvollisuutta koskeneet asiat. Tässä pidettiin kiinni talvisodan kokemuksista, joskaan yhtä juhlallista tasavallan presidentin myöntämää valtakirjaa ei kirjoitettu. Tehtäviin kuului tietenkin työvoimatilausten vastaanottaminen ja edelleen jakaminen suojeluskuntapiireihin. Työvoimatoimiston oli myös tuotettava piireille tarpeelliset ohjeet työvoiman kokoamisesta, lähettämisestä ja huollosta.776
Kun tiedettiin, että työvoimaa oli käytettävissä niukalti, oli työmaille tilattujen ja niille lähetettyjen työvelvollisten lukumäärän oltava selvillä. Sekä tilatuista että toimitetuista oli pidettävä
tilastoja. Heti sodan alkuvaiheessa ryhdyttiin valmistelemaan erilaisten lisätyövoimien käyttöä.
Työvoimatoimiston tehtäviin luettiin nimittäin myös reserviin kuuluneiden ”ehdonalaisten ja
muiden rikollisten” sijoittaminen työhön.777
Kuten jo asetustekstissä määriteltiin, oli työvoimatoimiston toiminta järjestettävä yhteistyössä
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kanssa. Runkohenkilöstö tulikin ministeriöstä. Alkuvaiheessa näitä olivat toimistopäällikkö Laaksonen ja toimistosihteeriksi nimitetty Arvo Lapinkylä
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toimistoapulainen neiti Ilona Heinänen. Näiden kolmen lisäksi 24.6. työvoimatoimiston listoilla
oli vielä kaksi luutnanttia. Kokonaisvahvuus oli toiminnan alkaessa viisi henkilöä.778 Kotijoukkojen esikunnan kansliatoimiston määräämä virka-aika oli päivittäin 9.00–20.00.779
Työvoiman hankinta puolustusvoimien töihin järjestettiin, kuten Laaksonen oli toimikuntansa
kanssa keväällä ehdottanut.780 Työvoimaa oikeutettiin tilaamaan työvoimatoimistolta:
-

linnoitustöiden johtaja

-

merivoimien komentaja

-

ilmavoimien komentaja

-

puolustusministeriö

-

tie- ja vesirakennushallitus

-

rautatiehallitus

Tilaukset tahdottiin keskitetysti korkealta tasolta ja ne piti tehdä erityisellä työvoiman tilauslomakkeella. Kuten talvisodassakin, vaaditut tiedot kylläkin voitiin antaa puhelimitse työvoimatoimistolle. Tilauksen saavuttua kotijoukkojen esikuntaan, työvoimatoimisto jakoi sen edelleen
suojeluskuntapiireihin yhteistoiminnassa kulkulaitosministeriön kanssa. Suojeluskuntapiirin
esikunnassa tuli olla nimetty henkilö (työvoimaupseeri) hoitamassa työvoimaa koskevia asioita.
Suojeluskuntapiirin esikunta otti tilauksen vastaan ja lähetti sen eteenpäin kuntien paikallispäälliköille, huolehti työvelvollisten lähettämisen ja lähetti näiden tiedot kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimistolle. Piirien tuli myös ylläpitää luetteloa lähetetyistä työvelvollisista ammateittain, ”mistä kunnasta, milloin, mihin ja kuinka paljon”.781
Paikallispäällikön puolestaan tuli tilauksen saatuaan antaa se kunnan työvoimalautakunnalle,
josta nimet saatuaan antoi työvelvollisille kokoontumiskäskyn ja lähetti ajallaan eteenpäin. Paikallispäällikön oli luetteloitava työvelvolliset ja tarvittaessa varustaa matkaa varten ”tarpeellisella kuivalla muonalla”. Paikallispäällikön saatua työvelvolliset suojeluskuntapiirin hoteisiin,
oli suojeluskuntapiirin vastuulla lähettää heidät tilauksessa ilmoitettuun paikkaan. Työvoimapoliittisesti ja kansanhuollollisesti tärkeä linjaus oli, että työvoimaa otettiin toistaiseksi vain
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kaupungeista ja kauppaloista.782 Maatalouden työvoimaresursseja ei ollut syytä rasittaa liikekannallepanon jälkeen yhtään enempää. Paikallisella tasolla olleen työvoimalautakunnan tehtävänä oli valita alueeltansa lähetettävät työvelvolliset.
Armeijakuntien komentajien jättäminen pois tilaamaan oikeutettujen listalta herätti huomiota
Päämajan linnoitusosastossa. Linnoitusosaston päällikkö eversti Bonsdorff keskusteli esittelijäneuvos Kahran kanssa puhelimitse asiasta ja esitti, että armeijakuntien komentajien, samoin
kuin 14. ja 6. divisioonan sekä Hangon ryhmän komentajien allekirjoittamat työvoimatilaukset
hyväksyttäisiin myös. 783 Työvoiman järjestelyn perusteet kotialueella vahvistettiin vielä erikseen käskyssä kotialueen sodan ajan järjestelyssä kesäkuun lopulla. Nyt tilaamaan oikeutettujen
listalla oli jälleen armeijakunnan komentaja. Pääsanoma työvoiman järjestelystä oli selvä:
”Kaiken työvoiman hankinnan maanpuolustukselle tärkeisiin tehtäviin toimittaa
Kotij.E (työvoimatoimisto).”784
Linnoitusrakennusjoukot olivat kotijoukkojen työvoimatoimiston suurin ”asiakas”. Kenttäarmeijan liikekannallepanon seurauksena välirauhan aikaisten työryhmien asevelvollinen henkilöstö oli saanut käskyn siirtyä sodan ajan tehtäviinsä. Linnoitustoimisto oli saanut varata omaan
sodan ajan käyttöönsä vain osan päällystöstä ja eräitä ammattimiehiä.785 Linnoitusrakennusjoukot perustettiin suunnitelmien mukaan kaaderiperusteisesti välirauhan työryhmistä, jolloin tuli
ensimmäinen suuri tarve työvelvolliselle täydennyshenkilöstölle. Karjalan armeijan alaisissa
kahdessatoista linnoitusrakennuspataljoonassa oli heinäkuun loppupuolella vajausta määrävahvuuksista päällystön osalta 45, alipäällystön osalta 425 ja miehistön osalta 2 082. 786 Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että jokaisesta linnoitusrakennuspataljoonasta puuttui yhden komppanian verran työvoimaa.
Työvoimatoimistolla riitti tekemistä. Heinäkuuhun 1941 mennessä suojeluskuntapiirit olivat
lähettäneet noin 2 000 työvelvollista. Elokuun vastaava luku oli lähes 9 000. Lokakuuhun saavuttaessa alkoi olla selvillä, että työvoimatoimisto oli organisoitava uudelleen työn paljouden
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takia. Käskyllä 29.10. muodostettiin suoraan kotijoukkojen esikuntapäällikön alaisuuteen työvoimaosasto, jonka osastopäälliköksi tuli ylitarkastaja Laaksonen.787
Työvoimaosastoon kuului kolme toimistoa. Työvoimatoimisto 1:n tehtävänä oli yleiset järjestelyt, yhteydenpito linnoitusosastoon ja kulkulaitosministeriöön sekä muihin viranomaisiin.
Myös suojeluskuntapiirien työvoima-asioiden ohjaaminen ja käskyttäminen kuului tämän toimiston tehtävänkuvaan. Työvoimatoimisto 2 puolestaan keskittyi työvelvollisiin, esimerkiksi
kaikki työvelvollisilta saapuneet anomukset käsiteltiin täällä. Työvoimatoimisto 3:n vastuulla
oli työvoimatilausten vastaanotto ja jakaminen, näiden tehtävien suorittamisen valvonta ja tilaston pito. Tilastot piti olla saapuneista tilauksista, eri suojeluskuntapiireille annetuista tilauksista, eri kunnista otetuista työvelvollisista ja eri työmaille toimitetuista työvelvollisista.788
Tämä perusjako säilyi jatkosodan loppuun asti. Tammikuussa 1944 tosin toimistojen nimiä
muutettiin, jolloin ensimmäisestä tuli työvoiman järjestelytoimisto, toisesta työvelvollisuusasiantoimisto ja kolmannesta työvoimanhankintatoimisto.789 Nimet kuvasivat mainiosti työvoimaosaston toimistojen päätehtäviä.
Työvoimaosaston paperityön määrästä kertoo jotain Laaksosen ilmoitus marraskuulta 1942, johon mennessä kuluneen vuoden aikana käsiteltyjen asioiden määrä oli 19 772:
”Näistä on kirjelmiä laadittu keskimäärin 4 kirjettä asiasta, joten lähetettyjen kirjeiden luku 21.11.1942 mennessä on noin 80.000.”790
Työpäivästään ylitarkastaja Laaksonen käytti noin tunnin päivässä siviilitoimensa hoitamiseen
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiain osastolla. Myös neljä muuta työvoimaosaston upseeria hoiti siviilitoimiaan ohessa, esimerkiksi vänrikki Eero Vahtera kulkulaitosministeriössä.791 Kotijoukkojen esikunnan henkilöstöllä oli mahdollisuus käyttää viikon
työajasta noin kaksi tuntia fyysisen kuntonsa ylläpitämiseen ”kävelylomaa”, esimerkiksi
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jonakin iltapäivänä alkaen klo 15. Tämän suorittamisen esikuntapäällikkö Martola nimenomaisesti käski käytettäväksi ulkoiluun ja tätä suoritusta oli valvottava. 792
Sodan alussa määrätty virka-aika muutettiin työvoimaosastossa alkuvuodesta 1942, jolloin se
oli 9.00–18.00. Lounasaika oli 11.30–13.00, joka oli järjestettävä niin, että osa henkilöstä oli
jatkuvasti paikalla. Työvoimaosaston työhuoneet sijaitsivat Stockmannin kuudennessa kerroksessa yhdessä kulkulaitosministeriön työvoima-asiain osaston kanssa.793
Kotijoukkojen esikunnan henkilöstön sijoituksia tarkasteltiin aika ajoin ja paineita henkilöstön
vähentämiseen oli. Päämaja oli määrännyt toimikunnan tarkastamaan määrävahvuuksia suhteessa työmäärän vaatimaan henkilömäärään.794 Työvoimaosastolta ei kuitenkaan henkilöstömääriä pudotettu pois. Muutenkin sijoitusluetteloista ja henkilötaulukoista huomaa, kuinka työvoimaosasto oli sodanaikainen erikoisuus. Everstin arvoisella osastopäällikön vakanssilla palveli ylitarkastaja, luutnantti Yrjö Laaksonen. Luutnantti osastopäällikkönä tuli kysymykseen,
koska tehtävä vaati siviiliosaamista ja sitä oli Laaksosella. Ei ollut myöskään poikkeuksellista,
että majurin arvoisella toimistopäällikön vakanssilla työskenteli vänrikki.795
Lokakuun 1943 alussa Laaksonen sai luettavakseen Päämajan kirjelmän, jossa esitettiin kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston lakkauttamista. Laaksonen vastusti ajatusta ja perusteli
kantansa promemorian muodossa. Arkistosta löytyy kaksi versiota, ensimmäinen päiväyksellä
15.10 ja toinen 27.10. Sisältö näissä on sama, ensimmäiseen versioon on vahvuudet ja tilastot
kirjoitettu käsin, kun taas toisessa ne on kirjoitettu puhtaaksi kirjoituskoneella.796
Päämaja esitti kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston lakkauttamista. Päämajassa katsottiin
työvoimaosaston toiminnan olleen siviilimäistä, eikä kotijoukkojen ydintehtävää. 797 Samalla on
muistettava,
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työvoimapäälliköksi kenraalimajuri Einar Mäkinen. Oli luontevaa jatkoa ajatella, että hänen
johtoonsa olisi todella tullut kaikki työvoima-asiat.
Laaksosen kanta oli selkeä, työvoimaosaston lakkauttaminen ei ollut ajankohtaista eivätkä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön valmiudet ottaa tehtävät hoitaakseen olleet kovinkaan
hyvät. Perustelut lähtivät tutuilta linjoilta liikkeelle, nimittäin talvisodan kansanhuoltoministeriön työvoimatoimistosta päämajan työvoimatoimistoon, Laaksosen toimikunnan mietintöön ja
jatkosodan alkuun. Kokemuksilla perusteltiin silloisen nykyhetken toimintaa. Voimassa olleelle järjestelylle, jonka puolustusvoimain pääesikunta, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ja kotijoukkojen esikunta olivat aikoinaan hyväksyneet, oli myös merkintä työvelvollisuuslain toimeenpanoasetuksessa. Kulkulaitosministeriö oli ylin toimeenpanoviranomainen,
mutta työvoiman järjestäminen työvelvollisuuden kautta maanpuolustuksen töihin oli kotijoukkojen esikunnan tehtävä.798
Asetuksessa mainittu yhteistoiminta näiden välillä oli Laaksosen mukaan toteutunut hankauksitta sen vuoksi, että Laaksonen itse oli sekä kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston päällikkö sekä mainitun ministeriön työvoima-asiain osaston järjestelytoimiston päällikkö. Työvoimaosasto saatuaan työvoimatilauksen keskusteli aiheesta työvoima-asiain osaston kanssa. Kenties Laaksonen saattoi asioita päättäessään keskustella itsensä kanssa, vaihtaen roolia ministeriön ja kotijoukkojen edustajana.799 Nämä molemmat osastot työskentelivät samoissa tiloissa,
joten työskentely oli siinä mielessä myös helppoa. Tehdyt päätökset ja linjaukset välittyivät
molempien osastojen lähettämissä ohjeissa ja kiertokirjeissä suorittavalla tasolle.800 Hieman
myöhemmin Laaksonen lausui työvoimaosastojen yhteistoiminnan olleen hyvin läheistä, koska
virastohuoneet olivat samassa paikassa, ”ja lisäksi vielä se, että myöskin personaaliunioni on
olemassa.”801
Työvoiman hankinta ei missään nimessä kuulunut suojeluskuntien tavalliseen toimenkuvaan,
mutta
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työvoimaupseereineen kuului tilauksen jakaminen kuntien työvoimapäälliköille ja näiden lähettämien työvelvollisten kokoaminen ja laittaminen eteenpäin. Lähetetystä työvoimasta noin
60 % suuntasi kohti Päämajan linnoitusosaston työmaita, jotka sijaitsivat sotatoimialueella. Sotatoimialueelle lähettäminen oli sotilasviranomaiselle helppoa, tarvittavat tiedot ja suojeluskuntapiirin leima komennustodistukseen ja matkaan. Siviiliviranomaisen lähettäessä työvoimaa
vastassa olivat byrokratian rattaat. Laaksonen totesi:
”Työvoimaviranomaisilla on tässä suhteessa ikäviä kokemuksia lähettäessään
työvelvollisia Kannaksen jälleenrakennustöihin, jolloin miehet joutuivat odottamaan matkustuslupia kaksikin viikkoa.” 803
Perustelujen vahvistamiseksi Laaksonen esitti tilastotietoa, joilla hän tahtoi kuvata sitä työn
määrää, jonka työvoimaosasto oli tehnyt. Työvoimaosasto oli 10.10.1943 mennessä hankkinut
työvoimaa yhteensä 52 383 työvelvollisen verran jakautuen toiminta-ajalle seuraavasti:
-

Kesäkuusta 1941 vuoden loppuun: 21 845

-

Vuonna 1942: 19 674

-

Tammikuusta lokakuuhun 1943: 10 864

Tämä on suunnilleen linjassa analysoimani kortiston kanssa, joskin sen mukaan 1.10.1943 oli
lähetetty noin 58 000 työvelvollista. Ero selittynee sillä, ettei kaikilta suojeluskuntapiireiltä ollut vielä saapunut määräaikaistilastoja kotijoukkojen esikunnalle.
Lisäksi Laaksonen tahtoi esittää tilastotietoja asioista, joita osastolla käsitelty lokakuuhun 1943
mennessä. Näitä oli yhteensä 46 236. Jos vuoden 1942 asioista aikaisemman Laaksosen ilmoituksen mukaan oli laadittu noin neljä kirjelmää per asia, voimme todeta paperitöitä olleen reippaasti. Henkilökuntaa tämän pyörittämiseen työvoimaosastossa oli lokakuussa 1943 yhdeksän
upseeria, kolme sotilasvirkamiestä sekä yhdeksän kanslia-apulaista ja lähettiä.804
Jos työvoimaosasto lakkautettaisiin, kaikki tehtävät siirtyisivät kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriölle, jonka pitäisi vielä palkata työntekijät. Kotijoukkojen esikunnassa työvoimaosaston miehet olivat töissä reserviläispalkalla ja kanslia-apulaisten palkan maksoi kulkulaitosministeriö. Yhteisten työtilojen kustannukset maksoi myös kulkulaitosministeriö. Laaksonen
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tyrmäsi perustelut siitä, että työvoimaosaston toiminnasta olisi muodostunut suuri kuluerä puolustuslaitokselle, sillä merkittävä osa kuluista oli jo nyt kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön maksettavana.805
Viimeisen perustelukokonaisuuden pohjana oli sotilasviranomaisten tehokkuus työvoimahankinnassa. Tämä näkyi Laaksosen mukaan muun muassa siinä, että useissa isoissa kaupungeissa
olivat työvoimapäälliköt pyytäneet suojeluskuntapiiristä työvoimaupseerin apulaisekseen,
koska he olivat ”havainneet, että sotilashenkilön osallistuminen työvoimakysymyksen hoitamisessa huomattavasti tehostaa työtä”. Lisäperusteluna tehokkuudesta mainittiin myös se, että
koko maan työvoimapäälliköksi oli nimitetty sotilas. Lisäksi oli kuulunut valituksia työvoimapiireistä, ettei siviiliviranomaisten antamia työmääräyksiä aina noudatettu.806 Tämä oli tuttu ilmiö jo talvisodan ajalta, jolloin kansanhuoltoministeriön vastuulla oli työvoimakysymysten
hoitaminen (vertaa ”kuka sä olet kun mua komennat” 807). Seikat varmasti puolsivat sitä, että
sotilasviranomaisten tehokkuus oli korkeampi, kun kyseessä oli työvelvollisten lähettäminen
kotialueelta sotatoimialueelle.
Loppukaneetissaan Laaksonen osui varmasti oikeaan kirjoittaessaan, että järjestelmän muuttaminen kesken sodankäynnin ei ollut tarkoituksenmukaista, ”koska uuteen järjestelmään siirtyminen aina saattaa aikaan sekaannusta”. Talvisodasta lähtien itse työssä kiinni ollut Laaksonen
näki kehityskaaret ja pystyi arvioimaan, että toimintatavat olivat vakiintuneet ja yleisessä tietoisuudessa. Toisaalta Laaksosella oli sen verran ”oma lehmä ojassa”, että tuskin hän juuri
muuta olisi kirjoittanutkaan itse suunnittelemastaan ja johtamastaan organisaatiosta.
”Kun kansan mieli varsinkin tällä ajankohdalla on hyvin herkkä reagoimaan kaikkeen uuteen järjestelyyn, ei liene mielialan kannaltakaan oikein lähteä muuttamaan järjestelmää, joka hyvin läheisesti koskee jokaista kansalaista.”808
Työvoimaosasto lakkautettiin vasta loppuvuodesta 1944 demobilisaation yhteydessä. Myös sodanjälkeistä toimintaa ajateltiin jonkin verran. Joulukuussa 1943 Laaksonen arvioi, että työvoimaosaston toimintaa olisi todennäköisesti jatkettava ”vielä sodan päätyttyäkin”, sillä
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työvelvollisten kotiuttamisen ei nähty tapahtuvan yhdessä rysäyksessä, vaan asteittain. 809 Työvoimaviranomaisten näkökulma liikkui tulevaisuuteen ja rauhaan palaamisen haasteisiin työvoiman osalta. Lopultahan kävi niin, että työvelvollisuusmääräykset lakkautettiin yhdellä ja samalla käskyllä, tosin jotain porrastusta kotiuttamisissa pyrittiin saamaan aikaan. 810

Työvoimaosaston toiminta: tilaukset, toimitukset ja ongelmat
”Työvoimaosaston tehtäviä on suuresti vaikeuttanut se, että työvoimatilanne
maassa on ollut hyvin kireä. Se aines, josta puolustusvoimain työhön on työvoimaa ollut otettava, on lisäksi ollut heikkoa.”811
Työvoimaosaston päätehtävä oli työvelvollisen työvoiman hankkiminen puolustusvoimien töihin. Kulkulaitosministeriön kanssa tehdyn linjauksen mukaan tämä tarkoitti pääasiassa linnoitustöiden työvoiman hoitamista sotatoimialueella.
Johtuen korkeasta mobilisaatioasteesta ja jo suoritetuista työvoiman otoista, nopeasti huomattiin, ettei linnoitusosaston alaisten muodostelmien työvelvollistilauksia enää pystytty täysin
täyttämään varsinkaan ammattityövoiman osalta. 812 Linnoitusrakennuspataljoonien määrää pudotettiin ja vahvuuksia supistettiin, jotta täydennykset olisivat jatkossakin mahdollisia. Ylläpidettävä vahvuus oli noin 12 000 miestä. Linnoitustöiden johtaja ja kulkulaitosministeriö laativat
sopimuksen, jonka mukaan miesmäärä pidettäisiin tällä tasolla. Valtioneuvoston kanta oli
sama.813
Niukoista resursseista myös keskusteltiin. Työvoimaosastolle oli tullut tilaus 700 työvelvollisen
lähettämisestä rautatierakennuksille. Laaksonen soitti linnoitusosastolle ja keskusteli insinöörimajuri Ruoslahden kanssa, joka päätyi puoltamaan työvoimatilauksen täyttämistä. Hän tosin
huomautti, että työskentelyolosuhteet heikentyivät. Talven tullessa työskentelyaika ulkotöissä
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oli rajoitettu. Tilaukset pyydettiin lähettämään kiireellä, mutta kuitenkin jakautuen eri päiville
niin, että majoitus ja huolto saataisiin järjestettyä ennen työvelvollisten saapumista. 814
Työvoimatilaukset olivat valtaosin samankaltaisia: tietty määrä miehiä, joko ammattityövoimaa tai sekatyömiehiä, joskus naisia. Joukkoon mahtui erilaisia työvoimatilauksia, kuten esimerkiksi Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan tekemä tilaus ”seitsemän tarmokkaan naisen varaamisesta” keskitysleirien täisaunojen valvojiksi Itä-Karjalaan.815 Myös Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnalla oli oma organisaationsa työvoima-asioiden hoitamiseen. Itä-Karjalan paikallisille asukkaille sälytettiin myös työvelvollisuus, joka koski kaikkia 15–60 -vuotiaita.816
Syksyllä 1943 linnoitusosasto tarvitsi jälleen isompaa täydennyserää. Tällä kertaa päätettiin kokeilla määräaikaisia tilauksia. Työvoimaosaston kapteeni Kullervo Pellisen puhelinsanoma
lähti kaikkien suojeluskuntapiirien työvoimaupseereille. Kysymys oli: kuinka paljon piirin alueella oli työmiehiä rakennustöissä, jotka voitaisiin irrottaa kolmeksi kuukaudeksi, ajalle 15.9.–
15.12.1943.817 Tämän toteuttaminen aiheutti pahaa verta vanhoissa linnoittajissa, jotka olivat
olleet jatkosodan alusta, välirauhan linnoitustöistä tai jopa talvisodasta asti linnoitusrakennusmuodostelmissa.818 Määräaikaisuus oli kompromissi. Linnoitustyöt olivat etusijalla, mutta talven metsätyövoimasta oli myös huolehdittava. Laaksonen oli koulutukseltaan metsänhoitaja819
ja hänelle (ja toki koko Suomelle) metsätöiden saaminen kunnolla hoidetuksi oli tärkeä asia.
Työvoimatoimituksissa oli haasteita ja linnoitustöiden johtaja esitti huolensa, sillä täydennyksiä
tarvittiin jatkuvasti. Tehdyn sopimuksen mukaan linnoitustöissä pidettäisiin yllä 11 942 miehen
vahvuutta. Toukokuussa 1943 työvoiman vajaus oli kenraali Hanellin mukaan 2 612 miestä,
mistä Hanell huomautti.820 Laaksonen laati vastauksen, mutta allekirjoittajaksi tuli esikuntapäällikkö kenraali Oinonen, jonka allekirjoituksella tekstille annettiin esikuntapäällikön arvovalta. Työvoimaosastot olivat keskustelleet asiasta pidettyjen työvelvollisuuskutsuntojen
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jälkeen. Tulosten perusteella vastattiin, että linnoitustöiden henkilöstötäydennykset pystyttiin
jatkossakin toimittamaan ja että työvoiman vajaus täytettäisiin ”lähiaikoina”. 821 Toukokuuhun
mennessä suojeluskuntapiirit olivat lähettäneet lähes 50 000 työvelvollista. Elokuussa toimitettujen työvelvollisten määrä oli suhteessa edellisiin kuukausiin melko suuri.
Huhtikuussa 1944 puolustusministeriön rakennusosasto tilasi eri puolilla maata sijainneille rakennustyömailleen kaikkiaan 1262 työmiestä, joista ammattityömiehiä 102. Tämä ei kuitenkaan onnistunut. Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosasto oli täyttäessään puolustusvoimien
rakennustyövoimatilauksia ottanut työvoimaa ensi sijassa rakennustyömailta. Mutta myös
maanpuolustukselle tärkeiltä ja väestön toimeentulolle ja talouselämälle tärkeiltäkin rakennustyömailta oli irrotettu lähes kaikki I ja II työkelpoisuusluokkiin kuuluneet miehet, erityisesti
ammattimiehet, ja ne, jotka olivat kykeneviä ruumiilliseen työhön raskaissa olosuhteissa. Siitä
huolimatta ammattityömiesten tarvetta ei linnoitustöissäkään pystytty täyttämään. Kotiseudun
työmailla oli pääasiassa jäljellä enää sellaista työvoimaa, jota ei voinut linnoitustöihin lähettää.822
Tilauksia tuli yksiköiltä, mutta myös linnoitustöiden johtajalta. Tammikuussa 1944 kenraali
Hanellin ja kulkulaitosministeriön Jouni Hakkaraisen välillä käytiin neuvottelua tulevista työvoimatäydennyksistä. Lopputuloksena päädyttiin siihen, että linnoitusosastolle oli toimitettava
4 300 miehen täydennys kahdessa osassa yhteensä kahteenkymmeneen linnoitusrakennuspataljoonaan.823 Lisäksi oli jatkuva 300 työmiehen tarve kuukaudessa perustyövoimatäydennyksinä.
Hanell teroitti, että kyseessä oli mielialoille tärkeä tekijä, että pisimpään linnoitustöissä olleita
voitiin kotiuttaa ja ottaa uusia miehiä tilalle. ”Tämä kuitenkaan ei ole mahdollista ennen kuin
täydennyskysymys saadaan järjestetyksi.” 824
Normaalisti työvoimatilaukset olivat tarkkoja määrän ja laadun suhteen. Toista oli kesäkuussa
1944 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alettua. Esimerkiksi työvoimatilauksessa n:o 1381, joka
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annettiin 18.6.1944 puhelinsanomana seitsemälle eri suojeluskuntapiirin esikunnalle, tilattiin
rajaton määrä työvoimaa.
”Kotij.E tilaa rajattoman määrän I ja II luokan miestyövoimaa yksikköön 2177.
Päällikkö kapt. Salonen. Määräasema Lappeenranta, jossa vastaanottajana
sot.virk. Mäkinen.”
Miehet oli otettava kaikista rakennustöistä (paitsi puolustuslaitoksen), kaikesta puuteollisuudesta ja kaikista kivilouhimoista. Lykkäysmääräyksellä olleita miehiä (ly-miehiä) ei kuitenkaan
saanut ottaa. Kaikille lähetettäville oli järjestettävä lääkärintarkastus ja tilaus oli toimitettava
viikossa. Vastaavan sisältöiset tilaukset, eri määräasemilla, lähetettiin jokaiseen suojeluskuntapiiriin.825
Aina silloin tällöin työvoimaosastolta pyydettiin tukea sotatarviketeollisuuden työvoimapuutteiden täyttämiseksi. Tammikuun 1942 alussa pyrittiin tehostamaan ampumatarviketuotantoa
esimerkiksi Turussa Wåhrdström Oy:n toimipaikassa. Toiminimellä itsellään ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia työvoiman saamiseen, jolloin sotatalousosaston päällikkö eversti Johan
Ståhlström lähestyi Laaksosta. Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosastoa pyydettiin toimittamaan noin 100 rakennustöihin soveltunutta työmiestä. 826
Jatkosodan kuluessa tilaamaan oikeutettujen ryhmää hieman tarkennettiin. Toukokuussa 1944
listalla olivat tärkeimpänä Päämajan linnoitusosasto, päämajan alaiset laitokset, varikot ynnä
muut, puolustusministeriön rakennusosasto, ilmavoimien esikunnan työmaat, merivoimien esikunnan työmaat, valtion omistama puolustusteollisuus ja Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta.827 Tätä tarkoitti Laaksonen perustellessaan sotilasviranomaisten tehokkuutta. Myös
puolustusteollisuuden työvelvollinen työvoima tuli näin ollen virallisestikin kotijoukkojen esikunnan huolehdittavaksi.
Valtion ammuslataamo ottikin heti asiasta kuultuaan yhteyttä Laaksoseen. Työvoimantarvetta
oli, eivätkä siviiliviranomaiset olleet toimittaneet tilattuja määriä, varsinkaan ruumiilliseen työhön tottuneita miehiä. Naisia oli saatu, mutta eivät hekään vastanneet ammuslataamon toiveita.
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Naiset olivat olleet raskaaseen ruumiilliseen työhön tottumattomia ja jopa ”työhön halutonta ja
kuritonta”. Työvoimatilauksen ohella ammuslataamo pyysi kotijoukkojen esikunnalta auktoriteettia ”tarpeellisen työkurin aikaansaattamiseksi”. Tavoite oli, että työntekijät voitiin ilman
muuta asettaa kenttäoikeudessa syytteeseen työkurin rikkomisesta.828
Työvelvollisten kortistointi oli yksi asia, joka herätti mielenkiintoa. Kortistojen pitäminen oli
käsketty heti alkuun. Oli oltava sekä lähetettyjen työvelvollisten lukumäärät, mutta myös henkilökortisto työvelvollisista. Ongelmana tässä oli, ettei ollut valmista työvelvollisuuskortistoa,
jota suojeluskuntapiirit olisivat ruvenneet täyttämään. Tätä talvisodassa vaivannutta ongelmaa
ei syystä tai toisesta korjattu välirauhan aikana. Työvoimaupseerin vastuulle jäi ottaa ylös tärkeimmät tiedot tai soveltaa jotakin olemassa ollutta korttipohjaa. Muutosta haluttiin, mutta
Laaksosen esitys hylättiin Päämajassa joulukuussa 1942 ja käskettiin käyttämään linnoitustöihin hyväksyttyä korttimallia myös työvelvollisten kortistointiin.829
Laaksonen ei kuitenkaan jättänyt asiaa tähän, vaan uudisti esityksensä yhtenäisestä työvelvollisuuskortista, sillä hänen mukaan määrätty puolustusministeriön hyväksymä kortti, oli käyttöönotettaessa aiheuttanut suojeluskuntapiireissä ”enemmänkin huononnusta kuin parannusta”:
”Tuloksena on ollut, että toisaalta niissä sk.piireissä, joissa kortistoluettelointi on
toteutettu, on sen mahdollisimman kirjava, toisaalta taas, että joissakin sk.piireissä kortiston tekoon ei ole ryhdytty lainkaan, vaan ovat tällaiset sk.piirit turvautuneet a.o. työvoimalautakunnan kortteihin.”830
Päämajan lähettämä tarkastaja oli kuitenkin huomannut asian tärkeyden tutustuessaan PirkkaHämeen suojeluskuntapiiriin. Laaksonen sai tästä tiedon ja uudisti esityksensä, jonka tarkoituksena oli yksinkertaisesti ”poistaa tähän saakka vallinnut korttikirjavuus”. 831 Asiaan saatiin muutos elokuussa 1943, kun Päämajalta tuli hyväksyntä omalle työvelvollisten luettelointia varten
tarkoitetulle kortille. Sen lisäksi, mitä korttiin tuli kirjata, piti kortisto myös järjestää tulevaa
käyttöä palvelevalla tavalla kuuteen ryhmään: kenttäpalveluksessa työjoukoissa olevat, kotiseudulla olevat, toistaiseksi lykkäystä saaneet, määräajaksi lykkäystä saaneet, karkurit ja
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poistetut. Kaikkien vanhojen tietojen piti olla siirretyt uuteen kortistoon marraskuun loppuun
mennessä.832
Yksi läpi sodan jatkunut keskustelun aihe oli työmailta lääkärinlausunnon jälkeen palautettavat
työvelvolliset. Ongelmia tästä tuli useampia. Oli silkkaa ajan ja rahan hukkaa lähettää sairaita
ja työkyvyttömiä työvelvollisia esimerkiksi Karhumäkeen. Mihin tehtäviin linnoitusosasto rakennusmuodostelmissaan työkyvyttömiä olisi tarvinnut? Toiselta puolelta katsottuna, linnoitustöitä tehtiin olosuhteissa, jotka olivat vaativia ja altistivat vammoille ja sairauksille. Samalla
osasyyksi tuomittiin pinnaamishaluiset työvelvolliset, jotka välittömästi työmaalle saavuttuaan
tekeytyivät sairaiksi päästäkseen kotiin. Kun tähän vielä ottaa taustalle sen, että jatkosodan liikekannallepanosta asti oli otettu parhaassa työkunnossa olleet työmiehet, ei tämä voinut olla
vaikuttamatta. Laaksonen totesikin, että ”Suomen kansalla on vain se vika, että se on liian pieni
nyt käytävää suurta sotaa varten”.833
Linnoitusosasto valitti usein aiheesta työvoimaosastolle, jotta se saisi paikalliset työvoimaviranomaiset ymmärtämään asian laidan.834 Jotkin tapaukset olivat Bonsdorffin mukaan jopa törkeitä, kuten esimerkiksi ruoveteläisen vuonna 1891 syntyneen työvelvollisen lähettäminen,
joka pian lähettämisen jälkeen oli ”sairastamansa vaikean sydänastman” takia joutunut 32.
kenttäsairaalaan ja kuollut. Eversti Bonsdorff painotti, että tämän tapauksen johdosta olisi kotijoukkojen esikunnan ollut syytä tutkia asia perin pohjin.835
Taas elokuussa 1943 linnoitusosaston päällikkö eversti Otto Bonsdorff otti esille aiheen työvelvollisten lääkärintarkastuksista. Työvoimatäydennyksissä oli ollut jatkuvasti sellaisia työvelvollisia, ”jotka vanhojen sairauksien takia on heti saavuttuaan täytynyt palauttaa kotikuntaansa
tai jonkun aikaa työskenneltyään lähettää sairaalahoitoon”. Tällaisesta ei ollut luonnollisesti
muuta kuin haittaa. Perimmäisenä syynä Bonsdorffin mukaan oli se, ettei vuonna 1942 voimaan
tulleessa työvelvollisuuslaissa ollut edellytetty työvelvollisten lääkärintarkastuksia. Lisäksi
työmaille olisi lähetettävä vain ensimmäiseen työkuntoisuusluokkaan kuuluneita työvelvollisia,
sillä linnoitustyöt vaativat fyysistä kuntoa. Tästä johtuen linnoitusosasto teki esityksen
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pakollisesta lääkärintarkastuksesta jokaiselle puolustusvoimain käyttöön määrätylle työvelvolliselle.836
Bonsdorffin kirjeen mukana seurasi asiakirja, jossa oli lueteltuna esimerkkejä linnoitusosaston
käyttöön lähetetyistä työkyvyttömistä työvelvollisista. Esimerkit olivat tarkoituksellaan pahoja,
kenties jotkut liioiteltujakin. Tämän mukaan Parkanon työvoimalautakunta oli lähettänyt työvelvollisena miehen linnoitustöihin siitä huolimatta, että tältä oli puuttunut oikea käsi ranteesta
eteenpäin. Eniten kuitenkin näistä kiinnitti huomioni esimerkki eräästä Helsingissä vuonna
1909 syntyneestä, joka oli lähetetty Karhumäkeen 3.7.1942 ja saanut lykkäystä 10.3.1943 lähtien. Vapauttamisdiagnoosi oli seuraavanlainen:
”Constitutio psychopathica. Alcoholismus chr. Reactio psychopathica. Oligophrenia. Debilitas. Anophtalmus traumatic.o.dx. Furuncolosis. – Asianomainen
on aikaisemmin hermosto-oireiden vuoksi vapautettu sotapalveluksesta.”837
Tämä herättää kysymyksen, että oliko työvelvolliseksi lähetettyjen joukossa todellakin ”hermosto-oireiden vuoksi” sotapalveluksesta vapautettu, eli aikalaisittain ”tärähtänyt”. Hermostooireet viittaavat tähän, samoin kuin diagnoosit constitutio psychopatica ja reactio psychopathica838.
Erityisesti työvoimaupseerien neuvottelupäivillä tammikuussa 1944 kuultiin monta lausuntoa
siitä, että yksi syy lääkärinlausunnolla palautettavien määrään oli ”pinnauksessa”. Majuri Muotinen (joka oli ollut linnoitusrakennusmuodostelman päällikkö jo talvisodassa) oli kutsuttu pitämään neuvottelupäiville esitelmä työvoimalähetysten vastaanottajan näkökulmasta. Hän käsitteli omia ja muiden havaitsemia epäkohtia. Muotisen mukaan oli huomattu selvästi, kuinka
työvoimapäälliköt olivat täyttäneet kotijoukkojen esikunnan jakamat tilaukset lähettäen ”kaikkein huonointa mahdollista ainesta”, kuten ”idiootteja, puhtaudenpidosta täysin välinpitämättömiä, reuhaajia ja kaikennäköisiä pinnareita”. Myös papereissa oli Muotisen mukaan havaittu
puutteita.839
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Työvelvollisilla piti olla mukanaan työskentelyyn sopivat varusteet ja ehdottomasti elintarvikekortit. Useassa ilmoituksessa näiden puute otettiin esille: joskus työvoimaviranomaiset lähettivät työvelvollisia ilman elintarvikekortteja ja tarpeellisia varusteita. Syy saattoi kuitenkin olla
käänteinen. Epäiltiin, että jotkut työmaille lähetetyistä työvelvollisista myivät varusteensa ja
elintarvikekorttinsa mustassa pörssissä. Tähän tarjottiin yhtenä ratkaisuna sitä, että kaikki paperit annettiin lähetettäessä saattajalle, joka luovutti ne vasta määräasemassa takaisin. 840
Muotisen mainitsemat ”pinnarit” olivat yksi kestokysymys. Työvoimaviranomaiset näkivät ongelman siinä, että työntekijöiden joukosta aina löytyi heitä, joita työn tekeminen ei kiinnostanut.
Työtä vieroksuttiin ja tehtävistä pinnattiin. Paikallisen tason työvoimaviranomaiset kokivat näiden tehneen hallaa kotirintaman hengelle. Muiden suorittaessa tehtävänsä toiset viettivät epäsosiaalista pinnarin elämää.841 Paikalliset työvoimaviranomaiset tahtoivat lähettää heidät mielellään niin pitkälle kuin mahdollista, ja jos siinä onnistuttiin, töihin lähetetty työvoima tahdottiin myös pitää töissä.842 Erään lausunnon mukaan nimittäin pinnari ei ollut pinnari lainkaan,
ellei hän olisi terveenä ollessaankin varautunut työmääräystä varten nipulla lääkärintodistuksia.843 Tämä liittyy myös pidempiaikaiseen keskusteluun kunnollisesta ja kunnottomasta työväestä.844
Työvelvollisuutta käytettiin myös muuten kuin puhtaasti työvoimakysymyksissä, vaikka kyseessä ei ollut mikään rangaistus vaan osa sotatilan lainsäädäntöä. Työvelvollisuuslain suomia
mahdollisuuksia tahdottiin kuitenkin käyttää niin, että paikkakunnilla olleet ”pinnarit”, häiriötä
ja pahennusta työvoimaviranomaisten mukaan tuottaneet joutilaat miehet, otettiin ensimmäisinä tilauksia täytettäessä.845 Työvoimaosastolle tuli myös yhteydenottoja, joissa pyydettiin toimenpiteitä. Jyväskylän kaupungin työvoimalautakunta ilmoitti, että huolimatta useista
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työmaista, joille sen oli lähetettävä työvoimaa, saattoi se vielä ottaa kymmenen miehen toimituksen hoitaakseen. Tämä sopi työvoimaosastolle.846
”Näin syystä, että täällä on muutamia sellaisia miehiä, joiden siirtämistä etäämmällä oleville työmaille lautakunta pitää suotavana.”847
Työvelvollisuuslakia voitiin käyttää myös tavallaan pelotteena ja jonkinlaisena epävirallisena
rankaisukeinona. Erään linnoitusrakennuspataljoonan ilmoitti kotijoukkojen esikunnan työvoimaosastolle antaneensa vapaalla sopimuksella työssä olleelle työmiehelle työvelvollisuusmääräyksen ”juopumuksen johdosta”.848 Samasta syystä ja samanlainen ratkaisu tehtiin erään peltisepän tapauksessa, jonka esimies tahtoi pontta elämäntapaparannukselle mahdollisuudella
passittaa hänet työmuodostelmaan.849 Linnoitusrakennusmuodostelmissa saattoi olla vapaata
työvoimaa, jotka periaatteessa olivat vapaita liikkumaan. Käytännössä tämä vapaus oli hyvin
näennäistä, sillä jos työntekijä oli sellainen, joka tahdottiin pitää ja hän tahtoi irtisanoutua, hänet
joka tapauksessa voitiin määrätä työvelvolliseksi.850

Käytännön työvoiman säännöstely
Työvelvollisuuslain perusteella kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöllä oli mahdollisuus
siirtää työvoimaa työalalta toiselle. Kansanhuoltoministeriöllä puolestaan oli säännöstelyvaltuudet tärkeimpiin raaka-aineisiin. Näillä välillisillä keinoilla pyrittiin työvoiman säännöstelyyn, kunnes työvelvollisuuslain uudistus, taloudellinen valtalaki ja valtioneuvoston päätös
elinkeinotoiminnan säännöstelystä toivat kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle valtuudet, joilla se saattoi säännöstellä työn tekoa.851 Laaksosen työvoimaosaston eräät linjaukset ja
ohjeet voidaan kuitenkin lukea käytännön tason työvoiman säännöstelyksi.
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Oli tapana, että suurimpien työvoimatilausten yhteydessä Laaksonen laati kirjalliset ohjeet suojeluskuntapiirien esikunnille puolustuslaitoksen työhön tarvitun työvoiman hankkimisesta.
Näillä kirjeillä annettiin työvoiman ottamisen viranomaisohjaus, kuten oliko työvoima hankittava asutuskeskuksista, vai oliko lupa ottaa maaseuduilta, tai mitä ammattiryhmiä oli ”suosittava” työvelvollisuusmääräyksiä annettaessa.
”Työvoiman ottamisessa on noudatettava sellaista järjestystä, joka vähimmän haitallisesti vaikuttaa väestön toimeentuloon ja ajankohtaisesti tärkeiden töiden suorittamiseen. Siten maataloudesta sekä uitto- ja lastaustöistä ei olisi otettava miehiä. Sitä vastoin rakennustöistä ja metsätöistä voidaan miehiä ottaa.” 852
Heinäkuun 1941 alussa samanlaista ohjausta antoi myös linnoitustöiden johtajan paikalta kenraaliluutnantti Hanell saatuaan kotijoukkojen esikunnasta ilmoituksia maatalouden uhkaavasta
työvoimatilanteesta. Hän huomautti työvoimaa tilaaville armeijakuntien ja vastaavien osasto
4:n päälliköille ja linnoitusrakennuspataljoonien komentajille, että työvoimatilauksissa oli noudatettava ”äärimmäisen suurta säästäväisyyttä”, etteivät maataloustyöt häiriintyisi. Mitään toisarvoisia töitä ei ollut varaa suorittaa eikä määrävahvuuksia saanut ylittää ilman ”erikoisen pakottavia syitä”.853
Työvoimatilauksia tuli jatkuvasti lisää ja tilaukset oli toimitettava. Tämän seurauksena Laaksosen oli todettava, ettei pelkästään asutuskeskuksista otetulla työvoimalla voinut täyttää puolustuslaitoksen tilauksia. Työvelvollisia oli heinäkuun lopusta lähtien otettava myös varsinaiselta maaseudulta. Tähän toki annettiin tarkat linjaukset. Ensimmäisenä oli otettava asutuskeskuksista ”maaseudulle pakoilleet” työvelvollisuuslain alaiset miehet. Toiseksi oli otettava miehiä sellaisista töistä, joita ei luettu ajankohtaisesti tärkeiksi ja myös metsätöistä sekä teollisuudesta, joka ei ollut maanpuolustukselle tai elintarviketuotannolle tärkeää. Työvoiman ottaminen
kiellettiin kuitenkin varsinaisista maataloustöistä, lastaus- ja purkaustöistä ja uittotöistä. Edelleen oli otettava miehiä kaupungeista ja kauppaloista, esimerkiksi valtion ja kuntien rakennustyömailta.
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”Todistettavasti sairaita ja työkyvyttömiä ei saa lähettää. Lähetettävillä työvelvollisilla tulee olla kunnolliset ulkotyövarusteet, huopa ja ruokailuvälineet sekä
kaikki elintarvikekortit.” 854
Myöhemmin suurempien työvoimatilausten yhteydessä lähetettiin myös ohjeet, jotka olivat
usein samankaltaisia. Miehiä sai ottaa toisarvoisista töistä – näitä töitä ei kuitenkaan suoraan
nimetty. Sen sijaan ilmoitettiin ennemmin, että miltä työaloilta työvoimaa ei saanut ottaa. Esimerkiksi tilaukseen 26.10.1942 liittyneissä ohjeissa määriteltiin, että vakinaisesti maatalous- ja
metsätöissä, uitto- ja lastaustöissä sekä liikenteen palveluksessa olleita ei saanut ottaa. Teollisuuden palveluksesta ei saanut irrottaa ketään ilman työvoimaosaston tapauskohtaisesti antamaa lupaa. Myöskään vastikään armeijan palveluksesta vapautettuja reserviläisiä ei saanut lähettää. 855
Heinäkuussa 1943 Laaksonen antoi uudet ohjeet työvoimatilausten täyttämisestä. Työvelvollisuuskutsunnat oli suoritettu aikaisemmin vuoden alkupuolella ja miehet kortistoitu ja luokiteltu
soveltuvuuksien mukaan. Työvelvollisista palautui jatkuvasti miehiä linnoitustyömailta sairauksien perusteella. Nyt oli tärkeää vihdoin poistaa tämä harmi. Työvelvollisina oli otettava
vain kenttäkelpoisia, kenttäoloissa työskentelemään kykeneviä – ”työvelvollisuuskutsunnoissa
tehdystä luokittelusta riippumatta”. Jokaiselle lähetettäväksi tarkoitetulle oli tehtävä lääkärintarkastus.856 Ongelmat eivät kuitenkaan tällä käskyllä poistuneet.
Työvoima oli edelleen otettava etupäässä kaupungeista ja kauppaloista sekä niihin verrattavista
asutuskeskuksista. Laaksoselle tosin oli selvää, että myös maaseudulta oli otettava, joten siihen
annettiin ehdollinen lupa: työvoimaa ei edelleenkään saanut ottaa mistään maanpuolustukselle
tai kansan toimeentulolle tärkeästä työstä. Aivan ensisijaisesti työvelvollisina oli lähetettävä
”joutilaita, kuljeskelevia ja tilapäistöissä olevia”. Luvattomilta sekä luvan saaneilta rakennustyömailta sai ottaa työvelvollista työvoimaa, kuten myös kaupoilta ja yrittäjiltä – arvaatte
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oikein, ”jos heidän työnsä ei palvele edellisessä kohdassa mainittuja tarkoituksia.” Vientiteollisuudesta oli kiellettyä ottaa työvoimaa. 857
Yhtenä työvoimaosaston tehtävistä oli yleissuunnitelmien laatiminen työvoimatilanteesta. Tällaisista yleissuunnitelmista ei ole jäänyt juurikaan muita jälkiä, kuin Yrjö Laaksosen kirjoittamia muistioita ja kirjelmiä. Jatkosodan ensimmäisen työvoimatilannetta laajemmin käsitelleen
muistion Laaksonen kirjoitti tammikuussa 1942, samaan aikaan hän myös antoi tilanneraportin
Eljas Kahralle. Tilanteessa oli hyviä ja huonoja puolia. Laaksosen mukaan edellisen kolmen
viikon (tammikuun 8. 1942) aikana ei ollut linnoitusosasto tehnyt yhtään sekatyömiestilausta,
eikä saatujen ennakkotietojen mukaan linnoitusrakennuspataljoonien täydennystilauksia tulisi
paljoakaan. Rautatiehallitus sekä tie- ja vesirakennushallitus olivat tilanneet yhteensä noin 600
miestä. 858
Aseveljet pohjoisessa aiheuttivat työvoimatarpeineen Laaksoselle päänvaivaa, sillä oli oletettavissa, että saksalaiset tahtoivat saada Kaamasen ja Käsivarren tiet kuntoon nopeammin, kuin
mitä oli mahdollista vankityövoimalla tehdä. Näihin töihin tarvittaisiin noin 1500 miestä. Tästä
taas olisi seurauksena se, että työvoimaa jouduttaisiin ottamaan myös varsinaiselta maaseudulta. Mikäli työt voitaisiin suorittaa vankityövoimalla, oli Laaksonen varma, että työvoimaosasto saisi hoidettua tarvittavat sekatyömiesmäärät pääosin vapaaehtoisteitä kaupungeista ja
asutuskeskuksista.859
Syyskuussa 1944, taisteluiden jo päätyttyä Neuvostoliittoa vastaan, annettiin kotijoukkojen esikunnan työvoimaosastolle vielä yksi tärkeä tehtävä: ohjeiden laatiminen kotiutettavien reserviläisten sodanjälkeisen töihin sijoittamisen valmisteluja varten. Valmistelutyöt määrättiin tehtäväksi perusyksiköissä ja kotiuttamispaikoissa. Sodanjälkeisiä työvoimakysymyksiä oli mietitty
jo aikaisemmin. Nyt tehtävä otettiin valtiovallan hoidettavaksi. Tämä oli yksi tärkeistä rauhanpaluuseen liittyneistä perinteisistä valtion tehtävistä.860
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Kotiutettaville reserviläisille, joilla ei ollut työpaikkaa tiedossa, tuli täytettäväksi lomake ja jaettavaksi ”propagandalehtinen”, jossa selitettiin sodanjälkeinen työvoimatilanne. Perusyksikön
päällikön tehtävänä oli huolehtia, että lomakkeet täytettiin ja lähetettiin kootusti suojeluskuntapiirinsä esikuntaan työvoimaupseerille. Asia nähtiin tärkeäksi tietenkin työvoimapoliittisesti,
mutta myös yleiseen mielipiteeseen liittyen.
”Perusyksikön päälliköille on teroitettava, että kyseessä on valtakunnan yleiselle
mielialalle ja ennen kaikkea kotiutuvien reserviläisten tulevalle suhtautumiselle
valtiovaltaa kohtaan ensiarvoisen tärkeä toimenpide, joka on suoritettava huolella
niin, että jokainen kotiutuva reserviläinen todella tuntee, että hänen tulevaisuudestaan valtiovalta huolehtii jo kotiuttamisen alkuvaiheessa.”861
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli vastuussa ja kotijoukkojen esikunnan työvoimaosasto tuki käytännön toimissa antaen tarvittavan ohjauksen työvoimaupseereille. 862
Paikallisen tason työn tekivät suojeluskuntapiireihin nimitetyt työvoimaupseerit. Kesäkuussa
1941, kun työvoiman ottotoimintaa organisoitiin kotijoukkojen esikuntaan, annettiin suojeluskuntapiirien esikunnille ohjausta aiheesta. Kirjelmässä käskettiin, että jokaisessa suojeluskuntapiirin esikunnassa tuli ”olla nimetty henkilö, jonka toimena on hoitaa kaikki työvoimaa koskevat kysymykset”.863 Tästä henkilöstä tuli työvoimaupseeri. Usein tehtävää hoidettiin oman
toimen ohella.
Vielä keväällä 1944 työvoimaupseerit olivat edelleen valtaosin tehtävässään oman toimensa
ohella. Nimetyt työvoimaupseerin vakanssit löytyivät vain Helsingin, Pirkka-Hämeen ja Turunmaan suojeluskuntapiireistä, joiden alueella sijaitsivat maan suurimmat asutuskeskukset.
Työvoimatilanne kiristyi kiristymistään, mikä asetti luonnollisesti kasvavia vaatimuksia erityisesti omien tehtäviensä ohella toimineille työvoimaupseereille. Laaksonen ajatteli toimenkuvansa kautta, että työtaakan kasvaessa työvoimaupseerien muu toiminta joutuisi kärsimään.
Joka tapauksessa tavoite oli, että vakanssit perustettaisiin Jyväskylän, Pohjois-Savon, Oulun,
Porin ja Viipurin suojeluskuntapiirien esikuntiin. Tulevan kesän maataloustyöt epäilemättä
kummittelivat Laaksosen takaraivossa.

861
Päämajan järjestelyosaston päällikön eversti U. Tähtisen käsky, 24.9.1944, 2846/Lkp.sal/II/III/21/10/SK1986, KA.
862

Sama.

863

Kotijoukkojen esikunnan järjestely- ja komento-osaston päällikön eversti L. Tiaisen kirje, 26.6.1941,
44/Työv.tsto/sal./II/II/7/2/SK-1986, KA.

210

”Jatkuvasti vaikeutuva työvoimatilanne ja uusien työmaiden perustaminen asettaa
kuitenkin työvoimaupseereille kasvavia vaatimuksia. Näin ollen joutuu toiminta
kärsimään, mikäli työvoimaupseerin tehtävät on yhdistetty johonkin muuhun vakanssiin.” 864
Kotijoukkojen esikunta järjesti työvoimaupseereille neuvottelupäivät vuosina 1943 ja 1944.
Näistä laadittiin paksut pöytäkirjat, joita ajateltiin voitavan käyttää ohjekirjanomaisesti jatkossakin.865

Palkkausjärjestelyt linnoitustöissä

”Tuntipalkkaa nauttivat vapaaehtoisesti tai työvelvollisuuslain nojalla töissä olevat saavat … Linnoitustoimiston alaisissa muodostelmissa aikaisemmin käytetyn
tariffin mukaiset palkat.”866
Työvelvollisille oli maksettava palkkaa heidän tekemästään työstä. Tätä pidettiin itsestään selvyytenä ja se oli myös kirjattu lakiin työvelvollisuudesta. Työvelvolliselle maksettavasta palkasta lausuttiin, että sen oli vastattava työpaikkakunnan palkkatasoa. Tämä ei ollutkaan enää
niin yksinkertainen asia, sillä työvelvollisia oli töissä kotialueella, takaisin vallatulla alueella
sekä vallatulla alueella. Kotialueella valtion töissä palkat määräytyivät kulkulaitosministeriön
vahvistamien palkkanormien mukaan. Aivan omana tulivat puolustusvoimien linnoitustyömaat
vallatulla ja takaisin vallatulla alueella, joilla oli käytössä oma palkkataulukkonsa. Ammattiryhmien palkat olivat tarkkaan määritellyt minimi- ja maksimisummiin. Palkkoja tarkistettiin
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sodan aikana useita kertoja.867 Saraste arvioi, että työvelvollisten palkat linnoitustöissä nousivat
jopa kotialueen säännösteltyjä palkkoja korkeammiksi, kun lisät laskettiin mukaan.868
Viranomaiset katsoivat tärkeäksi, että työvelvollisten perheet tulivat myös toimeen. Palkkojen
lisäksi työvelvollisille maksettiin paikallislisää, mikäli heillä oli työmääräys kotikuntansa ulkopuolelle ja palkkataso oli siellä huonompi. Linnoitustöissä olleille maksettiin kotipaikkakunnastaan riippuen paikallislisää, mahdollisesti asumiserolisää. Niille työvelvollisille, joilla oli
lapsia kolme tai useampi maksettiin lapsiavustusta. Työvoimaosasto ohjeisti usein välttämään
suuriperheisten työvelvollisten ottamista. Talvisodan kokemuksista huolimatta paikallislisän
maksusta annetut ohjeet olivat olleet hieman epäselviä.869
Jatkosodan alkaessa linnoitustoimiston välirauhan aikaiset palkkaluokat pidettiin voimassa.
Tuntipalkalla olleet työvelvolliset tai vapaaehtoiset saivat linnoitustoimiston työmailla välirauhan aikaisten tariffien mukaisia palkkoja. Päätös näiden palkkausluokkien käyttämisestä tehtiin
kesäkuun lopulla 1941. Palkkataulukossa oli 35 eri työtehtävää sekä jokaisen osalta vähimmäisja enimmäispalkat per tunti. Aputyömiehille tämä tarkoitti 10–11 markkaa tunnilta. Ammattitaitoisille muurareille puolestaan piti maksaa 13,80–15,30 markkaa tunnilta.870
Linnoitusosaston tuntipalkkataulukkoja tarkistettiin useamman kerran. Linnoitusosaston tuntipalkkataulukko päivitettiin alkaen 1.6.1942. Ammattinimikkeiden määrä oli noussut viidellä,
mutta palkat pysyivät käytännössä samoina. Tuntipalkat olivat edelleen jaettu minimiin ja maksimiin, joista huomautettiin, että alarajaa korkeampaa palkkaa saatiin maksaa ”vain ansioituneille työntekijöille ammattitaidon ja työkyvyn mukaan”. Oletusarvona oli alarajan mukainen
palkkaus.871 Linnoitusosaston tuntipalkkoja tarkastettiin viimeisen kerran vielä, kun työvelvolliset oli kotiutettu ja työvelvollisuuden soveltaminen lakkautettu.872
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Kuukausipalkallisten osalta annettiin myös ohjeet. Mikäli kyseessä oli sopimuspalkallinen,
joka oli ollut linnoitustoimiston palkoilla ennen liikekannellapanoa ja sen myötä jatkoi samassa
tehtävässä, tai tuli sijoitetuksi johonkin linnoitusrakennusmuodostelmaan, oli palkka maksettava samoilla ehdoilla kuin aikaisemminkin. Mikäli kyseessä oli insinööri tai rakennusmestari,
joka oli palkattu tehtäväänsä liikekannallepanon jälkeen, oli hänen osalta käytettävä linnoitustöiden johtajan hyväksymää palkkataulukkoa, joka oli yksinkertainen valmistumisvuoden mukaiseen kokemukseen perustuva. Haitari oli neljästä tuhannesta aina yhdeksään tuhanteen
markkaan kuukaudessa. Samassa asiakirjassa määriteltiin myös taloudenhoitajien, työnjohtajien, varastonhoitajien, varastomiehen ja autonkuljettajien kuukausipalkat. Nämä vaihtelivat tuhannesta viiteen tuhanteen markkaan.873
Niillä kuukausipalkallisilla, jotka olivat jatkaneet linnoitusosaston palveluksessa liikekannallepanon jälkeen, palkat säilyivät ennallaan. Ennen sodan syttymistä linnoitustoimiston sopimuspalkkaisten palkkaryhmät olivat 11-portaisessa taulukossa tammikuulta 1941. Työpiirien päälliköiden palkat olivat sopimuskohtaisia. Työryhmien päälliköille ja rakennusinsinööreille maksettiin 6000–10000 markkaa kuukaudessa, rakennusmestareille 3000–6000.874 Jatkosodan alkamisen jälkeen palvelukseen saapuneiden insinöörien palkkaus hieman putosi, varsinkin alkupäästä. Rakennusmestareiden palkkaus pysyi samoissa raameissa.
Tammikuun alussa 1944 sotatalouspäällikkö insinöörieversti Runar Bäckström laittoi jakeluun
määräykset puolustusvoimain rakennustöissä käytetyistä palkoista. Kanta-Suomessa työpalkat
määräytyivät sen perusteella, oliko työpaikkakunnalla voimassa työehto- tai palkkasopimus vai
ei. Jos oli, sopimuksia oli noudatettava. Mikäli sopimuksia ei ollut, oli palkka määriteltävä lähimmän sopimusten piirissä olleen paikkakunnan palkkatason perusteella. Nämä koskivat erityisesti rakennusalan ammattimiehiä. Työmaiden sekatyömiesten minimipalkka oli katsottava
”keltaisen kirjan” perusteella, jossa määriteltiin valtion töissä olleiden sekatyömiesten minimipalkat. Naisten palkat, vaikka naisten määrä eri tehtävissä oli noussut, oli ”töiden laadusta riippumatta” sekatyöntekijöiden palkkaa vastaavat. Poikkeuksen tekivät laastinkannossa työskennelleet naiset. Valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella noudatettiin rakennusalan työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen välillä sovittua palautetun alueen rakennusalan palkkasopimusta. Vallatulla alueella puolestaan oli käytössä linnoitusosaston palkkataulukko.875
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Linnoitustöiden johtajan kenraaliluutnantti E. Hanellin kirje 29.6.1941, liite 2., 75/1/1/T14251, KA.
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Linnoitusjoukkojen sopimuspalkkaisen henkilökunnan palkkanormit, 14.1.41, 70/K/4sal./10/T12526,
KA(kunnostettu).
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Sotatalouspäällikkö insinöörieversti R. Bäckströmin kirje, 7.1.1944, 11/työvtsto.1/I/III/3/2/SK-1980, KA.
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Linnoitustyömailla suoritettiin palkkatarkkailua, jossa mukana oli Suomen Ammattiyhdistysten
Keskusliiton henkilöstöä kuten Risto Reunan väitöstutkimuksessa kohteena ollut Veikko Puskala.876 Palkkatarkkailijoiden ehdottaminen kuului linnoitusasian toimikunnan tehtäviin. Esitykset eivät aina tuottaneet tulosta. Esimerkiksi elokuussa 1943 palkkatarkkailijaksi esitystä oli
Päämajan valvontaosasto antanut epäävän lausunnon. Tähän oli linnoitusasian toimikunnan
tyytyminen.877

Tehtävien loppuminen
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö antoi päätöksen työmääräysten peruuttamisesta
23.9.1944. Siirtymäaikaa annettiin viikko. Työmääräykset lakkasivat 30.9. alkaen. Työvelvollisten kotiuttaminen oli aloitettava niistä, joilla oli hoidettavana omaa maanviljelystä tai jotka
olivat maataloustöissä. Metsä- ja uittotyöntekijät oli kotiutettava seuraavassa osassa, jonka jälkeen olisi muiden vuoro.878 Nämä mainitut ammatit tosin olivat niitä, joista ei olisi pitänyt työvoimatilauksia aikoinaan täyttää.
Oli tärkeää, että työvelvolliset, joilla ei ollut työpaikkaa tiedossa, pidettiin töissä vähintään kahden viikon verran. Välirauhan aikana oli linnoitustöiden selvittelyssä ja palkkarästeissä ollut
valtava paperityö. Tämän uusiutuminen tahdottiin estää. Annettiin yksiselitteinen ohje, että ennen kotiuttamista kaikki palkkausasiat oli selvitettävä. Varmennukseksi työntekijältä otettiin
kuittaus työkirjaan siitä, että nämä asiat olivat hoidettu.879
Lokakuun kuluessa aloitettiin työvoimaosastonkin henkilöstön kotiuttaminen vanhimmista ikäluokista. Kapteeni Pellinen ja yksi sotilasvirkamies kuitenkin varattiin työvoimaosaston käyttöön, mikäli vahvuuksia pitäisi uudelleen nostaa.880 Marraskuun ensimmäisenä päivänä esikuntapäällikkö Martola käski irtisanottavaksi 5.12.1944 mennessä kaikki ylimääräiset tai tilapäiset
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Reuna, Risto: ”Ei tullutkaan vallankumousta”: Sotasukupolvi, joka esti kansandemokratian. Äärivasemmiston kesäkuun 1946 offensiivi ja metallityöväen työpaikkavastarinta. Turun yliopisto 2018, 135–138, 141–148.
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Linnoitusasian toimikunnan kokouksen pöytäkirja, 17.8.1943, N:o 4/17.8.1943/9/5/T14251, KA.
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Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston Työv.2:n puhelinsanoma päämajan linnoitusosastolle, 25.9.1944,
13398/Työv.2/19/8/SK-1986, KA.
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Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston päällikön luutnantti Y. Laaksosen kirje kotijoukkojen esikunnan
Järj.3:lle, 12.10.1944, 569/Työv.1/I/II/18/8/SK-1986, KA.

214

henkilöt, jotka oli talvisodan alkamisesta lähtien otettu palvelukseen. 881 Kuudentena päivänä
toimistoupseeri luutnantti Vahtera lähetti työvoimaupseereille viestin, ettei käskettyjä kuukausitilastoja enää 11.11. jälkeen tarvinnut lähettää.882
Kotijoukkojen henkilöstölle ilmoitettiin, että viimeistään 14.11. mennessä oli poistettava käytöstä kaikki suojeluskuntatunnukset, kuten käsivarsikilvet, olkainmerkit ja kauluslaatat. Suojeluskuntajärjestö oli 3.11. vahvistetulla lailla määrätty lakkautettavaksi.883 Toiminta-aikanaan
kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimiston tilausten mukaan suojeluskuntapiirien esikunnat
olivat lähettäneet 1.9.1944 mennessä 73 983 työvelvollista. Suomen Sota 1941-1945 -sarjan
yhdennessätoista osassa todetaan tästä määrästä linnoitustyömaille menneen noin 40 000.884
Verraten siihen, että Laaksonen lokakuussa 1943 totesi välitetystä työvoimasta sijoitetun 60
prosenttia linnoitustyömaille ja loput toisaalle, on lukua pidettävä oikean suuntaisena. Linnoitustoimiston listoilla ollut T. Saukkonen puolestaan saman sarjan aikaisemmassa osassa esittää,
että heinäkuussa 1944 linnoitusjoukkojen kokonaisvahvuus oli 33 455 miestä.885
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Kotijoukkojen esikunnan esikuntapäällikön kenraalimajuri W. Oinosen kirje, 1.11.1944,
604/Työv.1/I/II/18/8/SK-1986, KA.
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Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston toimistoupseerin luutnantti E. Vahteran kirje suojeluskuntapiireille, 6.11.1944, 416/Työv.3/III/III/35/18/SK-1986, KA.
883
Kotijoukkojen esikunnan kansliatoimiston päällikön everstiluutnantti A. Karringin kirje, 6.11.1944,
611/Työv.1/I/II/18/8/SK-1986; Kotijoukkojen esikunnan kansliatoimiston päällikön everstiluutnantti A. Karringin kirje, 13.11.1944, 620/Työv.1/II/II/18/8/SK-1986, KA.
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Tirronen, E.O.: Sotatalous. Teoksessa Suomen sota 1941-1945. 11. osa. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1975, 53.
885

Saukkonen, T.S.: Linnoittamistoiminta. Teoksessa Suomen sota 1941-1945. 10. osa. Kustannusosakeyhtiö
Sotateos, Kuopio 1961, 26.
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Suojeluskuntapiirien lähettämien työvelvollisten
kumulatiivinen lisäys
80000
70000
60000
50000

40000
30000
20000
10000
0

Kuva 9. Suojeluskuntapiirien lähettämien työvelvollisten kumulatiivinen lisäys 1.7.1941–1.9.1944. (n=73 983)
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Kuva 10. Suojeluskuntapiirien lähettämien työvelvollisten lisäys kuukausittain 1.7.1941–1.9.1944. (n=73 983)
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5. Työvoima jatkosodan linnoitustöissä
Tässä luvussa keskitytään työvoimaan puolustuslaitoksen johtamissa linnoitustöissä. Linnoitustöiden johtaja kenraali Hanell pysyi tehtävässään ja hänen esikunnakseen perustettiin Päämajan linnoitusosasto. Toiminnan pohjat olivat välirauhan aikaisessa linnoitustoiminnassa, niin
organisoinnin kuin työmuodostelmien kannalta. Linnoitustyöt itsessään on ymmärretty kattokäsitteenä kaikenlaisille rakennustöille, joita linnoitusosaston joukoille tuli tehtäväksi.
Luvun ensimmäinen puolikas keskittyy siihen, millaiset organisaation osat käyttivät työvoimaa
sotilaallisiin tarkoituksiin jatkosodan aikana. Luvun päättää mikrohistoriallinen osio insinööri
Janhusen ja rakennusmestari Mäkisen jatkosodan töistä.

5.1 Päämajan linnoitusosasto
Linnoitustöiden johdossa oli ollut keväästä 1940 asti kenraaliluutnantti Edvard Hanell. Hanell
oli jääkäri, pioneeri, aiemmin sotakorkeakoulun johtaja ja talvisodassa Ryhmä H:n komentajana. Hanell pysyi tehtävässä käytännössä koko jatkosodan ajan. Jatkosodan alkuvaiheessa hänet tosin komennettiin pääesikunnan vt. päälliköksi, josta hän palasi omaan tehtäväänsä tammikuussa 1942. Tämän pestin aikana linnoitustöiden johtajan sijaisena toimi linnoitusosaston
osastopäällikkö eversti Otto Bonsdorff, myöskin jääkäri, joka talvisodassa oli ollut toisen armeijakunnan pioneerikomentaja.886
Linnoitustoimiston liikekannallepanosuunnitelma muutettiin 14.6.1941, jolloin vanha puolustussuuntaan ollut linnoitusrakennusjoukkojen suunnitelma jäi vanhaksi, tai kuten asiakirjaa ylläpitänyt upseeri itse totesi: ”tuli muutetuksi”. Samalla päivämäärällä linnoitustöiden johtaja
antoi ohjeensa linnoitustoimiston liikekannallepanosta.887
Työmuodostelmien perustamisohjeen mukaan liikekannallepanon yhteydessä oli tarkoitus perustaa 43 työryhmää. Ajatuksena oli, että sodanaikaisen järjestelyn piti perustua täysin rauhanaikaiseen, eli suunnitelmien tekovaiheessa voimassa olleeseen tilanteeseen. Pääosa työryhmistä
säilyttäisi nimensä, joka nähtiin tärkeäksi. Johto säilyisi samana. Linnoitusosastolla oli lupa
pitää jokin määrä reserviläisiä, mutta valtaosa siirtyisi sotatehtäviinsä muualle. Työryhmiin
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Arimo, 328.
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Sodanaikaisten työmuodostelmien perustamisohje, 14.6.1941, numeroimaton/24/20/T12561, KA.
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jäisi vain johto-osat ja ne reserviläiset, jotka linnoitustoimisto sai pitää ja muut. Muutama työryhmä hajotettaisiin ja käytettäisiin täydennyksinä. Heti työvelvollisuuslain toimeenpanon alkaessa työryhmien täydennys lähtisi käyntiin sen perusteella. Työryhmistä 19 tulisi suoraan
Päämajan alaisuuteen, yksi ryhmä merivoimille ja loput 23 armeijakunnille.
Taulukko 6. Työmuodostelmien perustamisohjeesta 1941

Alue

Perustetaan Hajotetaan

I armeijakunta

3

3

II armeijakunta

18

3

III armeijakunta

7

4

IV armeijakunta

7

3

V armeijakunta

6

2

lohko

2

1

Yhteensä

43

16

Hankoniemen

Lähde: Sodanaikaisten työmuodostelmien perustamisohje,
14.6.1941, numeroimaton/24/20/T12561, KA.

Välirauhan työryhmistä tässä vaiheessa jäisi 43 ja 16 hajotettaisiin. Työryhmien hajottamisen
tärkein motiivi oli saada sitä kautta täydennyksiä niin miehissä kuin kalustossa ja rakennustarpeissa jäljelle jääviin työryhmiin. Tarkentavassa käskyssä 18.6. kenraali Hanell käski työryhmien sijaan perustettavien nimeksi linnoitusrakennuspataljoonan eversti Bonsdorffin ehdotuksesta.888 Käytettävänä sanana ”rakennus” oli parempi kuin ”työ”, eli linnoitusrakennuspataljoona oli parempi kuin työryhmä tai linnoitustyöpataljoona. Töitä oli jatkettava perustamistehtävien kanssa samaan aikaan.889
Hanellin mukaan linnoitusrakennuspataljoonien perustaminen oli kuitenkin ollut odotettua hitaampaa. Työtä piti tehdä samanaikaisesti ja supistetuilla vahvuuksilla. Jälleen oli akuutti puute
ammattitaitoisesta työvoimasta sekä kuljetusvälineistä. Armeijakunnat vaativat työskentelyn
jatkamista ja samalla reserviläisiä oli siirrettävä sodan ajan tehtäviinsä. Kaikki tämä hidasti

888
Linnoitustöiden johtajan käsky linnoitusrakennusjoukkojen liikekannallepanoa varten, 18.6.1941,
415/Lkp/1c/sal./I/III/9/8/T12525; Linnoitustöiden johtajan kenraaliluutnantti E. Hanellin kirje eversti O. Bonsdorffille, 18.6.1941, I/III/9/8/T12525, KA.
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Linnoitustöiden johtajan käsky linnoitusrakennusjoukkojen liikekannallepanoa varten, 18.6.1941,
415/Lkp/1c/sal./I/III/9/8/T12525, KA.
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perustamistoimintaa. Perustamisen aikana linnoitusrakennuspataljooniksi muuttuneet työryhmät olivat ”jatkuvasti suorittaneet kenttätöitä, (kenttävarustus-, tie ja siltatöitä)”.890
Päämajan linnoitusosasto perustettiin välirauhan aikaisen linnoitustoimiston perustoille
17.6.1941.891 Linnoitusosaston toiminta keskittyi aluksi kolmeen toimistoon. Kun hyökkäys
eteni ja tehtävien määrä kasvoi, lisättiin myös toimistojen määrää. 892 Henkilöstötilanne oli helpompi kuin talvisodassa, sillä välirauhan aikana toimintansa aloittanut linnoitustoimisto oli rekrytoinut paljon rakennusinsinöörejä ja rakennusmestareita. Oli sekä suorittavan tason työvoimaa, että suunnitteluvoimaa esikuntatehtäviin. Palkattua henkilöstöä, kuten insinöörejä ja rakennusmestareita, koulutettiin. Myös vastuu betonilaboranttien koulutuksesta oli linnoitustoimistolla.893
Henkilöstöön ja tehtäviin saatiin enemmän jatkuvuutta, sillä tietty määrä reserviläisiä rakennusalan ammattilaisia saatettiin pitää tehtävissään. Toisin kuin talvisodan alkaessa, ei tehtäviin
tarvinnut kuuluttaa ihmisiä sanomalehti-ilmoituksilla. Kenttäarmeija kuitenkin veti suuren
määrän linnoitustöissä olleita riveihinsä: esimerkiksi näin kävi linnoitustöiden suunnittelu-upseerien osalla, jotka sodan alkaessa hajaantuivat tasaisesti kenttäarmeijan eri osiin.894
Jatkosodan alkaessa linnoitusrakennuspataljoonat alistettiin pääasiallisesti niille sotatoimiyhtymille, joiden alueella toiminta tapahtui. Muutamia pataljoonia jätettiin päämajalle, muutamat
sekä ilmavoimien että merivoimien esikunnille. Toiminnan johtamista varten yhtymiin perustettiin välijohtoportaat, jotka hieman kankeasti kulkivat nimellä esikunnan osasto 4. Periaate
säilyi samana kuin välirauhan aikana: Sotatoimiyhtymät määrittelivät taktisen puolen, kuten
sijoitukset maastoon. Työn tekninen puoli oli linnoitusosaston vastuulla. Alistetut linnoitusrakennusmuodostelmat siis saivat tehtävänsä sotatoimiyhtymältä ja ohjauksen työn tekniseen
suorittamiseen linnoitusosastolta.
Vuoden 1943 aikana linnoitusrakennusmuodostelmien alistukset purettiin. Tämän seurauksena
kaikki linnoitusrakennuspataljoonat tulivat takaisin suoraan linnoitustöiden johtajan alaisiksi.
890

Linnoitustöiden johtajan kenraaliluutnantti E. Hanellin kirje Päämajan operatiiviselle osastolle, 5.7.1941,
1172/9/T12528, KA(Kunnostettu).
891
Linnoitusosaston päällikön eversti O. Bonsdorffin käsky Päämajan Linnoitusosaston muodostamisesta,
17.6.1941, 1/6/T12527, KA(Kunnostettu).
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Keskustoimiston päällikön insinööri B. Backbergin kirje Työpiirille 210, 29.1.1941, 931/a/I/II/4/T910; Rakennusosaston päällikön insinööri L.I. Ruoslahden määräys, 29.1.1941, 931/a/I/II/4/T910, KA(Kunnostettu);
Tarkastustoimiston henkilökunnan tehtävät, 1.5.1941, II/II/8/4/T13545, KA.
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Arimo, 393.
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Tässä järjestelmässä sotatoimiyhtymät tulivat tavallaan rakennuttajiksi tai tilaajiksi. Edelleen
sotatoimiyhtymät määrittelivät vastuualueillansa rakennettavat linnoituslaitteet, kohteet ja niiden taktisen puolen. Linnoittamisen operatiivinen vastuu oli Päämajalla. 895 Mutta sen sijaan,
että paikallinen pioneerikomentaja olisi suoraan käskenyt osasto 4:ää hoitamaan asian, olikin
työ tilattava linnoitusosastolta.896 Tarkoituksena oli yhdenmukaistaa linnoitusrakennusjoukkojen käytön periaatteita.
Linnoitusosasto oli toiminnassa aina loppuvuoteen 1944. Aselevon solmimisen yhteydessä
4.9.1944 oli annettu käsky, jonka mukaan kaikki linnoitustyöt oli lopetettava Moskovan rauhan
rajan itäpuolella. Uusia työmaita kuitenkin riitti näistä töistä vapautuneille linnoitusrakennuspataljoonille. Kaksi päivää aselevon kirjoittamisen jälkeen Päämaja määritteli uudet puolustusasemat. Pääpuolustusasemaksi tuli nyt Suomen Salpa -nimen saanut välirauhan aikana rakennettu puolustusasema. Kenttäarmeijan joukot määrättiin kenttävarustustöihin. Työt oli tehtävä
tarpeeksi hiljalleen, etteivät neuvostojoukot näitä havainnoisi.897
Salpalinjalla määrättiin työt jatkettavaksi. Linnoitusrakennusjoukkojen siirtoja suunniteltiin,
jotta uudelle pääpuolustusasemalle saataisiin lisää työvoimaa. Suurta osaa näistä siirroista ei
kuitenkaan ehditty suorittaa.898 Rauhanneuvottelut olivat käynnissä ja välirauhansopimus solmittiin 19.9.1944. Suomalaisten oli vedettävä joukkonsa vuoden 1940 rajan taakse nopealla
aikataululla.899
Kenttäarmeija tukeutui puolustuksessa Salpalinjaan ja otti linnoittamisvastuun linnoitusrakennusjoukoilta. Käskyllä 24.9.1944 linnoitusosasto määräsi kaikki linnoitustyöt lopetettavaksi.900
Työvelvollisuus määrättiin päättyväksi 30.9.1944.901 Linnoitusrakennuspataljoonien purkaminen ja työvelvollisten kotiuttaminen aloitettiin.
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Meinander, Henrik: Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki
2009, 277; Arimo, 390.
900
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Linnoitusosasto itsessään lakkautettiin 30.11.1944. Työt olivat jatkuneet pitkään, joten aivan
välitön lakkauttaminen ei onnistunut. Linnoitusosastolle perustettiin selvittelyelin, jonka johtoon tuli linnoitusosaston entinen päällikkö eversti Otto Bonsdorff. Selvittelyelimen tehtävänä
oli suorittaa loppuun linnoitusosaston tehtävät niiltä osin, kuin se oli tarpeellista. Linnoitusosaston materiaalista valtaosa luovutettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle. 902

Välijohtoportaat
Välirauhan linnoitustyöt olivat paikallaan pysyviä aivan kuten rakennetut linnoitteet. Jatkosodan hyökkäyksen alkaminen muutti myös linnoitustoiminnan luonnetta. Linnoitusrakennuspataljoonat seurasivat paikoin hyvin lähellä eteneviä sotilasmuodostelmia. Linnoitusosaston mahdollisuus paikallisten linnoitusrakennusjoukkojen johtamiseen oli heikko, eikä sellaisen kehittäminen Hanellin mukaan ollutkaan tarkoituksenmukaista. Yhtymien (kuten armeijakunta) esikuntiin perustettiin välijohtoportaaksi esikunnan osasto 4, joka johti kyseiselle yhtymälle alistettuja linnoitusrakennusjoukkoja. Osasto 4 oli toiminnallisesti alistettu kyseisen yhtymän pioneerikomentajalle, mutta hallinnon, huollon ja rahaliikenteen osalta päämajan linnoitusosastolle.903 Yhtymien pioneerikomentajilla oli oma vaikutuksensa alaisiinsa töihin. Osa linnoitusrakennuspataljoonista tosin alistettiin suoraan päämajalle, joku taasen ilmavoimien esikunnalle
tai merivoimien esikunnalle.
Näiden välijohtoportaiden perustaminen oli määritetty liikekannallepanosuunnitelmassa. Mutta
kuten on tullut ilmi, linnoitustoimiston liikekannallepanosuunnitelmat oli tehty puolustukselliseen tilanteeseen, kunnes se suunta hylättiin 14.6.1941 ja seuraavana päivänä aloitettiin uuden
suunnan linjaaminen. Tämän yksi seuraus oli se, että osasto 4 oli organisatorisesti suunniteltu
paikallaan pysyvään puolustusta tukevaan linnoitustoimintaan. Hyökkäyssodan mukana tulleet
uudet tehtävät linnoitusrakennusjoukoille antoivat myös uusia vaatimuksia, joihin suunniteltu
kokoonpano ei vastannut. Linnoitusrakennusjoukot nimittäin tekivät hyökkäysvaiheen ajan
huomattavasti paljon enemmän kuin linnoittivat: tienteko ja lentokentät veivät valtaosan työajasta. Johtamisen suhteen huomattiin myös, että suunnitellut välijohtoportaat eivät riittäneet,
joten niitä perustettiin lisää.904
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Välijohtoportailla saatiin myös tietynlaista jatkuvuutta toiminnan perusteisiin. Välirauhan aikaiset työpiirit olivat olleet välijohtoportaina linnoitustoimiston ja työryhmien välissä. Työryhmien päälliköinä olleet usein jatkoivat linnoitusrakennuspataljoonan komentajana ja vastaavasti
joistakin työpiirien päälliköistä tuli osasto 4:n päälliköitä. Vuoden 1943 aikana suoritettu alistusten palauttaminen linnoitustöiden johtajalle toi suunnitelman myös välijohtoportaiden uudelleennimeämisestä työpiireiksi.905 Tästä kuitenkin luovuttiin. Esikunnan osasto 4 säilyi nimenä.
Karjalan armeijan esikuntaan perustettiin myös osasto 4, kun toiminnan vaatimia rakentajavoimia alettiin koota hyökkäystä varten. Osasto 4:n päälliköksi tuli insinöörikapteeni Aulis Junttila.906 Junttila oli suomalaisen betonirakentamisen eturivin hahmo, joka oli talvisodan aikana
päämajan rakennusosaston listoilla työmaiden tarkastajana. Välirauhan linnoitustoiminnan alkaessa Junttila toimi rakennustoimiston päällikön apulaisena, mutta siirtyi kuitenkin pian siviilitoimiensa pariin Sementtiyhdistyksen sekä Oy Betoni Ab:n toimitusjohtajana. 907
Hyökkäyksen alkaessa 10.7.1941 Karjalan armeijalla olikin 11 linnoitusrakennuspataljoonaa
käytössään. Ja kun Karjalan armeijaan kuului VI ja VII armeijakunnat sekä Ryhmä Oinonen,
joilla jokaisella oli esikunnassaan osasto 4, oli paikallinen linnoitustöiden johtovoima olemassa.
Karjalan armeijan esikunnan osasto 4 lakkautettiin pian sen jälkeen (1.8.1941), kun alaisensa
osasto 4:t olivat päässeet työnsarkaan kiinni. 908
Osasto 4 perustettiin aina tarpeen ilmaantuessa, kun jonkun sotatoimiyhtymän alaisuudessa
työskenteli linnoitusrakennusjoukkoja. Näin oli myös Pohjois-Suomessa, jossa suomalaista
työvoimaa oli saksalaisten käytössä. Osasto 4/Määttänen alistettiin saksalaiselle vastaavalle organisaatiolle, Komendör der Bautruppen 43:lle. Petsamossa työskennellyt tie- ja vesirakennushallituksen alainen työvoima otettiin linnoitusosaston käyttöön työvelvollisina, näiden pataljoonien johtamista varten perustettiin Osasto 4/Lindroos – insinööri Lindroosin johtaman rakennusjoukon esikunnan osasto 4.909

905

Arimo, 436.

906

Arimo, 330.
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Seppinen, Ilkka: Junttila, Aulis. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997- (viitattu 31.10.2017).
908

Arimo, 330.

909

Arimo, 331.
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Otetaan kaksi esimerkkiä esikuntien osasto nelosista. Maaselän ryhmän esikunnan osasto 4 raportoi toiminnastaan joulukuussa 1942. Osaston päällikön insinöörimajuri V. Tuompon alaisuudessa oli tuolloin kuusi linnoitusrakennuspataljoonaa selustan tienparannustöissä ja kolme
pataljoonaa kenttävarustus- ja linnoitustöissä, yhteensä yhdeksän linnoitusrakennuspataljoonaa. Näiden lisäksi kenttäsairaaloiden, erilaisten korjaamojen ja varastojen huonerakennus- ja
korjaustöissä oli kaksi tällaisiin töihin erikoistunutta erillistä linnoitusrakennuskomppaniaa.
Maaselän ryhmän osasto 4:n alaisuuteen kuului myös kolme linnoituskorjauspajaa, jotka korjasivat ajoneuvoja ja koneita sekä tekivät linnoitustöihin kuuluneita metallitöitä. Mukaan mahtui lisäksi kuusi tietöissä ollutta sotavankikomppaniaa, joiden oli määrä siirtyä metsätöihin ja
kolme paikallisesta väestöstä koottua työosastoa, jotka myöskin olivat tietöissä. Sotavankeja
oli noin 1500 ja paikallista väestöä noin 770.910
Linnoitusrakennuspataljoonien vahvuuksia ei tässä yhteydessä mainittu, mutta ne olivat pääsääntöisesti kolmensadan ja viidensadan välillä, sillä määrävahvuuksien sijaan lukumääriin vaikutti eniten tehtävät ja saatavilla ollut työvoima. Tällä perusteella voi arvioida, että yhdeksään
linnoitusrakennuspataljoonaan kuului noin 3 500 henkilöä. Erillisten linnoitusrakennuskomppanioiden vahvuudet olivat reilu sata911 ja linnoituskorjauspajoissa 50–100. Tällä osasto 4:llä
oli vuoden 1942 joulukuussa työvoimaa kutakuinkin 6 000 henkeä, joista noin kolmannes sotavankeja ja paikallisia asukkaita.912
Toiseksi esimerkiksi valikoitui Kannaksen ryhmän esikunnan osasto 4 maaliskuulta 1944, jolloin insinöörimajuri Veli Suomio luovutti organisaatiouudistusten jälkeen vetovastuun insinöörimajuri Matti Suurpäälle. Protokollan mukaisesti luovutuksesta laadittiin pöytäkirja, jossa luovuttaja ja vastaanottaja kuittasivat vaihdoksen. Tämä pöytäkirja näyttää meille tilanteen Suurpään johtoon luovutetusta osasto 4:stä ja sen alaisista joukoista. Osasto 4 itsessään oli vahvuudeltaan 34, joista yhdeksän oli naisia. Alaisina osastolla oli neljä linnoitusrakennuspataljoonaa,
yhteensä noin 1800 miestä ja viitisen kymmentä naista. Mukaan mahtui myös 27. erillinen linnoitusrakennuskomppania, niin sanottu hermotoipilaskomppania vahvuudella 189. Lisäksi
osaston alaisuuteen kuului kaksi linnoituskorjauspajaa, joista toisessa tosin oli vain kolme
miestä. Käytössä oli myös suomalaisia vankeja Kannaksen varavankilasta, joita varten oli perustettu vankileirit Liippuun, Raajuun ja Taipaleeseen. Näitä suomalaisia rangaistusvankeja oli
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Os.4/Maa.RE:n päällikön insinöörimajuri V. Tuompon kirjelmä, 2.12.1942, I/II/2/1/T4434, KA.
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Arimo, 341.

912

Os.4/Maa.RE:n päällikön insinöörimajuri V. Tuompon kirjelmä, 2.12.1942, I/II/2/1/T4434, KA.
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yli tuhat. Parin varaston lisäksi osastolle oli kivitöiden kuljetusta varten yhteensä neljä autokomppaniaa.913
Välijohtoportailla ei ollut minkäänlaista vakiomäärää johdettavia linnoitusrakennusmuodostelmia. Yksi eroavaisuus näiden kahden osasto 4:n alaisissa työvoimissa oli: vangeissa. Ensin
mainitussa insinöörimajuri Tuompon tapauksessa työssä oli 1 500 sotavankia. Suomion-Suurpään tapauksessa ei ollut sotavankeja lainkaan, vaan reilut 1000 suomalaista vankia. Muutenkin
työvoiman laadut ja määrät saneltiin tehtävän, ajan, paikan ja resurssien mukaan. Keväällä 1944
tämä tarkoitti sitä, että kenttäarmeijan alueella yhtymien komentajat laadituttivat omat suunnitelmansa, esittelivät ne Päämajalle, jossa rakennuslupa oli ylipäällikön määräysvallassa. Linnoitustöiden johtaja kenraali Hanell valvoi teknillisiä rakennuskysymyksiä kaikilla työmailla.
Kun kyseessä oli linnoitusrakennusjoukot, oli osasto 4 työmaiden johdossa. Määräykset piti
saada Päämajan linnoitusosastolta.914
Takaisin vallatulla alueella sekä Itä-Karjalassa tuli nopeasti ajankohtaiseksi erilaisten huonerakennustöiden ja kunnostusten aikaansaaminen. Tätä varten perustettiinkin rakennuspiirejä: Viipurin, Sortavalan, Kannaksen ja Aunuksen rakennuspiirit. Ensimmäinen näistä, Viipurin rakennuspiiri, jonka toiminnan aloittamisesta antoi käskyn neljännen armeijakunnan komentaja kenraaliluutnantti Lennart Oesch 12.9.1941. Ensisijaisena syynä perustamiselle oli Viipurin varuskunnan ja lähiympäristön sotilaallisesti tärkeiden rakennustöiden johtaminen. Ensimmäisen
työvoiman rakennuspiiri saisi sotavangeista ja armeijakunnista alistettavista linnoitusrakennuspataljoonista. Viipurin rakennuspiiriin tehtäväksi tulivat tie- ja siltatyöt, tarvittavat raivaustyöt
rata-alueella, sotilaallisiin tarkoituksiin varattujen rakennusten raivaus, puhdistaminen, käyttökuntoon saattaminen ja linnoitusosaston autokorjaamojen toiminnan valvominen. Lisäksi rakennuspiirin tuli perustaa sotavangeista sellaisia työmuodostelmia, joita voitiin tarvittaessa
käyttää muuallakin kuin Viipurin varuskunnan ja sotilaskohteiden välittömässä läheisyydessä.915
Rakennuspiirien alaisina oli linnoitusrakennuspataljoonia ja huonerakennus-, sekä sähkö- ja
putkitöihin erikoistuneita erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita.916 Rakennuspiirien toiminta

913

Luovutuspöytäkirja, 8.3.1944, I/II/15/9/T12845, KA.

914

Päämajan linnoitusosaston päällikön eversti O. Bonsdorffin kirje, 6.5.1944, 1699/B/4 sal./I/II/15/9/T12845,
KA.
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IV Armeijakunnan komentajan kenraaliluutnantti K. L. Oeschin käsky Viipurin rakennuspiirin perustamisesta, 12.9.1941, 7825/Lin1/1d/3/T12529, KA(Kunnostettu).
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Arimo, 332.
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lakkautettiin siinä vaiheessa, kun siviiliviranomaiset saivat tarvittavat resurssit ottaakseen työt
johtoonsa.917
Insinöörimajuri Vilho Kärkkäiselle annettiin tehtävä alkuvuodesta 1942. Hänen tuli
huolehtia välirauhan aikaisen pääpuolustusaseman linnoitteista. Toukokuun 1. päivänä 1901 Sortavalassa syntynyt Vilho
Kärkkäinen oli vapaaehtoisena osallistunut
sisällissotaan konekiväärijoukkueen johtajana Karjalan armeijan riveissä. Asepalveluksen hän suoritti Joensuun rajavartiostossa 1921–22 kahdeksan kuukauden ajan
saaden esikuntavääpelin koulutuksen. Siviilissä Kärkkäinen opiskeli Teknillisessä
korkeakoulussa ja valmistui diplomi-insi-

Kuva 11. Insinöörimajuri Vilho Kärkkäinen Myllykoskella heinäkuussa 1942. SA-kuva.

nööriksi vuonna 1935. Siviiliammatiksi tuli
rakennusinsinööri.918
Kärkkäisen ura puolustuslaitoksen palveluksessa ja linnoittamisen parissa alkoi vuonna 1936,
kun hänet palkattiin johtamaan puolustusministeriön linnoitustyömaan töitä. 919 Vuoteen 1939
saavuttaessa Kärkkäinen työskenteli puolustusministeriön teknillisellä osastolla ja osallistui
Kannaksen vapaaehtoisen linnoittamisen johtotoimiin.920 Kärkkäinen oli johtanut töitä Kannaksen linnoitustyömailla vuosina 1936–39. Ylimääräisten harjoitusten alkaessa Kannaksella oli
hänen johdossa noin 900 miestä. Talvisodassa Kärkkäinen johti työryhmä Kärkkäistä. Välirauhan linnoitustöissä hän puolestaan toimi pohjoisten piirien yli-insinöörinä. Jatkosodan alkaessa
Kärkkäisen sijoituspaikaksi tuli III armeijakunnan esikunnan osasto 4:n päällikkö.921 Kärkkäisen kantakortissa sanotaan, että siirto kunnossapito- ja tarkastustoimiston (KT-toimisto) päälliköksi tapahtui 18.11.1941. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä KT-toimisto aloitti toimintansa vasta
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Arimo, 436.
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Vilho Kärkkäinen, kantakortti, KA.
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Arimo, 105.
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Arimo, 113, 121
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Vilho Kärkkäinen, kantakortti, KA.
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1.3.1942.922 Oli syy tähän aukkoon mikä tahansa, Kärkkäinen aloitti työnsä vuoden alussa ja
KT-toimisto mainittuna päivänä.
Kunnossapito- ja tarkastustoimisto oli hieman erilainen välijohtoporras, sillä sen tehtävät olivat
määritelty Moskovan rauhan pääpuolustusasemalle. Ensimmäinen ja tärkein käskyssä annettu
tehtävä oli välirauhan aikana rakennetun pääpuolustusaseman linnoituslaitteiden, rakennusten
(parakkien, varastojen, ym.), työkalujen ja koneiden keskitetty tarkastus, kunnostus, huolto ja
vartiointi. Keskeneräisiä linnoitteita oli myös kunnostettava. Päätehtävää tarkennettiin alatehtävillä. KT-toimiston oli viimeisteltävä keskeneräiset linnoituslaitteet ja laadittava kaikista linjan laitteista, niiden piirustuksista sekä kartoista kortisto. 923
Oli myös tehtävä kokeiluja korsujen huollon tehostamiseksi ottaen huomioon neljä vuodenaikaa ja niiden tuoma vaihtelu. Kärkkäisen johtoon annettiin myös keskitetty linnoituslaitteita ja
-asioita koskeneiden kysymysten hoito linnoitusosaston muiden toimistojen sekä valtion virastojen välillä. Alueiden valvontaa varten KT-toimistolle siirrettiin kaikki maanlunastustoimiston
listoilla olleet vartiomiehet.924
KT-toimiston alaisiksi perustettiin vielä tarkastuspiirit, jotka hoitivat paikallisesti tehtäviä. Tarkastuspiirien alaisuuteen tulivat myös aiemmin mainitut vartiomiehet. Alkujaan tarkastuspiirit
sijoitettiin seuraaville paikkakunnille: Ravijoki, Juvola, Savonlinna, Joensuu ja Kuusamo.
Näitä paikkoja vaihdeltiin sodan kestäessä tarpeen mukaan. Joulukuussa 1942 tarkastuspiirejä
oli seitsemän, paikkoinaan Hamina, Lappeenranta, Kulennoinen, Joensuu, Hyrynsalmi, Taavetti ja Tammisaari.925
Kesäkuussa 1944, kun Neuvostoliiton hyökkäys oli alkanut murtaen pääaseman ja Vammelsuun-Taipaleen linjan (VT-linjan), alkoi toden teolla välirauhan aikaisen pääpuolustusaseman
kuntoon laittaminen. Kärkkäisen KT-toimistohan oli vain nimensä mukaisesti käytännössä kunnossapitänyt asemia ja suorittanut tarkastuksia. 18.6.1944 KT-toimistosta ja viidestä muusta
välijohtoportaasta muokattiin alueelliset johtoportaat Salpalinjalle. KT-toimistosta tuli Osasto
4/Kärkkäinen, toisen armeijakunnan esikunnan (AKE) osasto 4 nimeksi muuttui Osasto

922

Linnoitusosaston päiväkäsky N:o 6/42, 27.2.1942, Päämajan Linnoitusosaston päiväkäskyt 1942, KA.
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Sama.
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Sama.
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KT-toimiston apulaispäällikön insinööri M. Nisulan kirje, 4.12.1942, 4184/KT/e, KA(Kunnostettu).
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4/Tuompo. Heinäkuun kuluessa nimet muutettiin jälleen. Kärkkäisen johtamasta tuli 22. linnoitusrakennuspiiri. Muutokset ja sijainnit 22.7.1944 näkyvät tarkemmin oheisessa taulukossa.
Taulukko 7. Välijohtoportaat Salpalinjalla

1.6.1944

28.6.1944

22.7.1944

Sijainti

Osasto 4/IV AKE

Osasto 4 Suomio

10. linnoitusrakennuspiiri

Ravijoki

Kannaksen louhintapiiri

Osasto 4 Martin

21. linnoitusrakennuspiiri

Muurola

Osasto 4 Laajarinne

23. linnoitusrakennuspiiri

Luumäki

KT-toimisto

Osasto 4 Kärkkäinen 20. linnoitusrakennuspiiri

Luumäki

Osasto 4/III AKE

Osasto 4 Suurpää

11. linnoitusrakennuspiiri

Savitaipale

Osasto 4/II AKE

Osasto 4 Tuompo

33. linnoitusrakennuspiiri

Savonlinna

Osasto 4/VI AKE

Osasto 4 Karvonen

46. linnoitusrakennuspiiri

Joensuu

Lähde: Arimo, 437.

Välijohtoportaiden alaisuudessa oli paikasta ja ajasta riippuen kaikenlaisia työmuodostelmia
alaisuudessaan: linnoitusrakennuspataljoonia, erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita, sotavankikomppanioita, nostomiesten työkomppanioita, suomalaisia vankeja, linnoituskorjauspajoja.

5.2 Työvoimat ja -muodostelmat
Linnoitusosaston alainen työvoima työskenteli erilaisissa työmuodostelmissa. Osa näistä oli
erikoistuneita, toiset erikoistuivat sodan aikana ja jotkut tekivät mitä tahansa lapiotyötä. Merkittävimpiä työmuodostelmia olivat linnoitusrakennuspataljoonat. Luvun loppupuolella käsitellään rakennusmestari Mäkisen uraa linnoitusrakennuspataljoonassa 211, mikä samalla syventää käsitystä sodan aikaisesta työstä. Lisäksi linnoitusosastolla oli erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita ja linnoituskorjauspajoja.
Sotavankien käyttö työvoimana sotatoimialueella tuli linnoitusosaston organisoitavaksi. Tätä
työvoiman käyttöä tarkastellaan myös Mäkisen ja Janhusen jatkosotia käsittelevässä osiossa.
Yksi aspekti oli myös hermotoipilaiden, ”tärähtäneiden”, käyttö linnoitusosaston töissä. Lisäksi
vielä kesällä 1944 suurhyökkäyksen aikaan perustettiin toisen luokan nostomiehistä työkomppanioita linnoitustöihin. Näissä eri muodostelmissa käytettiin työvoimaa sotilaallisiin tarkoituksiin ja myös työvoimia oli erilaisia.
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Työvelvollisten työmuodostelmat
Linnoitusrakennuspataljoonat. Linnoitusrakennuspataljoonat muodostettiin välirauhan aikaisten työryhmien pohjille. Suurin osa sotilaallisesti käytetystä työvoimasta työskenteli linnoitusrakennuspataljoonissa. Keväällä 1941 linnoitusrakennuspataljoonien koostumukseksi oli suunniteltu kolmea rakennuskomppaniaa ja yhtä varastokomppaniaa, jolloin miesvahvuus olisi ollut
765. Kysymys oli kuitenkin resursseista työvoiman suhteen ja liikekannallepanon alkaessa linnoitusosasto päätyi pudottamaan kustakin pataljoonasta pois yhden rakennuskomppanian. Kesällä 1941 yhden pataljoonan kirjavahvuus oli 531. 926 Suunnitellut 43 linnoitusrakennuspataljoonaa perustettiin. Määrävahvuuksia ei tosin saavutettu, vaan keskiarvo pataljoonaa kohden
oli noin 400. Elokuun alun tietojen mukaan linnoitusrakennuspataljoonissa oli yli 17 000
miestä.927 Tämä oli enemmän kuin yhden divisioonan vahvuus.
Taulukko 8. Linnoitusrakennuspataljoonien alistukset ja vahvuudet 1941.

Alistus

Linnoitusrakennuspataljoonia

Vahvuus yhteensä

Päämaja

4

1719

Karjalan Armeija

2

930

II armeijakunta

4

1967

III armeijakunta

6

2583

IV armeijakunta

5

2331

VI armeijakunta

6

1711

VII armeijakunta

4

1371

Ryhmä Oinonen

2

638

6. divisioona

3

1200

14. divisioona

3

1227

Hangon ryhmä

1

535

Merivoimat

1

328

Armeeoberkommando 2

600

yhteensä

17140

Lähde:

Linnoitustöiden

43
johtajan

(vt.)

eversti

O.

Bonsdorffin

kirje

Yleisesikunnan

päällikölle,

3483/Lin1/3/10/T12528, KA(Kunnostettu).

926

Arimo, 306, 332.

927

Linnoitustöiden johtajan (vt.) eversti O. Bonsdorffin kirje Yleisesikunnan päällikölle, 4.8.1941,
3483/Lin1/3/10/T12528, KA(Kunnostettu).
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4.8.1941,

Syksyllä 1941 suoritettiin linnoitusrakennuspataljoonien uudelleenjärjestely. Linnoitusrakennuspataljoonien määrä oli noussut 51:een. Pataljoonien henkilötäydennysten saaminen oli hankalaa. Miesmääriä pudotettiin lakkauttamalla jokaisen linnoitusrakennuspataljoonan kummastakin rakennuskomppaniasta neljännet rakennusjoukkueet, jolloin määrävahvuudeksi jäi 406
henkeä. Kokoonpanon muuttamisen lisäksi pataljoonien lukumäärää pudotettiin. Suunnitelman
mukaan oli tarkoitus lakkauttaa 19 pataljoonaa, joista vapautuvalla henkilöstöllä oli tarkoitus
täydentää jäljelle jääneitä linnoitusrakennuspataljoonia sekä hankkia työnjohtovoimaa perustettaviin sotavankikomppanioihin. Suunnitelma ei toki toteutunut sellaisenaan. Lopulta tässä
yhteydessä lakkautettiin 15 pataljoonaa.928

Kuva 12. Suomalaisen työrintaman taistelijoita. Miehiä, jotka vakaina ja lujina täyttävät heille uskotut tehtävät omalla rintamaosallaan. SA-kuva.

928

Arimo, 346.
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Linnoitusrakennuspataljoonan hyökkäysvaiheen arjesta saamme käsityksen rakennusmestari
Mäkisen sotatien kautta, jota käsitellään luvun loppupuolella. Erotuksena on vain se, että linnoitusrakennuspataljoona 211 oli alistettu lentokenttätöihin, kun valtaosa teki tässä vaiheissa
tietöitä. Yhteistä kuitenkin on töiden organisointi, työvelvolliset työvoimana ja töiden fyysinen
laatu. Erikoistumista oli myös, mutta työ perusluonteeltaan samankaltaista. Liikkuvan sodankäynnin aikana tärkeintä työtä olivat tietyöt: teiden rakentaminen, korjaaminen ja ylläpito. Sotatoimia käytiin paikoin hyvinkin tiettömissä maisemissa. Lisäksi pataljoonat rakensivat ja korjasivat rakennuksia.929
Linnoitusrakennuspataljoonien töiden jakautumisesta linnoitustöihin ja muihin töihin vuonna
1942 suhde oli 18 % linnoitustöitä ja 82 % muita töitä. Seuraavana vuonna suhteet olivat keikahtaneet 67–33 % ja vuoden 1944 osalta heinäkuuhun mennessä 73–27 %.930 Tässäkin yhteydessä on huomioitava, että linnoitustyöt sisälsivät paljon muutakin kuin pelkästään linnoitteiden rakentamista. Eräs aikalainen totesikin linnoittamisen olleen ”kovin väljä ja huomattavalle
osalle töistä myös liian komea käsite”.931
Miehet kokivat olleensa enemmän tai vähemmän pakkotöissä, eikä se ollut mikään ihme. Työvelvollisuus ei missään nimessä ollut vapaata työtä. Työntekijöiden työvoima otettiin omasta
vapaasta hallinnasta ja päätösvallasta valtion viranomaisille, jotka päättivät missä paikassa
tuota työvoimaa tarvittiin ja mitä sillä piti tehdä. Työvelvollisten palkkauksesta, huollosta ja
kotialueen sosiaalisesta tuesta pyrittiin pitämään huolta, ettei aiheutuisi liikaa valitusta. Palkkaa
maksettiin, mutta korvausmenetelmät linnoitusrakennusjoukkojen sisällä olivat poikkeavia.
Työnjohdolle oli varattu kuukausipalkat, työvelvollisuuslain perusteella otetuille taulukoiden
mukaiset tuntipalkat. Tämä oli toki varsin perinteinen malli, jossa virkamiehet saivat elatuksensa tulevan työn perusteella, kun taas työläisten piti ansaita se tunti kerrallaan.
Linnoittamistöiden ajan valtaosa työmiehistä oli sekatyömiehiä. Heinäkuussa 1943 kootun tilaston mukaan työvoima jakaantui 17 eri ryhmään, joista sekatyömiehet, kirvesmiehet, asentajat, koneenkäyttäjät ja konekorjausmiehet, kivityömiehet, autonkuljettajat ja ajomiehet muodostivat lähes 90 prosenttia.

929

Arimo, 339.

930

Arimo, 453.

931

Majuri T. Saukkonen: Linnoitusten merkitys nykyisessä sodassa. II/V/28/8/T6086, KA.
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Taulukko 9. ”Työmiehistön jakaantuminen eri ryhmiin prosenteissa.”

sekatyömiehet

51,6

kirvesmiehet

14,3

asentajat, koneenkäyttäjät ja konekorjausmiehet

7,4

kivityömiehet

5,5

autonkuljettajat

5,4

ajomiehet

5,2

rappaajat, lasittajat, putkenlaskijat,
sukeltajat, suutarit, räätälit ym.

1,79

sepät

1,6

sähköasentajat

1,5

betonityömiehet

1,1

muurarit

1,1

varastomiehet

1,1

panostajat

0,8

varastonhoitajat

0,7

raudoittajat

0,5

sahurit

0,4

traktorinkuljettajat

0,01

Lähde: ”P.M. koskien linnoitustoiminnan työvoimakysymystä”, liite, 3.7.1943, 14/II/II/7/4/T14251, KA.

Erilliset linnoitusrakennuskomppaniat. Jatkosodan ensimmäisen elokuun lopulla perustettiin
12 erillistä linnoitusrakennuskomppaniaa joko huonerakennustöitä tai putki- ja sähköasennustöitä varten. Työvoimana olivat työvelvolliset, pois lukien päällystö ja jotkin erikoisammattimiehet.932 Ajankohtaiseksi erillisten komppanioiden perustaminen tuli menetettyjen alueiden
takaisinvaltauksen yhteydessä haltuun tulleiden rakennusten korjaamistarpeiden myötä. Syksyn

932

Yleisesikunnan v.a. päällikön kenraaliluutnantti E. Hanellin kirje 26.8.1941, 506/Lin1/1b/3/T12529,
KA(Kunnostettu).
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edetessä erillisten rakennuskomppanioiden määrä havaittiin töihin nähden liian pieneksi, minkä
seurauksena perustettiin kahdeksan lisää.933
Erilliset linnoitusrakennuskomppaniat tekivät aluksi puhtaasti ammattitaitoon sidottuja töitä,
kuten oli tarkoitus. Arimon linnoittamisen historian mukaan ammatillisen eriytymisen aste pieneni jatkosodan kuluessa ja erilliset linnoitusrakennuskomppaniat tekivät siellä missä oli tarvetta, samoin kuin linnoitusrakennuspataljoonat.934 Jatkosodan aikana oli toiminnassa yhteensä
38 erillisitä linnoitusrakennuskomppaniaa. Tässä luvussa on mukana myös kesästä 1942 alkaen
perustetut erilliset linnoitusrakennuskomppaniat, joiden työvoimana oli niin sanottuja hermotoipilaita. Näitä erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita ei tule työnsä tai työvoimansa puolesta
sekoittaa syksyllä 1941 perustettuihin erillisiin linnoitusrakennuskomppanioihin. Näiden erottaminen keskenään onnistuu vain komppanian järjestysnumeron perusteella.935
Linnoituskorjauspajat. Välirauhan aikana linnoitustoimistolla oli kolme korjauspajaa hoitamaan ajoneuvojen ja koneiden korjauksia. Linnoitustöiden johtajan mukaan oli selvää, että
määrä ei liikkuvassa sodankäynnissä tulisi riittämään. Heinäkuun alussa 1941 Hanell ilmoitti
linnoituskorjauspajojen henkilökunnan ja kaluston mahdollistavan ajoneuvojen moottorien
korjaukset, kaikenlaiset konekorjaukset, sähköasennukset sekä pienet asekorjaukset.936
Laskelmien mukaan yhdeksän korjauspajaa riittäisi, mutta linnoituskorjauspajojen lukumäärä
oli vuoden 1941 loppuun saavuttaessa jo kahdeksantoista. Linnoituskorjauspajoja oli sijoitettu
ympäri koko sotatoimialuetta ja olivat pääsääntöisesti lähimmän osasto 4:n alaisia. Tosin mainitaan, että joitakin linnoituskorjauspajoja annettiin myös autokenttävarikoiden apuvoimiksi. 937
Linnoituskorjauspajan nimessä etummainen osa ”linnoitus” viittasi siis siihen, että kyseessä oli
linnoitusosaston korjauspaja ja ne olivat ensisijaisesti linnoitusrakennusjoukkoja varten.
Aunuksen suunnalla vuonna 1943 toimineen 4. linnoituskorjauspajan työtehtävät jakautuivat
pääsääntöisesti kahdenlaisiin töihin, kiinteisiin laitoksiin ja liikkuvaan kalustoon. Liikkuvaa
kalustoa tuli korjattavaksi paikallisen neljännen armeijakunnan osasto 4:n alaisista linnoitusrakennuspataljoonista. Kiinteitä työpisteitä oli sekä lähellä että kauempana korjauspajaa. Lähellä

933
Linnoitustöiden johtajan (vt.) eversti O. Bonsdorffin kirje Päämajan järjestelyosastolle, 29.10.1941,
11934/Lin1/3/13/T12529, KA(Kunnostettu).
934

Arimo, 438.

935

Arimo, 441–42.

936

Arimo, 343.

937

Arimo, 344.

232

olivat Voltin ja Vatin voimalaitos, Aunuksen saha, Koverin tervatehdas sekä osasto 4:n, että
Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan sekalaisia töitä. Korjauspajalta kauempana olivat Kuittisen saha ja voimalaitos, Vaasenin saha ja voimalaitos sekä Ualangan voimalaitos.938
Saipa kyseinen linnoituskorjauspaja työmääräyksen Vako Oy:n Aunuksen konttorin tilauksen
perusteella Alavoisten virvoitusjuomatehtaalle vesijohdon ja hapotuskoneen korjaamiseksi. 939
Tehtäväksi saattoi myös tulla Itä-Karjalan sotilashallintoalueen esikunnan rakennustoimiston
tilauksesta peltisepän ja sepän töitä, joita tehtiin laskua vastaan. 940
Linnoituskorjauspajojen henkilöstö oli varsin pitkälti siviiliammattiaan vastanneessa tehtävässä. Tämä selittyy sillä, että linnoituskorjauspajojen tehtäviin kuuluivat ajoneuvojen ja koneiden korjaaminen sekä linnoitustöissä tarpeen olleet metallityöt. Linnoituskorjauspajoissa
olivat peltiseppä peltiseppänä, sorvaaja sorvaajana, koneasentaja koneasentajana, putkimies
putkimiehenä, autoasentaja autoasentajana ja niin edelleen, ammattitehtävissään työvelvollisena tai lykkäysmääräyksellä.941
Erillinen työkomppania. Kuten aiemminkin on todettu, yksi työvelvollisten rangaistuskeino
lain mukaan oli passitus työmuodostelmaan. Tällainen oli 2. erillinen työkomppania, joka perustettiin heti kesällä 1941.942 Työt olivat fyysisiä ja urakkaluontoisia ja tarkoituksena oli tehdä
yleishyödyllisiä töitä. Yhtäläinen tavoite oli toimia rangaistuksena. Kurimuodostelmaa ennen
työvelvolliset oli joko jo käsketty töihin tai he olivat kieltäytyneet tai pakoilleet kotirintamalla.
Oli sattunut myös tapauksia, joissa työnjohto oli lähettänyt niskuroineita työvelvollisia takaisin
kotiseudulle. Tätä ei nähty tarkoituksenmukaiseksi, sillä eihän kotiseudulle lähettäminen ollut
niskuroivalle työvelvolliselle mikään rangaistus. 943
Tammikuussa 1942 käytäntönä oli se, että erilliseen työkomppaniaan passitettu työvelvollinen
pidettiin komppaniassa vähintään kuukauden ajan. Jos käytös oli moitteetonta, oli
938
4. linnoituskorjauspajan päällikön luutnantti E. Liewendahlin kirje Osasto 4/ VI AKE päällikölle, 6.4.1943,
650/1 c/I/III/7/7/T13027, KA.
939
Osasto 4/ VI AKE:n toimistoinsinöörin insinööriluutnantti N. Saramaan kirje 4. linnoituskorjauspajalle,
25.5.1943, 999/1 g/I/III/7/7/T13027, KA.
940
Osasto 4/ VI AKE:n päällikön insinöörimajuri K. Karvosen kirje 4. linnoituskorjauspajalle, 9.4.1943, 677/1
g/I/III/7/7/T13027, KA.
941
”Tietoja 4.Lin.Korj.Pajan henkilökunnasta”, 1943, 2325/7 h/II/III/5/5/T13027; Luettelot 4. linnoituskorjauspajan henkilöstöstä, 5.7.1943, 1299/7 e/I/III/5/5/T13027, KA.
942
Kotijoukkojen esikunnan järjestely- ja komento-osaston päällikön eversti L. Tiaisen kirje, 28.7.1941,
494/Työv.tsto/II/II/7/2/SK-1986, KA.
943

Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston päällikön ylitarkastaja Y. Laaksosen kirje, 5.12.1941,
7604/Työv.tsto 1/sal./I/II/28/12/SK-2482, KA.
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työvelvollinen komppanian päällikön päätöksellä mahdollista lähettää takaisin lähtöyksikköönsä. Mikäli työvelvollinen jatkoi huonoa käytöstään eikä totellut käskyjä, voitiin ”hänet jälleen lähettää Er.TyöK 2:een, eikä häntä enää toistamiseen vapauteta”. 944
Uusitun työvelvollisuuslain jälkeen oli päivitettävä myös ohjeita erillisestä työkomppaniasta.
”Käsky niskoittelevien työvelvollisten käsittelemisestä” määritteli erillisen työkomppanian sellaiseksi erityiseksi työmuodostelmaksi, joka mainittiin työvelvollisuuslaissa. Tähän työmuodostelmaan voitiin määrätä 18 vuotta täyttänyt miespuolinen työvelvollinen, joka kieltäytyi
työnteosta, tai muuten rikkoi työvelvollisuuslain määräyksiä. Päätöksen työvelvollisen määräämisestä teki sen yksikön päällikkö, johon työvelvollinen oli sijoitettu. Ennen tätä oli todettava
rikkomus ja suoritettava kuulustelu. Erilliseen työkomppaniaan voitiin lähettää myös kotialueelta niskuroineita työvelvollisia.945
Passitus työkomppaniaan oli toistaiseksi, mutta enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Erillisen
työkomppanian päällikön vastuulla oli arvioida, voitiinko työvelvollinen vapauttaa. Komppanian päällikön esityksestä passitusta työkomppaniaan voitiin pidentää ”yhden tai useamman
kerran, enintään vuodeksi kerrallaan”.946 Nimestään huolimatta kurimuodostelmia oli toiminnassa vain yksi. Käsky erillisen työkomppania 2:n lakkauttamisesta annettiin 17.10.1944.947

Sotavankien työvoima linnoitustöissä
Jatkosodan aikana suomalaisten haltuun joutui huomattava määrä sotavankeja. Numeroista on
käyty keskustelua, mutta lopullista varmuutta ei ole – arviot liikkuvat 64–72 000 välillä.948 Oli
lopullinen määrä sitten mikä tahansa, viranomaisten oli päätettävä mitä saaduille sotavangeille
oli tehtävä. Yksi keino oli laittaa sotavangit työhön. Tässä oli Suomessa kaksi linjaa. Ensinnäkin sotavankityövoimaa ohjattiin maataloustyöhön kotirintamalle tai esimerkiksi radanrakennustyömaille. Kotialueen sotavankileirit huolehtivat tästä sotavankityövoimasta. Tästä kotirintaman sotavankityövoimasta on kirjoitettu huomattavasti enemmän, kuten johdannossa
944
Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston päällikön ylitarkastaja Y. Laaksosen kirje, 19.1.1942, 45/Työv.tsto
1/II/II/7/2/SK-1986, KA. Er.Työ.K 2 – erillinen työkomppania 2.
945

Työvelvollisuuslaki, 418/1942. Suomen asetuskokoelma 1942.

946

Yleisesikunnan päällikön jalkaväenkenraali E. Heinrichsin käsky niskoittelevien työvelvollisten käsittelemisestä, 27.2.1944, 1886/Järj.2/sal./I/II/7/2/SK-1986, KA.
947
Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston päällikön luutnantti Y. Laaksosen puhelinsanoma, 17.10.1944,
13752/Työv.2/19/8/SK-1986, KA.
948

Westerlund, 91–92.
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kirjoitin.949 Toinen linja oli sotavankikomppaniat, joita käytettiin sotatoimialueella linnoitustöiden apuvoimana. Organisointi alkoi varsin pian kesällä 1941. Näistä ei ole aikaisempaa tarkkaa tutkimusta olemassa.
Sotavankihallinto oli Päämajan alaisuudessa. Alkujaan järjestelyosaston sotavankitoimistona,
mutta vuoden 1943 syksyllä perustettiin sotavankikomentajan tehtävä. Kotialueen sotavangeista ja sotavankileireistä vastasi Kotijoukkojen esikunta. Sotatoimialueen sotavankimuodostelmat, jotka linnoitusosasto organisoi, teki töitä esikuntien osasto 4:n alaisuudessa. Sotavankikomppanioiden alistus siirrettiin toukokuussa 1943 linnoitusosastolta suoraan sotatoimiyhtymille.950 Sotavankien tie vei sotavangiksi jäämisen jälkeen yhtymän alueelta sotavankien järjestelyleirille, josta siirrettiin varsinaisiin sotavankileireihin. Näiltä leireiltä sotavankeja sijoitettiin eri tarkoituksiin, niin kotirintaman kuin sotatoimialueen töihin.
Sotavankien asemaa, oikeuksia ja velvollisuuksia määriteltiin kansainvälisissä sopimuksissa,
kuten Haagin 1907 ja Geneven 1929 sopimuksissa. Näistä ensimmäinen oli ratifioitu Suomessa
1924, mutta koska Neuvostoliitto ilmoitti irtisanoutuneensa edeltäjänsä allekirjoituksista, ei tämän katsottu velvoittavan vastavuoroisuusperiaatteeseen. Geneven sopimuksen Suomi allekirjoitti, mutta ei ratifioinut, sillä maan oma lainsäädäntö ei sopinut sen kanssa yhteen. Säädäntötyötä tehtiinkin 1930-luvulla, mutta ennen toista maailmansotaa se ei valmistunut. Neuvostoliitossa puolestaan Geneven sopimusta ei allekirjoitettu, sillä kysymys oli sotavangeista – ja Neuvostoliitossa sotavangiksi jääminen oli vastoin lakia.951 Sekä Suomi että Neuvostoliitto silti
katsoivat noudattavansa sopimuksen henkeä. Sotavankien käyttö sotatoimialueella tai sotatoimiin liittyviin töihin oli kiellettyä. Mutta kuten Jatkosodan historian kuudennessa osassa todetaan:
”Joissakin tapauksissa, varsinkin Päämajan Linnoitusosaston työmailla sotatoimialueella, säännöksiä tulkittiin kuitenkin varsin vapaasti.”952
Sotavankikomppaniat. Sekä Mäkinen että Janhunen johtivat jatkosodan ensimmäisen syksyn
aikana myös sotavankityövoimaa, kuten tullaan näkemään myöhemmässä vaiheessa. Sotavankikomppanioiden perustamisen voidaan katsoa alkaneen heinäkuussa 1941. Päämajan pioneerikomentaja kenraali Sarlin oli ottanut sotavankiasian esille kirjeessään Hanellille, esittäen että
949

Danielsbacka; Myllymäki; Pimiä.

950

Frolov, 59, 62–63, 65; Danielsbacka, 68–70.
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Frolov, 65; Danielsbacka, 72–73.

952

Jatkosodan historia 6, 281.

235

sotavankeja voisi käyttää linnoitustöiden työvoimalisänä.953 Linnoitusosasto otti asian esille
yhtymien komentajien kanssa tiedustellen, olisiko heillä mahdollisuuksia ja resursseja sotavankityövoiman organisoimiseksi. Linnoitustöiden johtajan sijaisena olleen eversti Bonsdorffin
näkemyksen mukaan hyökkäyssodan jatkuminen tulisi tuomaan yhä enemmän tehtäviä linnoitusrakennuspataljoonille ilman mahdollisuuksia suuriin työvoimatäydennyksiin. Työtehtävistä
osan arveltiin olleen sellaisia, joista sotavankityövoima selviytyisi tarpeeksi hyvin. 954
Valmiita suunnitelmia sotavankikomppanioista tai vastaavista työmuodostelmista ei ollut. Sotavankeja varten oli perustettu sotavankileirejä, jotka olivatkin toiminnassa – joskaan vastaanottokyky ei ollut vastannut saapuneiden sotavankien määrää.955 Muun muassa välirauhan aikaiset raivausleirit otettiin sellaisinaan sotavankileirien pohjiksi.956 Töiden määrä kasvoi sotarintamalla, eikä kotirintaman töitäkään voinut jättää tekemättä. Sotavankeja oli käytetty työvoimana pitkin historian sotia ja suomalaisetkin olivat mahdollisuuksia jonkin verran kartoittaneet
ensimmäisen maailmansodan kokemuksien perusteella. Mutta nämä ajatukset olivat suuntautuneet maatalouteen.957
Nyt oli kyse sotatoimialueella tehtävästä työstä. Viimeistään elokuun kuluessa oli kolmannen
armeijakunnan alueen sotavangeista muodostettu tietöitä varten työosasto. 958 Kehityskulussa
on myös huomioitava, että syyskuun 12. päivänä annetun Viipurin rakennuspiirin perustamiskäskyn mukaan yksi sen tehtävistä oli ”perustaa sotavangeista työmuodostelmia erilaisia raivaus- ym. töitä varten”.959
Sotavankityövoiman käyttö vaati suunnittelutyötä. Kehityskulku konkretisoitui lokakuun
alussa Päämajassa käytyjen neuvotteluiden jälkeen, jolloin Bonsdorff allekirjoitti käskyn sotavankien käyttämisestä linnoitusosaston johtamissa töissä. 960 Tähän aikaan Hanell oli Päämajassa yleisesikunnan päällikkönä. Käskyn mukaan sotavankikomppania muodostettiin

953

Arimo, 345.
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Linnoitustöiden johtajan (vt.) eversti O. Bonsdorffin kirje III AK Komentajalle, 25.7.1941, 2730/9/T12528,
KA(Kunnostettu).
955

Westerlund, 340. Hyökkäyksen alkuvaiheessa oli vastaanottokyky noin 24000 sotavangille.
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Leiponen, 142.
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Esim. ”Mietintö N:o 6. Työmarkkinoista sodan aikana”, 5/Kaarlo Castrénin arkisto, KA.
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III AKE:n esikuntapäällikön eversti V.J. Oinosen käsky vankityövoiman käytöstä tietöihin, 15.8.1941,
4662/4/T12528, KA(Kunnostettu).
959
IV Armeijakunnan komentajan kenraaliluutnantti K. L. Oeschin käsky Viipurin rakennuspiirin perustamisesta, 12.9.1941, 7825/Lin1/1d/3/T12529, KA(Kunnostettu).
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kahdestasadasta sotavangista, jotka jaettiin sotavankijoukkueisiin ja -ryhmiin. Sanomattakin on
selvää, että päällystö oli suomalaisia, mieluiten rakennusalan ammattimiehiä.961 Määrätyt linnoitusrakennuspataljoonat ryhtyivät muodostamaan sotavankikomppanioita, kuten esimerkiksi
Mäkisen edustama linnoitusrakennuspataljoona 211, jonka toisesta komppaniasta tuli sotavankikomppania lokakuussa 1941.
Kymmenen päivää sotavankikäskyn jälkeen laitettiin jakeluun tarkat määritelmät sotavankikomppanioiden määrävahvuuksista ja (suomalaisen) henkilökunnan tehtävistä.962 Linnoitusosaston perustamat sotavankikomppaniat tulivat osasto 4:n johtoon muiden linnoitusrakennusmuodostelmien tapaan. Linnoittamisen historiassa Arimo kirjoittaa sotavankikomppanioiden
määrän olleen joulukuussa 1941 viisikymmentä. Marraskuussa käydyissä linnoitusosaston neuvotteluissa sen sijaan ilmoitettiin sotavankikomppanioita olleen tuolloin jo kahdeksankymmentä, kun taas Westerlundin mukaan jatkosodan aikana sotavankikomppanioita oli kaikkiaan
yhteensä 65. Arimo sen sijaan kirjoittaa lukumäärän olleen suurimmillaan 86.963
Helmikuussa 1942 linnoitusosaston sotavankikomppanioita oli toiminnassa 57 kappaletta. Alla
olevasta taulukosta näkee, että näistä 40 oli alistettu suoraan sotatoimiyhtymille, armeijakunnille ja Laatokan rannikkoprikaatille. Viipurin, Kannaksen, Sortavalan ja Aunuksen rakennuspiireille alisteiset olivat enemmän linnoitusosaston johdossa. Sotavankikomppanioiden vahvuus oli yhteensä 11 397, joista 2087 oli suomalaisia – työnjohtoa ynnä muuta hallintoa ja huoltoa. Sotavankien määrä oli tuolla hetkellä 9 310. Lisäksi käy ilmi, että VII armeijakunnan sotavankimuodostelmiin oli lisätty myös ”keskitysleiriläisiä”, eli paikallisia asukkaita, jotka oli
koottu leireille.

961
Linnoitustöiden johtajan (vt.) eversti O. Bonsdorffin käsky sotavankien käyttämisestä Linnoitusosaston johtamissa töissä, 6.10.1941, 9762/Lin1/1r/14/T12529, KA(Kunnostettu).
962
Linnoitustöiden johtajan (vt.) eversti O. Bonsdorffin kirje sotavankikomppanioista, 16.10.1941,
10639/Lin1/1r/14/T12529, KA(Kunnostettu).
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Arimo, 346, 449; Muistio neuvotteluista eversti O. Bonsdorffin huoneessa, 3.11.1941, Lin1/1m/3/T12529;
Westerlund, 88.
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Taulukko 10. Päämajan linnoitusosaston sotavankikomppaniat helmikuussa 1942.

alistus

sotavankikomppanioita

suomalaisia sotavankeja

IV armeijakunta

9

365

1495

VI armeijakunta

12

433

2236

VII armeijakunta

7

270

1323

II armeijakunta

6

238

928

III armeijakunta

5

169

687

Laatokan rannikkoprikaati

1

24

169

Viipurin rakennuspiiri

11

449

1740

Kannaksen rakennuspiiri

1

Sortavalan rakennuspiiri

1

13

112

Aunuksen rakennuspiiri

1

31

185

Itä-Karjalan sotilashallinto

3

95

346

57

2087

9310

89

Lähde: Päämajan linnoitusosaston Lin.3 päällikön insinöörimajuri R. Vornasen kirje, 24.2.1942, 5973/12/T12532, KA(Kunnostettu).

Linnoitusosaston sotavankikomppaniat tekivät fyysistä työtä, kuten tie- ja metsätöitä. Ammattityövoimaa eroteltiin myös sotavangeista ja käytettiin mahdollisuuksien mukaan.964 Työteho
oli yksi asia, josta sotavankien yhteydessä puhuttiin. Joissakin tapauksissa sitäkin saatiin nostettua, kuten linnoitusrakennuspataljoona 211:n perustamassa sotavankikomppaniassa L-57.
Ensimmäisten toimintakuukausien jälkeen pataljoonan komentajan mukaan työteho oli parantunut ”silminnähtävästi” ja sitä saattoi jo pitää ”tyydyttävää parempana”.965
Talvella sotavangit joutuivat työskentelemään karuissa olosuhteissa. Varusteet olivat heikkoja.
”Sotavankien pysyttämiseksi työkuntoisina talven aikana” oli pidettävä muun muassa huolta
siitä, että jokaisella sotavangilla oli sotavankipäällystakki. Sitä ei missään nimessä saanut lyhentää, sillä takki toimitti myös peitteen virkaa.966 Sotavankien kuolleisuus oli suhteessa kovin

964

Arimo, 346.

965
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korkea ja kuolemantapauksia oli myös sotavankikomppanioissa.967 Sotavankeja myös ammuttiin.
Yksi tunnetuimmista tuomioista sotarikoksista annettiin sotatoimialueella olleiden sotavankien
ampumisista.968 Eero Veikko Nero (synt. 8.10.1916) aloitti varusmiespalveluksen pioneeripataljoonassa 1935, josta hänet komennettiin reserviupseerikouluun pioneerilinjalle. Viimeiset
kolmisen kuukautta 440 vuorokauden palveluksesta Nero toimi pioneerijoukkueen varajohtajana. Talvisotaan Nero osallistuin jalkaväkirykmentin 63 riveissä koulutuksensa mukaisesti
pioneerijoukkueen johtajana ja osallistui taisteluihin Taipaleessa, Terenttilässä ja Vuosalmella.
Välirauhan aikana Nero pääsi töihin linnoitustoimistoon, jossa hän oli hetken ylimääräisen upseerin virassa sotilasarvolla, sittemmin siviiliarvolla suunnitteluosaston tarkastustoimistossa –
samassa kuin Mäkinen – betonin parissa. Hänen siviiliammattinsa oli rakennusmestari.969
Jatkosodan kohdalla Neron kantakortissa lukee, että hän olisi ollut Kannaksen ryhmän esikunnan linnoitustoimistossa alkaen 18.6.1941. Tämä ei täysin pidä paikkaansa, sillä Kannaksen
ryhmä perustettiin vasta maaliskuussa 1942. Kannaksen ryhmä muodostettiin nimeämällä IV
armeijakunta uudelleen. Jatkosodan alussa Nero oli sijoitettuna IV armeijakunnan esikunnan
linnoitusosastoon, eli aikaisemmin käsiteltyyn välijohtoportaaseen, osasto 4:n. Tässä organisaation osassa Neron tehtävät vaihtelivat. Kantakortin listauksen mukaan ensiksi hän toimi yhteysupseerina, sen jälkeen sotavankitoimiston päällikkönä, rakennustoimiston toimistoupseerina ja oman toimensa ohella myös varuskunnan komendanttina. Toukokuussa 1943 Nero siirrettiin linnoitusrakennuspataljoona HK-A:han rakennusjoukkueen johtajaksi ja myöhemmin
pataljoonan komentajan apulaiseksi.
Sotavankien kohtelusta oli ollut kysymyksiä jo sodan aikana, mutta kunnolla se nousi käsittelyyn vasta sodan jälkeen. Neron nimellä annettiin 23.10.1944 pidätysmääräys, jonka linnoitusosasto välitti siihen linnoitusrakennuspataljoonaan, jossa Nero oli komentajana. Käsky oli saapunut perille vasta iltayhdeksän aikaan. Asiaa selviteltäessä kävi ilmi, että Nero oli samana
päivänä käynyt aikaisemmin esimiehensä, 23. linnoitusrakennuspiirin päällikön, majuri Olavi
Laajarinteen puheilla vaatien komennusta Myllykoskelle. Nero lausunnon mukaan oli ollut
”erittäin hermostunut vavisten koko keskustelun ajan kuin kuumetautinen” ja kertonut erään
linnoitusrakennuspiirin virkailijan ampuneen itsensä pidättäjien saapuessa. Nero uhkasi tehdä
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samoin. Laajarinne ei nähnyt komennusta tarpeelliseksi, mutta myöntyi kuitenkin sen kirjoittamiseen. 970
Samana iltana, kello 18 aikoihin Nero kävi hakemassa komennustodistuksen. Nero oli jopa hermostuneempi kuin aikaisemmin. Hän aikoi ensin lähteä Myllykoskelle, mutta lopulta repi koko
komennustodistuksen kappaleiksi ja sanoi menevänsä sittenkin yksikköönsä takaisin. ”Tämän
jälkeen kapteeni Neroa ei tiettävästi ole tavattu.”971 Nero karkasi yksiköstään ja ylitti valtakunnan rajan Ruotsin puolelle, jossa hän onnistui pysymään vuoteen 1946 asti. Lopulta hänet tuomittiin 33 taposta 12 vuodeksi kuritushuoneeseen.972
Myös linnoitusrakennuspataljoonan 211 sotavankinkomppaniasta oli karannut vanki, joka kiinnisaamisen jälkeen teloitettiin ampumalla: ”varoitukseksi muille”. 973
Sotavankikomppaniat olivat linnoitusosaston alaisuudessa, kunnes organisaatiota muutettiin
1.5.1943. Linnoitusosaston alaiset sotavankikomppaniat, jotka olivat nimeltään esimerkiksi L57 tai L-66, siirrettiin sotatoimiyhtymien alaisuuteen.974 Tällöin linnoitusosastoon viitannut L
pudotettiin pois ja puhuttiin pelkästään sotavankikomppanioista. Sotavankityövoiman uudelleenjärjestelyn yhtenä perusteena oli se, että se oli organisoitu nopeasti syksyllä 1941. Tällöin
oli katsottu ainoastaan linnoitusosastolle olleen resursseja toiminnan käynnistämiseen. Kun taas
syksyllä 1942 sotatoimiyhtymillä oli omia sotavankimuodostelmia ja linnoitusosaston sotavankikomppanioita, joiden molempien huolto kulki eri asereittejä. Oli muodostunut päällekkäistä
organisointia, joka nähtiin turhaksi. Linnoitusosaston päällikkö eversti Bonsdorff esitti asian
Päämajan järjestelyosastolle, jonka johtopäätöksenä oli kaikkien linnoitusosaston sotavankikomppanioiden lakkauttaminen ja uudelleenjärjestely. 975
Toisena perustana oli jatkuvasti kiristynyt työvoimatilanne. Samaan kehitykseen liittyi myös
tehtävien määrittely, jossa yhtymien komentajat olivat rakennuttajia ja linnoitustöiden johtaja
rakentaja
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Vastavuoroisesti linnoitusosaston perustamat sotavankikomppaniat siirrettiin suoraan yhtymien
alaisuuteen. Toki tämänkin jälkeen oli mahdollista, että yhtymän komentaja antoi sotavankeja
resursseiksi osasto 4:n toimintoihin tai linnoitusrakennusmuodostelman vahvennukseksi. 976
Neuvostoliittolaisten sotavankien käyttö työvoimana on nähtävissä vastauksena kahteen jatkosodan aikaiseen ongelmaan; mitä tehdä kaikilla sotavangeilla, joita tuli enemmän kuin odotettiin, ja millä paikata huutavaa työvoimapulaa?

Toipilaat erillisissä linnoitusrakennuskomppanioissa
”Asianomaisten omaa toipumista ajatellen samoin kuin toimintakykynsä ja sotilaskuntonsa palautumisen kannalta on heille nimenomaan hyödyksi luja ja tehokas ruumiillinen työ.” 977
Toipilaiden työvoimana käyttöön johtanut kehitys alkoi huhtikuussa 1942, kun erään sotasairaalan psykiatrisella osastolla työskennelleen lääkintäeverstiluutnantti Sven E. Donnerin muistio ”Sotasairaaloiden hermo-osastoilta poistetuista sotilaista kokeilutarkoituksessa pystytettävää komppaniaa” lähti jakeluun. Donnerin ajatusten lähtökohtana oli se, että sotasairaaloiden
hermo- ja mielitautiosastoilla oli paljon sellaisia, jotka eivät olleet rintamapalveluskelpoisia,
mutta kuitenkin palveluskelpoisia kunhan sijoitus oli sopiva. Kotialueelle heitä ei tulisi lähettää,
sillä se voisi aiheuttaa tarkoittamattomia mielleyhtymiä. Sen sijaan luja ja tehokas työ olisi
heille hyväksi.978 Donnerin ajatus sai kannatusta. Päämaja antoikin käskyn perustaa hermotoipilaista työkomppanian.979
Ensimmäisenä toipilaista muodostettiin 4. erillinen linnoitusrakennuskomppania Tammisaaressa 17.6.1942. Toipilaat, hermotoipilaat tai aikalaiskielenkäytössä ”tärähtäneet”, tulivat Aunuksen ryhmästä. Nämä olivat suomalaisia asevelvollisia, joiden psyyke ei ollut kestänyt sodan
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veristä todellisuutta. Sotasairaaloiden psykiatristen osastoilta koulutuskeskusten kautta heistä
töihin soveltuneet lähetettiin erillisiin linnoitusrakennuskomppanioihin. 980
Marraskuuhun 1942 mennessä oli perustettu kuusi erillistä linnoitusrakennuskomppaniaa välirauhan työmaista vastuulla olleen kunnossapito- ja tarkastustoimiston (KT-toimiston) alaisuuteen.981 Kaikkiaan ennen sodan loppumista oli toipilaista perustettu kolmetoista erillistä linnoitusrakennuskomppaniaa.982 Alun perin erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita oli perustettu
syksyllä 1941 erityisiin ammattitaitoa vaatineisiin tehtäviin, kuten joko huoneenrakennustöihin
tai putki- ja sähköasennustöihin.983
Erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita oli töissä ”vanhalla linjalla”, eli välirauhan aikaisella
pääpuolustusasemalla, jossa KT-toimisto oli vastuussa rakennus- ja kunnostamistöistä. Näiden
töitä johtamassa oli myös sotilasvirkamies, rakennusmestari Mäkinen ollessaan KT-toimiston
listoilla.984 Tästä lisää hieman myöhemmin.
Ilmiön tarkemmaksi selvittelyksi otetaan käsittelyyn 24. erillisen linnoitusrakennuskomppanian
sotatyöt lokakuulta 1943. Kyseinen komppania sai 5.10.1943 linnoitustöiden johtajan kenraali
Hanellin allekirjoittaman käskyn siirrosta Punkasalmelle ”vanhan linjan kunnostamiseen”. Tarkemmin työt tuli määrittelemään KT-toimiston kolmannen tarkastuspiirin päällikkö.
Mitä sitten 24. erillinen linnoitusrakennuskomppania teki? Työsaavutusilmoituksen mukaan oli
1.-15.10.1943 Punkasalmella tehty korsutöitä 30 miehen voimin yhteensä 480 tuntia. Samaan
aikaan oli 52 miestä Virolahden ja Säkkijärven alueella keräämässä piikkilankaa maastosta:
ilmoitusten mukaan 3072 tunnissa tuli kerättyä 32 200 kg.985 Tässä tilastossa on huomioitava
toki myös se, että komppanian siirto Punkasalmelle tapahtui vasta 12.10. ja työt aloitettiin siitä
seuraavana päivänä. Näin ollen voidaan työsaavutusilmoituksen perusteella laskea, että 30
miestä työskenteli ilmoituksen aikajaksolla joko kahtena päivänä 8 tuntia tai kolmena hieman
yli 5 tuntia jokainen.
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Komppanian neljäs joukkue ja myöhemmin vielä 29 miestä siirrettiin Kerimäen Raikuun ”korjaamaan ja kunnostamaan pääpuolustuslinjaa”.986 Loput työskentelivät Punkasalmella radanrakennustöissä. Sanavalinta sotapäiväkirjassa on mielenkiintoinen, sillä tuossa vaiheessa ”pääpuolustuslinja” oli toki se linja, jolle jatkosodan hyökkäys oli pysäytetty ja jota sen jälkeen oli
linnoitettu. Pääpuolustusaseman linnoittamisvastuu oli kenttäarmeijan joukoilla.987
Raikuun korsualueella yksikkö teki sektorien leikkausta, salaojia, ampuma-alueiden raivauksia,
suojakiveyksen tekemistä ja puhdisti sekä rasvasi linnoituslaitteiden rautaosia. 988 Mainittakoon
tässä yhteydessä, että myös kaikkiin työsaavutusilmoituksiin ja vastaaviin on syytä suhtautua
varauksellisesti. Työvoima- ja määrävahvuusilmoituksien täyttämisessä oli havaittu vakavia
ongelmia ja virheet vaadittiin korjaamaan:
”Laadittaessa yhteenvetoa työvoimailmoituksista on osoittautunut, että niiden
loppusumma on säännöllisesti 300–500 henkeä suurempi samalla päivämäärällä
laadittujen vahvuusilmoitusten kirjavahvuuden loppusummaa.”
”Naisiin nähden on suhde taas aivan päinvastoin. Vahvuusilmoituksissa esiintyy
lottia seitsemän kertaa enemmän ja tilapäistä naistyövoimaa kolme kertaa enemmän kuin työvoimailmoituksissa.”989
Yleisemmällä tasolla tarkasteltuna esimerkiksi vuoden 1943 alussa seitsemän erillistä linnoitusrakennuskomppaniaa työskenteli piikkilangan keruussa tarkastuspiirien johtaessa työtä. Ilmoitusten mukaan nämä seitsemän hermotoipilaskomppaniaa olivat keränneet kuukaudessa
500 000 kg piikkilankaa maastosta. Toipilaista koottujen komppanioiden työt olivatkin pääosin
urakkaluontoisia linnoitustöitä, piikkilangan keräämistä, kiviestetöitä ja vastaavia sotatoimialueen ulkopuolella. Kesäkuun 1944 alkaessa kolmessatoista hermotoipilaskomppaniassa työskenteli 2 700 miestä. Nämä hermotoipilaista kokoonpannut komppaniat olivat toiminnassa aina
joukkojen kotiuttamiseen asti.990
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Nämä toipilaista muodostetut erilliset linnoitusrakennuskomppaniat kuitataan Arimon linnoittamisen historiassa kolmella virkkeellä.991 Ville Kivimäen tutkimustyö on merkittävällä tavalla
nostanut yleistä tietämystä hermotoipilaista.

Asevelvollinen työvoima
Koska työvoimana käytettiin myös reserviläisiä hermotoipilaiden lisäksi, on niistä syytä tarkastella lyhyesti muutamaa eri puolta. Olihan osa työvelvollisistakin asevelvollisia, mutta kysymys
on nyt siitä, minkä perusteella he työvoimansa maanpuolustuksen hyväksi luovuttivat. Reserviläistä työvoimaa oli linnoitustöissä erityisesti ammatillisissa työnjohtotehtävissä, joko palkattuna, käskettynä tai lykkäysmääräyksellä. Nämä eivät kuitenkaan muodostaneet mitään erityistä
työmuodostelmaa vaan toimivat tehtävissään kukin omassa paikassaan: linnoitusosaston esikuntatyössä, linnoitusrakennuspataljoonassa tai jossakin muussa.
Hanellin ilmoituksen mukaan elokuussa 1944 linnoitusrakennusjoukkojen vahvuus oli noin
34 000. Tästä luvusta oli asevelvollisia 4 700, joista noin 1 500 lykkäysmääräyksellä, 1 500
työlomatodistuksella ja 1 700 reserviläiseduilla. Työlomatodistuksella mukana olleet olivat
käytännössä kaikki nostomiehiä, joten reserviläisiin luettavia oli kokonaisuudessaan noin
3 200.992 Lykkäysmääräyksen (ly-määräys) perusteet olivat asevelvollisuuslaissa. Laajemmin
tätä käytettiin sotateollisuudessa, jossa tällä keinolla pidettiin palveluksessa välttämättömät
työntekijät, jotka olivat myös reserviläisiä.993 Vastaava käytäntö on voimassa edelleen, eri nimellä tosin.
Kysymys oli rahasta. Kesän 1941 liikekannallepanon jälkeen oli havaittu useita tilanteita, joissa
viran- tai toimenhaltijoita oli määrätty vastaavaan työhön, kuin mitä oli aiemminkin tehnyt.
Tämän seurauksena heille oli maksettava valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kuukausi- tai
työpalkan lisäksi kaikki asevelvolliselle kuuluneet päivärahat ynnä muut luontaisedut. Päämajan käskylehdessä todettiinkin asiasta, että kun
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”tällainen aiheuttaa, paitsi turhia lisämenoja valtiolle, lisäksi asianomaisten virkaja työtoverien keskuudessa oikeutettua ihmettelyä ja närkästystä, ei menettelyä
voida sitäkin suuremmalla syyllä pitää asiallisena eikä harkittuna”. 994
Viesti oli selkeä: hankkikaa asianomaisille joko lykkäysmääräys tai liikekannallepanomääräyksen peruutus. Aiheeseen oli puututtu jo vuonna 1941, mutta mitä ilmeisimmin viesti ei silloin
ollut mennyt perille.995 Perusteet oli linjattu neuvotteluissa lokakuussa 1941. Jos linnoitusosaston palveluksessa oli ylimääräisten harjoitusten perusteella tai myöhemmin siirrettyjä reserviläisiä, jotka tahdottiin kuukausipalkalle, oli heille hankittava ly-määräys.996
Lisäksi oli olemassa työpalveluvelvolliset, jotka kuuluivat asevelvollisiin. Nämä oli luokiteltu
ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen luokkaan riippuen perusteluista. Määritelmä oli, että näiden asevelvollisten oli velvollisuutensa täyttämiseksi tehtävä ”puolustuslaitoksen etua” tarkoittanutta työtä. Ensimmäisen luokan työpalvelusvelvollisia olivat omantunnon syistä aseellisesta
palveluksesta kieltäytyneet, toiseen luokkaan käskettiin kurinpidollisista syistä, kun taas kolmanteen luokkaan oli merkitty heidät, jotka olivat vailla kansalaisluottamusta. 997
Myös kolmannen luokan työpalveluvelvolliset päätettiin mobilisoida, josta kotijoukkojen esikunta antoi ohjeensa vuoden 1942 elokuun alkaessa. Käsky koski laajasti vuosiluokkia: kaikki
1901–23 syntyneet, jotka eivät olleet vakinaisessa palveluksessa. Työpalveluksen suorituspaikkana tulivat olemaan Päämajan linnoitusosaston alaiset työmuodostelmat. Palvelukseen käskemiset tuli suorittaa kahdessa erässä. Ensimmäisessä erässä, ”viipymättä”, tultiin ottamaan kaupunkilaiset ja ne, jotka eivät olleet maataloustöissä. Arviolta tämä erä tarkoitti koko maan laajuudessa kahtatuhatta miestä. Toisen erän vuoro olisi lokakuun ensimmäisenä päivänä, jolloin
noin 3 660 maataloustöissä ollutta kolmannen luokan työpalvelusvelvollista astuisi palvelukseen.998
Annettujen ohjeiden mukaan miehet piti saada kokoontumispaikkaan riittävän ajoissa, jotta
heille ehdittäisiin pitämään kuriharjoituksia. Suljetussa muodossa piti harjoittaa miehillä kunniantekoa ja muita vastaavia asioita kolmen päivän ajan. Koska kolmannen luokan
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työpalvelusvelvolliset olivat asevelvollisia, heille oli järjestettävä myös Suomen armeijan intendentuurin varusteet. Näistä annettujen ohjeiden mukaan värityksen piti olla mahdollisimman
harmaata eikä miehille saanut jakaa nahkavöitä. 999 Linnoitusrakennusmuodostelmien työvelvollisethan olivat omissa vaatetuksissaan, joten työpalvelusmiehet ovat olleet pukeutumisensa
puolesta erotettavissa. Kolmannen luokan työpalvelusvelvollisia sijoitettiin muun muassa linnoitusrakennuspataljooniin ja heitä niiden riveistä poistettiin mahdollisen kansalaisluottamuksen palautumisen myötä. Elokuun 1942 kuluessa kotijoukkojen esikunta kuitenkin joutui ilmoittamaan, ettei kahtatuhatta saataisikaan lähetettyä. Kesällä 1943 kolmannen luokan työpalveluvelvollisia oli sijoitettuna viiteen linnoitusrakennuspataljoonaan ja yhteen linnoituskorjauspajaan.1000 Sen sijaan nostoväen toiseen luokkaan kuuluneista asevelvollisista perustettiin
työkomppanioita kesällä 1944.
Nostomiesten työkomppaniat. Kotijoukkojen esikunnan työvoimajaoston päällikkö Yrjö Laaksonen antoi lokakuussa 1942 lausunnon koskien toisen luokan nostomiehiä. Mikäli kaikki II
luokan nostomiehet kutsuttaisiin aseisiin, olisi se ollut Laaksosen mukaan hyvin haitallista kotialueen työvoimakysymykselle. Tässä hän varmasti oli oikeassa. Mikäli kutsunnat pidettäisiin,
olisivat ainoastaan sellaiset miehet otettava palvelukseen, joiden siviilitehtävä ei ollut maanpuolustukselle merkittävässä työssä tai väestön toimeentulolle tärkeää. Myöskään yleisesti
maan talouselämän kannalta tärkeissä tehtävissä olleita ei pitäisi ottaa palvelukseen. Tämä oli
työvoimaosaston päällikön, ja samalla kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön virkamiehen, näkemys työvoimakysymysten kannalta.1001
Laaksonen otti esille myös sotilaallisen puolen. Kun puheena olleita nostomiehiä kuului myös
ikäluokkiin 1902–1908, Laaksonen arvioi, että heidän sotilaallinen kouluttamisensa tuottaisi
”paljon vaivaa ja vastuksia”. Laaksonen ehdottikin yksinkertaista ratkaisua: nostomiesten sijoittamista Päämajan linnoitusosaston alaisiin työmuodostelmiin.1002
Saavuttaessa kesään 1944 ja venäläisten suurhyökkäykseen, tarvittiin miehiä lisää. Laaksosen
aikaisempi esitys oli muistissa, sillä 13.6.1944 ilmoitettiin saatavan noin 8 000 toisen luokan

999
Os.4/ Maa.RE:n päällikön insinöörimajuri V. Tuompon välittämä kirje alaisilleen työmuodostelmille,
13.9.1942, liitteenä jäljennös Kotij.E:n kirj. 4300/järj.3/18 sal., 1.8.1942, 8241/3 k/sal./I/III/2/2/T4439, KA.
1000

Arimo, 450.

1001

Kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston päällikön Y. Laaksosen lausunto Järj.2:lle, 12.10.1942,
III/V/12/5/SK-1986, KA.
1002

Sama.
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nostomiestä työkomppanioita varten.1003 Tämän tiedon mukaan Hanell vahvisti tilauksen
14.6.1944. Tavoitteena oli muodostaa 40 työkomppaniaa, joissa jokaisessa olisi 200 miestä.
Työkomppaniat suunniteltiin jaettavaksi linnoitusrakennuspataljoonien vahvennuksiksi VTaseman taakse, VKT (Viipuri-Kuparsaari-Taipale)-asemaan sekä U-asemaan.1004
Henkilöstön saapuminen otti oman aikansa ja tilanne sotatantereella eli. Työkomppanioita alkoi
valmistua 16.9.1944, jolloin alkuperäisillä suunnitelmilla käyttötarkoituksista Kannaksen suunnalla ei ollut perusteita. Jako tapahtuikin niin, että 28 perustetusta nostomiesten työkomppaniasta 18 osoitettiin Salpalinjan johtoportaiden käyttöön ja 10 lähetettiin U-asemaan.1005 Työkomppanioille annettiin urakkaluontoisia tehtäviä, kuten piikkilankaesteen rakentamista ja taisteluhautojen kaivamista. Jokaisesta työkomppaniasta määrättiin henkilöt, jotka perehdytettiin
määrättyihin linnoituslaitteisiin. Tehtävänä oli tarvittaessa pystyä opastamaan saapuvat yksiköt
linnoituslaitteille. Kesän 1944 aikana Salpalinjalla tehtiin myös oikaisulinjat. 1006 Työkomppaniat eivät ehtineet työskennellä kovinkaan pitkään, kun rauhantyöt kutsuivat.
Sotilaallisesti käytetty työvoima oli valtaosin eri tavoin pakotettua työvoimaa. Tätä voi peilata
Marcel van der Lindenin viitekehykseen. Työvelvollisuuden työhönotto (entry) oli työvelvollisuuslaki, toipilaiden joutuminen sotasairaaloiden psykiatriselle osastolla ja sieltä työhön siirtäminen, sotavankien puolestaan sotavangiksi joutuminen. Keinot, joilla työvoima saatiin tekemään työtä (extraction) mahdollisimman hyvin, vaihtelivat. Työvelvollisille maksettiin palkkaa
ja järjesteltiin huolto- ja majoitusolosuhteita. Toipilaiden osalta pyrittiin erilaisiin palkitsemisjärjestelyihin töiden ollessa pääosin urakkaluontoisia. Sotavangeilla ei mahdollisuuksia juuri
ollut, suurimpana oli kenties fyysinen pakko ja mahdollisesti isommat muona-annokset. Työsuhteesta poispääsy (exit) oli työvelvollisilla lain mukaisesti riippuvainen iästä ja fyysisestä
kunnosta. Myös kotialueen tarpeet saattoivat ajaa tähän. Sodan lopussa työvelvollisten poistuma tuli käskettynä, joskin halukkaille tahdottiin jättää mahdollisuus töihin jäämiseen. Toipilaiden poistuma saattoi tapahtua lääkintähenkilökunnan arvion perusteella, mutta viimeistään
syksyllä 1944 demobilisaation yhteydessä. Neuvostosotavankien osalta exit-optioita ei juuri ollut, korkeintaan sotavankisairaalaan joutuminen ja lopulta palautukset takaisin Neuvostoliittoon. Kaikkien osalta lopullinen exit oli kuolema.

1003

Päämajan linnoitusosaston päällikön eversti O. Bonsdorffin sähke kotijoukkojen esikunnan työvoimaosastolle, 13.6.1944, 171/Työv.3/I/III/35/18/SK-1986, KA.
1004

Arimo, 451.

1005

Sama.

1006

Arimo, 387–388.
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5.3 Insinööri Janhunen ja rakennusmestari Mäkinen jatkosodassa
Uusi sota alkaa
Kesäkuun 20. päivänä 1941 Matti Janhunen sai tiedon alkaneesta yleisestä liikekannallepanosta. Muutamia asioita järjesteltyään Janhunen meni saamiensa ohjeiden mukaisesti Rautatiehallitukseen, sillä hänelle oli välirauhan aikana määrätty sijoitus liikekannallepanon sattuessa
erään rautatienkorjauskomppanian päälliköksi.1007 Näiden henkilöstö ja sijoittamiset olivat rautatiehallituksen vastuulla. Välirauhan ajan suunnitelmissa radankorjausmuodostelmissa oli yhdeksän radankorjauskomppaniaa, yhdeksän erillistä radankorjausjoukkuetta ja kolme korjausjunaa. Lähes kaikkien perustaminen alkoi samoihin aikoihin. Talvisodan liikekannallepanon
aikana radankorjausmuodostelmien ammattihenkilöstö oli määrätty rautateiden henkilöstöstä ja
muu henkilöstö perustaneen alueen reservistä. Sama periaate ilmeisesti säilyi jatkosodassa. Kyseessä oli reserviläismuodostelma.1008
Heti samana iltana Janhunen astui tupaten täynnä olevaan junaan kohti Haapamäkeä. Matka
kesti seitsemän tuntia normaalia kauemmin. Seuraavaan aamuun mennessä Janhunen kuitenkin
pääsi Haapamäelle, josta matka jatkui kohti Keuruuta, 1. radankorjauskomppanian toimintaaluetta. Matkalla junan härkävaunussa Janhunen tapasi myös esimiehensä insinööriluutnantti
Eero Koposen.1009 Insinöörikapteeni, joka oli sijoitettu 6. radankorjauskomppanian päälliköksi,
ei syystä tai toisesta ollut käytettävissä, jolloin varapäällikkönä ollut Koponen siirrettiin päälliköksi. Rautatiehallituksen ”sotatoimiston” päätöksellä kakkosmiehen tehtävään määrättiin Janhunen.1010
”Ja vielä nuoremman miehen. Minulla ei näytä olevan oikein tuuria näissä sotahommissa.” 1011
Radankorjauskomppanian kalusto oli käytännössä sama, kuin oli ollut talvisodassa. Yksikkö
oli aikoinaan purettu Keuruulla, jonka jälkeen tarvikkeet oli varastoitu ratamestarin varastoon.
Osa tosin oli viety toisiin tarkoituksiin, mutta niistä komppanian päälliköllä ei ollut sen

1007

20.6.1941, MJ PK.

1008

Pennanen, Keijo: Rautateiden korjaustoiminta viime sodissamme. Tiede & Ase, N:o 39, 1981, 194, 204.

1009

21.6.1941, MJ PK.

1010

1. radankorjauskomppanian kirje Päämajan Raut.1:lle, 29.6.1941, 2/I/II/10/3/T8030, KA.

1011

20.6.1941, MJ PK.
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parempaa tietoa. ”Ehkä sitä oli käytetty kuluneen rauhan aikana.”1012 Komppanialle tarkoitettu
juna saapui ja sen kunnostaminen aloitettiin, kiskoja ja kiskotarpeita kuormattiin kyytiin. Janhunen merkitsi päiväkirjaansa 22.6.1941: ”Yksi historian merkkipäivä. Meillä on jälleen
sota!”1013
Siirretään katse rakennusmestari Veikko Mäkiseen, joka komennettiin linnoitustoimiston tarkastustoimistosta vastaperustettuun linnoitusrakennuspataljoonaan.
”Minä sain siirron Myllykoskelle linnoitustoimiston päämajaan, josta minut edelleen siirrettiin lentokenttiä kunnostaviin joukkoihin.”1014
Mäkisen ensimmäisenä lentokenttäkohteena oli Utti. Työtä tekemään määrättiin linnoitusosaston joukkoja Mäkinen mukaan luettuna.1015 Utin lentokenttä oli paikoittain töyssyinen. Suomalaisten lentokoneet nousivat ja laskeutuivat vailla ongelmia, mutta polttoainetäydennyksiä
hakeneet Saksan ilmavoimien koneet olivat vaikeuksissa. Vauhti oli suurempi, jolloin pinnan
merkitys muuttui ratkaisevasti. Tarkoituksena oli rakentaa uusi betoninen kiitorata, joten työmaan johto muodostettiin betonimiehistä. Mäkinen ei ollut varma suunnitelmasta.1016
Mäkisen tehtäväksi annettiin kiitoradan pinnan tutkiminen. Tämä jälkeen hän määritteli poistettavan maa-aineksen, jotta kiitoradan betonityöt olisi mahdollista tehdä kunnolla. Laskujen
jälkeen Mäkinen päätyi tulokseen: maata olisi poistettava 10–15 cm pinnasta. Pituutta kiitoradalle piti saada kilometri ja leveyttä 60 metriä. Työhön oli käytettävissä noin kuusikymmentä
kuorma-autoa ja parisataa miestä lapioineen.1017

1012

19.–20.6.1941, 1.Radankorjauskomppanian sotapäiväkirja, 1941 F-124/1095, KA.

1013

22.6.1941 MJ PK.

1014

Mäkinen, 172–173; Kantakortti, KA(Kunnostettu). Mäkisen kantakortin perusteella voimme olettaa, että
siirto tapahtui 22.6.1941.

1015
Mäkinen, 173; Päämajan Op.3:n päällikön eversti V.A.M. Karikosken puhelinsanoma IV AK:lle, 23.6.1941,
2/7c/9/T19344, KA(Kunnostettu). Vrt. myös Linnoitusosaston päällikön eversti O. Bonsdorffin kirje LinRP
211:lle, 11.7.1941, 67/Arkistolaatikko N:o1/T9003, KA(Kunnostettu). Kyseessä oli Linnoitusrakennuspataljoona 232, joka teki lentokenttätöitä Utissa. Saadessaan Utin työt valmiiksi määrättiin LinRP 232:n lentokentänrakennuskalusto siirrettäväksi LinRP 211:lle.
1016

Mäkinen, 173.

1017

Mäkinen, 173–174.
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Mäkistä ei heti määrätty uusiin tehtäviin. Aikansa kuluksi hän katseli paikkoja.1018 Kentän kunnostamiseen oli varattu traktoreita ja erilaisia lanoja. Mäkinen laittoi traktorin töihin ja ryhtyi
lanojen avulla tasoittamaan osaa kentästä osaa
”Ajatin lanaa ristiin rastiin käsiteltävällä alueella; huutaen ja välillä kiroillenkin
ohjasin traktorin liikkeitä valtavan pölypilven leijuessa ympärilläni. Jonkun ajan
kuluttua alkoi työmaan johtoportaan miehiä kerääntyä alueen laidoille ihmettelemään, mitä tuo yksi hullu tuolla tekee.”1019
Suunnitelma betonisesta kiitoradasta hylättiin. Sen sijaan kenttä lanattiin ja tasoitettiin kahdessa
vuorossa ja työ valmistui annetussa ajassa. Kentästä tuli kova ja pölyämisen estämiseksi se
käsiteltiin kalsiumkloridilla.1020 Mäkinen oli kiinnittänyt itsensä lentokenttätöihin. Hänet siirrettiin rakennusjoukkueen johtajaksi linnoitusrakennuspataljoonan 211 toiseen komppaniaan
kantakortin ja asiakirjojen mukaan joko 22.6., 1. tai 2.7.1941.1021
Samoihin aikoihin Keuruulla ilma oli kesäinen ja Janhusen radankorjauskomppania vietti juhannusta. Vain lukuisat evakko- ja sotajunat viittasivat sotaan. Koko komppania oli koottu
yhteen ja Janhunen piti puheen käsitellen tulevaa. Päivän pienet järjestelyaskareet oli suoritettu.
Loppupäivä oli järven rannalla loikoilua ja uimista varten.1022
Juhannuksesta eteenpäin päivät menivät järjestelyhommissa, harjoituksissa ja töissä. Kesäkuun
loppupuolella komppania kävi kiskotöissä Suolahdessa. Oli lastattava 2 kilometrin edestä ratakiskoja junaan. Janhunen epäili, että ehkä meikäläiset etenivät ”ja ryssät ovat vieneet kiskot
pois”. Komppania lähti tehtävään Janhusen johdolla ja työskenteli koko yön 28.–29.6. Muutamat vaunut nimittäin ”tulivat väärin lastattua”, joten työ oli tehtävä uudestaan.1023 Heinäkuun
alussa miehistölle järjestettiin vastaisuuden varalle myös jalkaväkikoulutusta, sillä komppania
oli koottu asevelvollisista reserviläistä.1024 Komppanian määrävahvuus oli 125: 4 upseeria, 23
aliupseeria ja 98 miestä.1025 Heinäkuun alussa 1. radankorjauskomppanian vahvuudesta puuttui

1018

Mäkinen, 174.

1019

Mäkinen, 175.

1020

Mäkinen, 175–176; Pajari, Risto: Jatkosota ilmassa. WSOY, Porvoo 1982, 72.

1021

Perustamiskäsky, 12.7.1941, Linnoitusrakennuspataljoona 211, Päiväkäskyt 1941–44, KA(Kunnostettu).

1022

23.6.1941, MJ PK ja 1.Radankorjauskomppanian sotapäiväkirja, 1941 F-124/1095, KA.

1023

28.–29.6.1941 MJ PK; 29.6.1941 1.Radankorjauskomppanian sotapäiväkirja, 1941 F-124/1095, KA.

1024

1.-5.7.1941 1.Radankorjauskomppanian sotapäiväkirja, 1941 F-124/1095, KA.

1025

Pennanen, 204.
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2 aliupseeria ja 4 miehistöstä. Lisäksi komppanialle kuului yksi henkilöauto ja kolme kuormaautoa, joista tosin yhtäkään ei ollut saatu heinäkuun alkuun mennessä.1026 Tämä kuvaa laajan
liikekannallepanon aiheuttamia vaikeuksia ajoneuvojen suhteen.
Oltuaan komppanian päällikön apulaisena vasta kaksi viikkoa, alkoi Janhunen jo järjestellä itseään toisiin tehtäviin. Hän kirjoitti kaksi kirjettä, joissa toi asian esille. Ensimmäisen diplomiinsinööri Bruuno Kivisalolle1027 ja toisen insinöörikapteeni Lehtiselle, joka oli kaikkien radankorjausmuodostelmien esimies.1028 Janhunen tahtoi enemmän toimintaa eikä ilmeisesti kokenut
olevansa hyödyksi radankorjauskomppaniassa. Myös sillä saattoi olla merkitystä, että hän joutui nuoremman miehen alaiseksi. Pyörät mahdollisen siirron osalta olivat pyörimässä. Ja koska
insinööriupseereita oli rajallinen määrä, oli Janhusella mahdollisuus yrittää järjestää itseään eri
hommiin.

Kuva 13. Radankorjauskomppanian miehiä. (Petri Janhusen kokoelma)

Illalla 5.7. komppanian päällikkö Koponen sai käskyn valmistautua lähtöön. Päällikön apulaiselle, eli Janhuselle, hän kertoi tämän seuraavana aamuna ja junan laittaminen lähtökuntoon
aloitettiin. Käsky kävi itään päin. Aamuyöstä juna saapui uuteen majapaikkaan, joka oli Soidinkankaan sorakuoppa Varkaus-Viinijärvi -rataosalla.1029

1026

1. Radankorjauskomppanian ilmoitus nro 1, 2.7.1941, I/II/10/3/T8030, KA.

1027

Matti Janhusen sisaren mies ja kollega TVH:n siltaosaston ajoilta.

1028

4.7.1941, MJ PK.

1029

5.-7.7.1941 1.Radankorjauskomppanian sotapäiväkirja, 1941 F-124/1095, KA; MJ PK.
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Janhunen jatkoi pyrkimyksiään päästä toisiin tehtäviin ja soitti Päämajaan, josta annettiin lupa
tulla käymään. Päämajassa oli sotatöissä useita tuttuja. Vierailuajankohdaksi tuli 10.7., jolloin
Janhunen lähti aamuyöstä kello kolmen junalla Mikkeliin ja sieltä edelleen Otavaan.
”Suuret toiveeni toisenlaisen homman saamisesta romahtivat sillä siellä ainakaan
ei ollut mitään hommaa.”1030
Linnoitusrakennuspataljoona 211 puolestaan oli siirtynyt Onttolan lentokentälle. Pataljoonan
toinen rakennuskomppania työskenteli täällä vain pari päivää, sillä 12.7. pataljoonan matka jatkui junalla eteenpäin. Tohmajärven asemalta Mäkinen joukkoineen siirtyivät autoilla kohti Kiteen Haarajärveä. Tänne kunnostettaisiin lentokenttä.1031
”Onttolan kentän valmistuttua koottiin siellä rakennuspataljoona, jonka tehtävänä
oli kulkea välittömästi etenevien joukkojemme jäljessä, kunnostaa niiden valtaamien lentokenttien vauriot ja saattaa ne jälleen lentokelpoisiksi.”1032
Janhunen puolestaan sai neljän päivän loman asioiden järjestämiseen. Uuden tehtävänä metsästäminen jatkui 14.7., jolloin Janhunen suuntasi Myllykoskelle tapaamiseen Päämajan linnoitusosaston päällikön eversti Otto Bonsdorffin kanssa, joka lupaili Janhuselle työtä. ”Saan ehkä
siirron vähitellen”, Janhunen pohti. Seuraavana aamuna tuli kuitenkin ajankohtaiseksi paluu 1.
radankorjauskomppaniaan. Suomalaisten hyökkäys eteni ja matkaa oli jatkettava, tällä kertaa
etelään, Kontiolahdelle, josta matka jatkui 19.7. Värtsilään.1033
Linnoitusrakennustapataljoonan 211 komentaja, vänrikki Arvo Rissanen ehdotti linnoitusosastolle, että Mäkinen nimitettäisiin sotilasmestariksi. Linnoitusosastosta huomautettiin, että se ei
sentään käynyt päinsä. Tarkoituksenmukaista oli sen sijaan antaa henkilölle oikeus käyttää
määrätyn arvoluokan sotilasvirkamiehen univormua sodan aikana. Mäkiselle, joka sotilasarvoltaan oli korpraali, myönnettiin oikeus käyttää vänrikin arvoluokan sotilasvirkamiehen univormua arvomerkkeineen. Tämä oli edellytys toiminnalle rakennusjoukkueen johtajana. Elokuun

1030

10.7.1941, MJ PK.

1031

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 12.7.1941, SPK 18314, KA.

1032

Mäkinen, 177; Ks. myös Perustamiskäsky, 12.7.1941, Linnoitusrakennuspataljoona 211, Päiväkäskyt 1941–
44, KA.
1033

14.–15.7., 17.–18.7.1941, MJ PK ja 1.Radankorjauskomppanian sotapäiväkirja, 1941 F-124/1095, KA

252

aikana Mäkisen palkaksi vahvistettiin 4000 markkaa kuukaudessa. Alaisina oli suomalaisia työvelvollisia.1034
Janhusella oli siirtoasiat kesken. Hän oli jo joiltakin osin sopinut linnoitusosaston päällikön
kanssa siirtyvänsä linnoitustöihin. Kontiolahdella Janhunen otti asian puheeksi radankorjausjoukkojen esimiehen insinöörikapteeni Lehtisen kanssa. Nyt kuitenkin todettiin, ettei siirtoa
voinut toteuttaa, koska Janhusen komppania oli alistettu Karjalan armeijalle.1035 Siirtopuheet
oli vietävä Karjalan armeijan pioneerikomentajalle eversti Vainiolle. Ei onnistunut. Tällä reissulla Janhunen tapasi myös vanhan tuttunsa insinöörikapteeni Aulis Junttilan. Myös Junttila
lupasi järjestellä siirtoa, sillä Janhunen todella tahtoi toisiin tehtäviin.1036 Janhusen siirtopyrkimykset kertovat henkilöverkostojen merkityksestä mutta samalla insinöörien jatkuvasta puutteesta.
Seuraavana aamuna Janhunen lähti jälleen käymään Karjalan armeijan esikunnassa, tarkoituksenaan tavata Junttila ja keskustella siirrosta. Junttilaa Janhunen ei tavannut, mutta uusi ajatus
siirrosta kuitenkin muotoutui: Insinöörikapteeni Kalevi Tirronen oli vastuussa parhaillaan Läskelän lentokentän korjaamisesta. Janhunen voisi siirtyä Tirrosen alaiseksi lentokenttätöihin.
Ajatus jäi ilmaan Janhusen ja 1. radankorjauskomppanian matkan jatkuessa kohti Värtsilää.
Aamuyöstä 20.7. komppania saapui Pälkjärven pysäkille ja alkoi korjaamaan rikki revittyä rataa.1037 Janhunen puolestaan jatkoi siirtoasioiden ylläpitämistä, joka ratkesikin seuraavana päivänä – insinöörikapteeni Tirrosen alaisuuteen, junaradoilta lentokentille. Siirto oli edessä heti
seuraavana aamuna.
”Vielä siis viimeinen yö näiden poikien kanssa joitten mukana olen viettänyt yhden hauskan kuukauden.”1038

1034
Os.4/KarAE:n päällikön insinöörikapteeni A. Junttilan kirje Päämajan Linnoitusosastolle 24.7.1941,
2980/3/T12528; Veikko Mäkisen palkanvahvistuskirja, 13.8.1941, 4354/Lin1/3/10/T12528, KA(Kunnostettu).
1035

Karjalan armeijan esikunnan pioneerikäsky, 22.7.1941, 64/I/II/10/3/T8030, KA.

1036

18.7.1941, MJ PK.

1037

20.7.1941, MJ PK ja 1.Radankorjauskomppanian sotapäiväkirja, 1941 F-124/1095, KA.

1038

21.7.1941, MJ PK.
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Janhunen ja Mäkinen lentokenttätöissä vallatulla alueella
”Jos vain tätä menoa jatkuu, niin kerkiän pian kiertää ympäri koko neuvostokarjalan.”1039
Matti Janhusen lentokenttätyöt alkoivat insinöörikapteeni Kalevi Tirrosen johdolla. Karjalan
armeijan esikunnan kautta he lähtivät tarkistamaan työmaita. Ensimmäisenä oli Haaralahden
lentokenttä, jossa kaikki olivat lähdössä ottamaan kiinni desantteja. Partiosta kuitenkin irrottautui vänrikki Rissanen, linnoitusrakennuspataljoona 211:n komentaja ja Janhusen sotatuttu
talvisodan ajalta. Matka jatkui Värtsilään, josta Tirronen jatkoi kohti etulinjaa ottamaan selvää
vastaan tulevista lentokentistä ja Janhunen jäi järjestelemään asioita.1040
Muutaman päivän kuluttua Janhunen meni jälleen Värtsilän lentokentälle, jossa työt eivät olleetkaan edenneet suunnitelmien mukaan. Syynä olivat puutteelliset autokuljetukset.1041 Erityisesti kuorma-autoista oli puutetta kaikkialla. Viikkoa aiemmin oli Karjalan armeijan ilmakomentaja everstiluutnantti Eino Bremer vedonnut ilmavoimien komentajaan, että ilmavoimien
alaiselle linnoitusrakennuspataljoona 211:lle asetettaisiin välittömästi käyttöön 20 kuorma-autoa. Tällöin pataljoonalla oli kuorma-autoja tasan kaksi.1042
Tutustuminen

alueen

lento-

kenttiin jatkui. Seuraavana oli
vuorossa Läskelän lentokenttä,
josta matka jatkui Lunkulan
kentälle. Matkalla Läskelään
Janhusen

huomion

kiinnitti

”monin paikoin hyvin tympeä
ruumiin haju”.1043 Suomalaisten hyökkäys eteni ja Janhunen
pääsi 26.7. ensimmäistä kertaa
Venäjän puolelle. Suunta oli
noin

15

kilometrin päässä

Kuva 14. "Fiat-hävittäjä Lunkulansaaren lentokentällä, joka on Laatokan kuivunutta merenpohjaa. Taustalla Laatokka." Elokuu 1941. SA-kuva.
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Veikko Mäkisen kirje Jalmari Mäkiselle, 30.10.1941. (Kopio kirjoittajan hallussa.)

1040

22.7.1941, MJ PK.

1041

24.7.1941, MJ PK.

1042

Karjalan armeijan ilmakomentaja everstiluutnantti Bremerin kirje ilmavoimien komentajalle, 17.7.1941,
17/7c/T19344, KA (Kunnostettu)
1043

25.7.1941, MJ PK.
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Rajakonnulta sijainnut Vitelen kylä ja sen mukaan nimetty lentokenttä. Lentokenttä oli venäläisten kesken jäänyt, betonisista laatoista rakentama lentokenttä.
”Oli ollut tarkoitus tehdä oikein hyvä kenttä ja sellainen siitä olisi tullutkin. Työ
oli melko hyvin tehty ja työmaa hyvässä järjestyksessä.”1044
Vitelessä Janhunen kävi myös ihmettelemässä lähellä ollutta kolhoosia ja kentän vieressä olleita
vankileirejä. Tutustumiskierroksen jälkeen oli vuorossa paluumatka Lunkulansaaren työmaan
kautta Läskelään, jossa Janhunen yöpyi linnoitusrakennuspataljoona HK-B:n komentajan, insinööri Eero Böökin teltassa.1045
Pohdittuaan asiaa eri kanteilta Janhunen päätti lähettää Vitelen lentokenttätyömaalle 100 miestä
linnoitusrakennuspataljoonasta 211. Vitelen kentän liikennöintikuntoon laittaminen alkoi.1046
Näin lähti myös Mäkinen joukkueensa kanssa liikkeelle jo samana iltana 27.7.1941 Haarajärveltä klo 21.30 ja jatkoi etenemistään Värtsilän kautta kohti Vitelen lentokenttää. Heidän edessään avautui näkymä venäläisten rakentamasta lentokentästä, jonka betoniset kiitoradat olivat
keskeneräiset. Komppania saapui uudelle työmaalle pataljoonan komentajan ollessa mukana
28.7. klo 17.20.1047 Vitelen kenttä oli kunnostettava: työt aloitettiin 29.7. aamulla lapioimalla
soraa pois kentän pinnalta. Hieman myöhemmin annettiin käsky kentän leventämisestä 65 metriin. Pataljoonaan sai lisää työvelvollisia työvoimaksi. 1048 Kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimisto oli jo täydessä työssä tilausten toimitusten suhteen. Tässä vaiheessa jo oli vaikeuksia
ammattityövoiman tilausten täyttämisessä. Yhteiskunnan resurssit oli venytetty lähes äärimmilleen.
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26.7.1941, MJ PK.

1045

Sama.
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Insinööriluutnantti M. Janhusen kirje insinöörikapteeni K. Tirroselle, 27.7.1941, /I/II/12/12/T19344, KA.

1047

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 27.7.1941, SPK 18314, KA(Kunnostettu); Mäkinen, 180;
Karjalan Armeijan Hughess sanoma 2530 insinöörikapteeni Tirroselta, 28.7.1941, 7/7a/9/T19344, KA(Kunnostettu).
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 29.7.–4.8.1941, SPK 18314, KA.
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Vitelen työt oli käynnistetty Janhusen ja Tirrosen
toimesta ja molemmat herrat kävivät valvomassa
töiden edistymistä. Heinäkuun lopulla Tirrosen ja
Janhusen majapaikka oli hetken aikaa Lunkulan radiotalossa, mutta jo elokuun 3. päivän päiväkirjamerkinnän mukaan Janhunen ja Tirronen yhdessä
majuri Raoul Harju-Jeantyn kanssa asuivat Salmissa
eversti Nordströmin talossa.1049 Majuri Harju-Jeanty
oli lentolaivue 26:n komentaja. Kyseinen lentolaivue kuului toiseen lentorykmenttiin, joka oli määrätty Karjalan armeijan hävittäjäsuojaksi.1050
Elokuun 7. päivänä Tirronen ilmoitti, että Karjalan
armeijan alueella oli tehty lentokenttätöitä seuraavilla lentokentillä: Joensuu, Haarajärvi, Värtsilä,
Kuva 15. Matti Janhunen puhelimessa. (Petri Janhusen kokoelma)

Läskelä, Lunkula, Mantsi, Vitele, Uomaa, Yläjoki
ja Helylä.1051 Janhunen oli ollut mukana Värtsilästä

lähtien. Hyökkäyksen edetessä myös vallattujen lentokenttien määrä kasvoi.
Janhusen lentokenttätöihin liittyy yksi hieman poikkeuksellisempi vaihe, joka alkoi 10.8. Aamulla Janhunen ja Tirronen olivat lähteneet jälleen matkaan, joka kulki Pitkärannan ja Läskelän
kautta Värtsilään. Janhunen kirjoitti päiväkirjaansa:
”Jatkoimme matkaa Värtsilään. Tapasimme m.m. erään saksal. majurin joka oli
siellä Boden-organisatsionin päällikkönä järjestämässä Stukien tuloa sinne. Saksalaiset ovat nimittäin pärjänneet niin huonosti Ägläjärven suunnassa että on
pakko tuoda Stukat avuksi.”1052
Seuraavana päivänä Janhunen lähti edistämään asiaa, että puheena olleet stukat voisivat käyttää
Värtsilän kenttää. Käydessään Karjalan armeijan esikunnassa Janhunen sai kuulla, että ilmakomentaja everstiluutnantti Bremer siirrettäisiin pois ja tilalle tulisi joku toinen. Bremer oli ollut

1049

31.7., 3.8.1941, MJ PK.

1050

Jatkosodan historia 6, 138.

1051

Insinöörikapteeni K. Tirrosen puhelinsanoma Ilmavoimien esikunnalle, 7.8.1941, II/II/9/9/T19344, KA.

1052

10.8.1941, MJ PK.
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yksi Janhusen esimiehistä, hän kiitti ja sanoi hyvästit. 1053 Mainituilla saksalaisilla Ägläjärven
suunnalla tarkoitettiin Saksan 163. jalkaväkidivisioonaa, joka oli alistettu Suomelle.
Tästä alkoi reilu viikko, joka Janhuselta kului pääosin Värtsilässä saksalaisen majuri von Wilpertin seurassa. Kenttää oli laittamassa kuntoon suomalaisia työvelvollisia ja venäläisiä sotavankeja. Eräänä aamuna Janhunen ja von Wilpert olivat tarkastamassa töiden jälkiä lentokentällä, kun lähetti juoksi majurin luo ilmoittamaan, että kenraali Otto Kühne Luftflotte 5:sta oli
juuri saapumassa lentokoneella paikalle.1054 Näistä tapahtumista tai Janhusen mainitsemasta
”Boden” organisaatiosta ei ole löytynyt mainintoja kirjallisuudesta, eikä ole selvyyttä käyttivätkö he suomalaista työvoimaa.
Jonkin aikaa Janhunen ehtikin odotella kentällä kenraalin Junkersia saapuvaksi ja saapuihan se.
Ensiksi ulos astuivat kenraalin adjutantit, ja jonkin ajan päästä itse kenraalikin. ”Pieni tiukan
näköinen herra” Janhusen arvion mukaan. Kenraalille esiteltiin paikat ja puolivälissä kierrosta
Janhunen kutsuttiin kenraalin autoon loppukierroksen ajaksi ja ”niin sitä sitten mentiin herra
kenraalin kanssa paikasta toiseen”.1055 Kentän kunnostustyöt etenivät hyvin ja Janhunen järjesteli asioita majurin kanssa tulevan varalta.1056
Linnoitusrakennuspataljoonassa 211 arki ei ollut vain lentokentän kunnostamista, vaan sodasta
tuli säännöllisiä muistutuksia. Vihollisen ilmavoimat pommittivat Vitelen työmaata, joskin
useimmiten ilman suurempia vaikutuksia. Sotapäiväkirjan merkinnän mukaan 18.8. klo 18
hyökkäsi venäläisten pommikone, joka pudotti noin 150 metrin päähän kiitoradasta neljä pommia.1057 Muistelmissaan Mäkinen kirjoitti samasta tapauksesta.
”Ne osuivat keskelle raivattua kenttäaluetta, tuottamatta mitään vauriota meidän
kiitoratatyömaallemme. Menin uteliaisuuttani katsomaan minkälaisia kuoppia
pommit olivat putoamispaikalleen tehneet. Tällöin huomasin, että keskellä raivattua aluetta oli kolmion muotoinen, täysin tasoitettu alue, jonka sivun pituus oli
noin 700 metriä.”1058
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11.8.1941, MJ PK.
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14.8.1941, MJ PK.
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Sama.
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21.8.1941, MJ PK.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 18.8.1941, SPK 18314, KA.
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Mäkinen, 181.
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Tasoitetulle alueelle tuli rakentaa maakiitorata, joka tuli Mäkisen joukkueen tehtäväksi.1059 Betoniradan levennys valmistui 23.8.1060 Samana päivänä alkoi Janhusella loma, jolta hän saapui
takaisin Värtsilään 29.8.1061 Vitelen kiitorata alkoi olla lentojoukkojen vaatimassa kunnossa ja
käyttövalmiina.
Mäkinen ylennettiin syyskuun ensimmäisenä päivänä reservin sotilasarvoltaan alikersantiksi, mutta
palveluksessa hän oli edelleen vänrikin arvoluokan
sotilasvirkamiehenä.1062 Työt jatkuivat Vitelessä.
Mäkisen työvelvollisista muodostettu joukkue rakensi suojapaikkoja lentokoneille. Syyskuun viidentenä Vitelestä lähti henkilöauto Uomaalle, jossa
osa Mäkisen komppaniasta oli jo työssä. Mäkinen
itse lähti lomalle. Hän ei nähnyt ensimmäisten
omien lentokoneiden laskeutumista Vitelen kentälle.1063 Lomat olivat tärkeitä niin työnjohdolle
kuin työvelvollisille. Työvelvollisuuslaissa ei ollut
enimmäisaikaa, joten sopivassa iässä olleet saattoivat joutua olemaan koko sodan pitkän matkan
päässä kotoa, kuten asevelvollisetkin. Linnoitusjoukoista piti, mikäli mahdollista, päästää työnteki-

Kuva 16. Sotilasvirkamies Mäkinen. (Otto Auran kokoelma)

jät lomalle neljä kertaa vuodessa. Näiden toteutumasta ei ole tilastoja.
Uusia lentokenttiä odotettiin vallattavaksi ja jo olemassa olleilla olivat työt käynnissä. Suomalaisten hyökkäys eteni. Tirrosen ja Janhusen tie vei 8.9. Aunuksen kaupunkiin ja Nurmoilan
lentokentälle. Matka kulki Tuulosjoen taistelualueiden kautta. Kentällä havaittiin, että perääntyneet venäläiset olivat aikoneet suluttaa kentän räjäyttämällä, joka tosin oli ”suurelta osin jäänyt kesken tai kokonaan suorittamatta”. Seuraavana päivänä alkoivat kunnostustyöt ja iltaan
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Sama; Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 19.8.1941, SPK 18314, KA.
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Mäkinen, 181–183; Jäljennös insinööriluutnantti E. Aallon kirjeestä eversti O. Bonsdorffille, 19.8.1941,
8/7a/9/T19344; Insinöörikapteeni Tirrosen sähke Ilmavoimien esikunnalle, 20.8.1941, 26/7c/9/T19344,
KA(Kunnostettu).
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Pataljoonan päiväkäsky N:o 4/41, 20.9.1941, Linnoitusrakennuspataljoona 211, Päiväkäskyt 1941–44, KA.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 5.9.–6.9.1941, SPK 18314, KA.
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mennessä oli laskukelpoista kiitotietä pohjois-etelä -suunnassa 85 metrin leveydellä ja 850 metrin pituudella. Syyskuun 12. päivänä lentolaivue 24:n ensimmäinen lentue otti Nurmoilan lentokentän käyttöönsä. 1064
Janhunen oli majoittunut eri kenttien läheisyydessä koko hyökkäyksen ajan. Nyt oli vuorossa
Nurmoila, jossa oli oikein ”kodikas olo entisessä ryssän upseerien asuinkasarmissa”. Nurmoilan lähettyvillä oli useista rakennuksista koostunut kasarmialue. Täältä löytyi myös sänkyjä ja
niitä otettiin omaan käyttöön. Oli oikein ”herraslepopaikka taas pitkästä aikaa”.1065 Jo seuraavana aamuna, juuri kun Janhunen oli lähdössä Aunusta katsomaan, paikalle saapui ”suuria herroja” Karjalan armeijasta, jotka määräsivät majoituksen purettavaksi ja muuton suoritettavaksi
upseerien kasarmista toiseen kasarmiin, joka ainakin vaikutti venäläisten vankien käytössä olleelta. Upseerikasarmista häädön saaneet pohtivat keskenään, josko pahviteltat olisivat paremmat majoituksen suhteen.1066
”Koetimme evakuoida sänkymme joissa olimme nukkuneet pari yötä herroiksi,
mutta eräs majuri asettui eriävälle kannalle asiassa.”1067
Suorittavassa portaassa Mäkisen loma loppui ja hän palasi 15.9. Viteleen, jossa oli aloitettu
toisenkin kiitoradan levitystyöt sekä läheisellä vankileirillä sijainneen hirsirakennuksen kunnostaminen lentolaivueen käyttöön. 1068 Lomilta paluuta seuranneena päivänä auto saapui Nurmoilasta noutamaan kahta pahvitelttaa, 26 työmiestä sekä rakennusmestari Mäkistä. Majoitustarpeista oli pulaa.1069 Majoituksen järjestely oli ollut ongelma jo välirauhan aikaisissa linnoitustöissä.
Nurmoilan vaatimattoman maakentän kiitorata kunnostettiin nopeasti. Mutta eivät työt täälläkään loppuneet kiitoradan kunnostamiseen. Mäkisen joukkue teki naamioimistöitä ja kaksi
muuta joukkuetta olivat kuljetus- ja majoitustöissä. Lisäksi hieman myöhemmin aloitettiin korsujen rakentaminen. Luonnollisesti kentän majoitusalueella laitettiin sauna miesten käyttöön.1070 Työt jatkuivat samaan tapaan Nurmoilassa, eikä ”kentän kunnostaminen vaatinut
1064

8.8.1941 MJ PK; Insinöörikapteeni Tirrosen sähke Karjalan armeijan ilmakomentajalle, 9.9.1941,
II/II/9/9/T19344, KA; Jatkosodan historia 6, 146.
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14.9.1941, MJ PK.
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16.9.1941, MJ PK.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 9.9.–15.9.1941, SPK 18314, KA; Mäkinen, 184.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 16.9.1941, SPK 18314, KA.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 24.9.1941, SPK 18314, KA.
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meiltä suurempia ponnistuksia”.1071 Vapaa-aikaa jäi runsaasti ja sitä käytettiin parhaan mahdollisen tavan mukaan tekemällä jotain muuta kuin töitä.
Töiden valvonta jatkui niin Nurmoilassa kuin Vitelessä. Lisäksi Janhunen kävi tarkastamassa
Rajakonnussa olleen tietyömaan. Aunuksen joen suulla oli puutavaravarasto, jonka sisältöä Janhunen kävi arvioimassa. Saha sen sijaan oli palanut. Illaksi Janhunen palasi Nurmoilan kankaille, jossa hän majoittui Rissasen pataljoonan teltassa, jossa ”makailimme 6 miestä hienoissa
Nurmoilan kasarmeista evakuoiduissa rautasängyissä”.1072 Sänkyjen evakuointioperaatio oli
siis onnistunut – jonkun majurin eriävästä kannasta huolimatta.
Syyskuun loppupuolella Janhunen matkasi vaihteeksi Värtsilään. Suureksi hämmästyksekseen
hän tapasi majuri von Wilpertin joukkoineen vielä yli kuukauden jälkeenkin. Janhunen sopi
tapaamisen hänen kanssaan ja lahjoitti Wilpertille asevelipuukon.1073 Mitään mainintoja siitä,
mitä von Wilpert joukkoineen Värtsilässä suoritti, ei Janhunen kirjannut päiväkirjansa sivuille.
Lokakuun ensimmäisenä päivänä Suomen lippu nostettiin Petroskoin kaupungintalon lipputankoon. Samana iltapäivänä everstiluutnantti Knut Ilanko soitti ja käski Janhusen tai jonkun
muun ”kyttäämään Viitanan kentälle pääsyä”.1074 Matkaan käytiin seuraavana päivänä. Mukana
olivat insinöörikapteeni Paasikallio, insinööriluutnantti Janhunen ja luutnantit Rissanen ja Vuorinen. Viitanan kentälle ei kuitenkaan päästy kuin vasta seuraavana päivänä, sillä kenttää ilmoituksen mukaan haravoitiin vielä miinojen varalta.1075 Mäkinen joukkueineen jäi Nurmoilaan
töihin.1076
Vasta vallatulla Viitanan kentällä oli kaksi betonista kiitorataa, jotka olivat vastakkain suunnilleen kohtisuorassa. Kiitoratojen leveys oli noin 70–75 metriä ja pituus riittävä. Vihollisen poistuessa kentältä kiitoradat oli kuitenkin räjäytetty kumpainenkin kolmesta eri kohdasta. Mutta
koska kentän läheltä löytyi kentän tasoittamista varten hyvää soraa riittävästi, korjaustyön arveltiin olevan kohtalaisen helppoa. Betonikenttien välissä oli nurmikenttä, johon saatiin viitoitettua vielä yksi kiitorata. Kentän rakennukset oli poltettu, lukuun ottamatta yhtä kaksikerroksista tiilirakennusta, johon saataisiin kunnostettua asuttavaan kuntoon noin 10 huonetta.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 4.10.1941, SPK 18314, KA.
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Työvoimaksi Janhunen aikoi käyttää Uomaalta vapautuvan linnoitusrakennuspataljoonan 211
henkilöstöä sekä mahdollisesti sotavankeja. Arvio oli, että liikennöinti kentältä voitiin aloittaa
6.10.1077 Petroskoin pohjoispuolella Äänisen rannalla oli myös lentokenttä, joka käytiin tarkistamassa. Tälläkin kentällä oli räjäytyskuoppia.1078
Tähän mennessä kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimisto oli toimittanut jo lähes 20 000 työvelvollista erilaisiin maanpuolustusta tarkoittaneisiin tehtäviin, valtaosan linnoitusrakennuspataljooniin. Kotialueen työvoimatilanne oli kiristynyt kiristymistään. Sotatoimet eivät kuitenkaan vielä mahdollistaneet joukkojen kotiutuksia tai lomautuksia töitä varten. Luvussa neljä
käsitelty hallituksen ja ylipäällikön väliset neuvottelut olivat edessä vasta reilun kuukauden
päästä.
Mäkinen joukkueineen jatkoi Nurmoilassa korsujen rakentamista. Kattotöiden ollessa käynnissä insinöörikapteenit Tirronen ja Janhunen saapuivat tarkastamaan työmaata, jossa heillä ei
ollut mitään huomauttamista. Hieman myöhemmin Mäkisen rakennusjoukkue sai valmiiksi
kaksi lentokonesuojaa. Pataljoonan komentaja Rissanen saapui takaisin Nurmoilaan ja antoi
käskyn komppanian siirrosta Viitanaan.1079
Näin Mäkisenkin tie vei Viitanan kentälle, jonne hän lähti 16.10. mukanaan yhdeksän
miestä.1080 Heti seuraavana päivänä rakennusmestarit Mäkinen ja Hukkanen saivat työvoimakseen 100 sotavankia. Pataljoona aloitti sotavankien käytön työvoimana ja Mäkisen alainen työvoima muuttui suomalaisista työvelvollisista neuvostosotavangeiksi.1081 Kirjeenvaihto kotiin
osoittaa, että hän ei pitänyt tästä tehtävästä. Sotavankityövoiman käyttö ei ollut hänen näkemyksilleen mieluisa tehtävä. Sodan ajan lainalaisuudet oli kuitenkin sisäistetty ja käsketty tehtävä myös hoidettiin. Sotavankeja saatiin Äänislinnan sotavankileiriltä lokakuun kuluessa yhteensä 150. Pataljoonan toinen rakennuskomppania muutettiin sotavankikomppaniaksi. Mäkisestä tuli sotavankikomppanian ensimmäisen työjoukkueen joukkueenjohtaja. Viitanaan oli sijoitettu kaksi lentorykmentti 2:n lentuetta.1082
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Insinöörikapteeniksi ylennetyllä Janhusella oli edessä kahden viikon loma. Sitä ennen oli kuitenkin kirjoitettava raportit Viitanan, Äänislinnan, Derevjannojen ja Latvan lentokenttien alustavista tarkastuksista.1083 Janhunen raportoi myös Tirroselle tietoja viimeisimmältä matkaltaan,
joka suuntautui välille Äänislinna-Vitele-Värtsilä.1084 Samoihin aikoihin majuri Vainio ilmavoimien esikunnassa sai raportin insinööriluutnantti Bertel Hellmanilta, joka teki samaa työtä
kuin Janhunen, mutta Karjalan kannaksen suunnalla. Hellmanin raportti sisälsi kuvaukset kahdestatoista Karjalan kannaksen lentokentästä.1085 Molemmilla insinööreillä oli työnsarkaa.
Kannaksella lentokenttiä oli enemmän, mutta pienemmällä alueella. Janhunen sen sijaan joutui
matkustamaan paljon laajemmin vallatulla alueella.
Lokakuun lopulla Rissasen pataljoonasta komennettiin työosasto Hirvakseen rakennusmestareiden Veikko Koskinen ja Veikko Mäkinen johdolla.1086 Aamulla 28.10. pakkautuivat miehet,
työvarusteet, majoitustarvikkeet ja muona kuuteen kuorma-autoon. Kello yhdeksän aikaan
osasto Koskinen & Mäkinen lähti liikkeelle. Matkalla oli hieman sodan kitkaa. Mundjärvellä
yhdestä autosta puhkesi rengas, jonka korjaamiseen meni 1 ½ tuntia. Korjaukset tehtiin paikallisen kanttiinin luona, jossa miehet saivat myös kahvia. Vain hetki tämän jälkeen Mäkisen ja
Koskisen auto suistui ojaan. Suurempia vahinkoja ei tullut ja takaisin tielle päästiin vartin jälkeen. Lopulta klo 16.00 osasto saapui Hirvakseen, jossa he majoittuivat vanhoihin tukkikämppiin.1087
Työosaston saapuessa Hirvakseen rintama oli lähellä ja lentokenttä vihollisen suorasuuntaustulen ulottuvissa. Tulipalojen loimotusta näkyi idästä päin. Mäkinen oli tyytyväinen työvoimatilanteeseen. Sotavangit nimittäin oli jätetty Viitanaan ja matkalla oli vain suomalaisia työmiehiä.1088 Lokakuun 30. päivä venäläiset siirtyivät pois ja osaston miehet aloittivat työt kentällä.
Töitä oli tehtävä majoituksessa ja korsuja oli korjattava. Hirvaskosken niskalla sijainneeseen
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Insinöörikapteeni M. Janhusen kirje Ilmavoimien esikunnalle, 17.10.1941, /I/II/12/12/T19344, KA.

1084

Insinöörikapteeni M. Janhusen kirje insinöörikapteeni K. Tirroselle, 17.10.1941, /I/II/12/12/T19344, KA

1085

Insinööriluutnantti B. Hellmanin kirje majuri Vainiolle, 16.10.1941, 91/6/6/T19344, KA.

1086

Pataljoonan päiväkäsky N:6/41, 1.11.1941, Linnoitusrakennuspataljoona 211, Päiväkäskyt 1941–44, KA;
Mäkinen, 187.
1087

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 28.10.1941, SPK 18314, KA.

1088

Veikko Mäkisen kirje isälleen Jalmari Mäkiselle, 30.10.1941. (Kopio kirjoittajan hallussa.)
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korsuun laitettiin sauna. ”Sitä sitten lämmitettiin joka päivä, ja sehän oli verraton nautinto niissä
oloissa.”1089 Kiitorata valmistui nopeasti, mutta vaati jatkuvaa ylläpitämistä.1090
Hirvaksen lähellä käydyissä taisteluissa sotavangeiksi joutuneita puna-armeijan sotilaita koottiin lähellä olleeseen kylään, josta heitä kuljetettiin eteenpäin. Mäkisen suomalaisista miehistä
koottu joukkue oli kunnostamassa korsua, kun eräs työvelvollisista sanoi havainneensa outoja
hiippailijoita. Mäkinen lähti tarkastamaan tilannetta. Käsissään hänellä oli venäläinen puoliautomaattikivääri, joka kohdistusammunnan seurauksena oli ilman patruunoita. Hiippailijat tulivat näkyviin.
”Tunnistin heidät heti naapurin sotilaiksi ja tehden latausotteen tyhjällä aseellani
karjaisin äkäisesti: - Ruki veer.”1091
Vangitut majoitettiin yöksi ja luovutettiin seuraavana päivänä armeijan joukoille. 1092 Työt Hirvaksessa jatkuivat kentällä ja majoituksessa marraskuun loppuun asti. Moottoriajoneuvojen
kanssa oli jatkuvasti ongelmia.
Janhuselta olivat tarkastustyöt vähentyneet huomattavasti saavuttaessa marraskuun puoliväliin.
Lentokentät oli tarkastettu, eikä uusia kenttiä enää hänelle tullut. Aiemmin käsketyt työt olivat
käynnissä. Janhunen kirjoitti Valiolle kirjeen, jossa pyysi anomaan hänelle lomaa (kyseessä
ennemmin lykkäys), jotta voisi tehdä töitä kotirintamalla.1093 Aikaisemmin Janhunen oli nimittäin hoitanut Valion AIV-säiliöiden rakentamisen, joiden parissa töitä olisi edelleen.1094
Käynnissä olleita töitä toki oli: Pataljoonan komentaja Rissanen sekä insinöörikapteenit Tirronen ja Janhunen saapuivat 29.11. kentälle tarkistamaan tilannetta. Työt olivat lähestulkoon valmiit, joten komentaja antoi määräyksen aloittaa miehistön siirron takaisin kohti Viitanaa. 1095
Edellisestä sotilasvirkamiesrakennusmestarin lomasta oli kulunut lähes kolme kuukautta.

1089

Mäkinen, 188; Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 31.10.1941, SPK 18314, KA.

1090

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 1.11.- 5.11.1941, SPK 18314, KA.

1091

Mäkinen, 189.

1092

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 10.11.1941, SPK 18314, KA; Mäkinen, 190.

1093

15.11.1941, MJ PK.

1094

Dipl.ins. Matti Janhusen haastattelu, 9.2.1982, 22.3.1982. Historiatoiminta, Suomen Rakennusinsinöörien
liitto ry. (Kopio kirjoittajan hallussa.)
1095

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 14.11., 22.11., 28.–29.11.1941, SPK 18314, KA.
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Mäkisen loman aikana, 10.12., siirrettiin pataljoonan osia Syvärin suuntaan Tokariin tietyöhön.
Viikkoa myöhemmin myös sotavankijoukkueet siirtyivät samalla työmaalle. 1096
Janhunen puolestaan oli sitä mieltä, että hänen osaltaan lentokenttätyöt olivat valmiit. Olisi aika
päästä uusin töihin. Joulukuun 8. päivänä alkoi Janhusen osalta tapahtua. Hän sai kuulla, että
edessä olisi siirto linnoitusosastolle Myllykoskelle. Asioiden järjestämistä varten hän anoi ja
sai kolmen viikon loman.1097 Tirronen lähetti puhelinsanoman Päämajaan kapteeni Haakille,
ettei Janhusen siirtoa pitäisi vielä suorittaa vaan hänen pitämien ilmavoimien listoilla olisi erittäin tärkeää.1098
Janhunen kirjoitti Tirroselle saatuaan asioita selville. Tirronen oli nimittäin mennyt Karhumäkeen. Linnoitusosastolta oli tullut Karjalan armeijalle kysely, että onko mitään sitä vastaan, että
Janhunen siirrettäisiin linnoitusosastolle. Tähän oli vastattu, että ei ole. Pientä kitkaa tässä tuli
siitä, että ei ollut huomioitu Janhusen olleen ilmavoimien esikunnan kirjoissa. Sovittiin, että
Janhunen lähti lomalleen ja ottaisi yhteyden linnoitusosastolle insinöörimajuri Vornaseen. Janhunen lupasi ilmoittaa Tirroselle, mitä linnoitusosastolla oli suunnitteilla. Janhunen kirjoitti
vielä, että Tirronen pyytäisi Rissaselta tarvittavat leimat ja lähettäisi Janhusen arkun tavaroineen kotiosoitteeseensa Helsinkiin.1099 Janhunen lähti 10.12. yötä vasten kohti Sortavalaa. Lentokenttätöiden aikana heinäkuun lopulta joulukuun alkuun Janhunen oli liikkunut paljon.
”Ajoin sillä tämän sotaretken aikana n. 10500 km!” 1100
Linnoitusrakennustapataljoonan 211 tietyöosasto sen sijaan siirtyi Tokariin junalla, joka lähti
Viitanasta joulukuun 17. päivänä kello 10.15. Kolmen vartin matkan jälkeen juna teki välipysähdyksen Äänislinnassa, josta otettiin kyytiin lomilta palanneet Mäkinen sekä komppanian
vääpeli Koskinen. Tokarin asemalle juna saapui puoli kuudelta. Yö vietettiin vaunuissa. 1101 Aamulla sotavangit lähetettiin marssimaan noin 20 km päässä sijainneelle majoitusalueelle muiden kulkiessa tarvikkeiden kanssa autolla. Autoja oli kaksi, mutta toinen niistä oli rikkoutunut
jo matkalla. Mäkinen pääsi toisella kierroksella kyytiin komppanian päällikön seurassa. Vangit

1096
Pataljoonan päiväkäsky N:9/41, 19.12.1941, Linnoitusrakennuspataljoona 211, Päiväkäskyt 1941–44; Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 17.12.1941, SPK 18314, KA.
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25.11., 8.-9.12.1941, MJ PK.
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Insinöörikapteeni K. Tirrosen puhelinsanoma kapteeni T. Haakille, 10.12.1941, II/II/9/9/T19344, KA.
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Insinöörikapteeni M. Janhusen kirje insinöörikapteeni K. Tirroselle, 10.12.1941, /I/II/12/12/T19344
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10.12.1941, MJ PK.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 17.12.1941, SPK 18314, KA.
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pääsivät perille klo 12.45 ja viimeinen kuljetus autolla iltayhdeksään mennessä. Illalla päällystö
piti kokouksen, jossa työajaksi päätettiin 8.00–16.00.1102
Tienteko alkoi joulukuun 19. päivänä. Aamulla sotavangit marssitettiin aiemmin tiedusteluille
työpaikoille. Vänrikki Hukkasen joukkue teki ohituspaikkoja, sotilasvirkamies Hyypiän joukkue tien leikkauksia. Sotilasvirkamies Mäkisen osittain suomalaisesta työvoimasta koottu joukkue aloitti telttojen pystytyksen majoitusalueella. Työtä vaikeutti jäässä ollut maa.1103
Jouluaattona vangit olivat töissä neljä tuntia. Joulunvietosta ei ollut annettu minkäänlaisia ohjeita, joten komppania vietti joulua keskenään. Vartiomiehet eivät pystyneet osallistumaan juhlaan ollenkaan. Jouluruokia sentään oli muonituksesta vastuussa ollut lotta onnistunut järjestämään.1104 Joulupäivänä Mäkinen määrättiin lähtemään välittömästi Äänislinnan lentokentälle.1105
Sotilasvirkamies Veikko Mäkisen vuosi vaihtui Äänislinnassa. Linnoitusrakennuspataljoona
211 esikunnan tiloissa vietettiin vastaanottoa. Muistelmien mukaan juhlijoita oli toistakymmentä ja asiaan kuuluneet juomat virtasivat. Juhlijat siirtyivät esikunnan pihalle ottamaan uutta
vuotta vastaan.1106 Viisi minuuttia vuoden vaihtumisen jälkeen kaupungilla alkoi ammuskelu,
jolloin osa paikalla olleesta henkilökunnasta osallistui juhlatunnelmissa yleiseen ammuskeluun.
”Tällöin ammuttiin 25 – 30 laukausta kivääreillä ja pistooleilla. Ampuminen tapahtui yhtäjaksoisesti, kestäen 4 á 5 minuuttia.” 1107
Äänislinnan komendantti ei tällaista käytöstä suvainnut ja aloitti esitutkinnan. Mäkinen ja kaksi
muuta päällystöön kuulunutta saivat rangaistukseksi kolme vuorokautta yksinkertaista arestia
”aiheutetun epäjärjestyksen johdosta”.1108
Mäkinen palasi tietyömaalle Tokariin 13.1.1942 ja otti komentoonsa lomalla olleen Hukkasen
vangit. Majoitusalueelle oli valmistunut sauna edellisenä päivänä. Sillä aikaa, kun Mäkinen oli
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 18.12.1941, SPK 18314, KA.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 19.12, 23.12.1941, SPK 18314, KA.

1104

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 24.12.1941, SPK 18314, KA.

1105

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 25.12.1941, SPK 18314, KA.

1106

Mäkinen, 192.

1107

LinRP 211:n komentajan luutnantti A. Rissasen kirje Äänislinnan komendantinvirastolle, 17.1.1942,
123/D/Arkistolaatikko 1/T9003, KA(Kunnostettu).
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Sama.
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Äänislinnassa, oli useampi sotavanki menettänyt henkensä. Eräs karannut ja sittemmin kiinni
saatu vanki ”tuli ammuttua ja haudattiin majoitusalueelle”.1109 Mäkisen mukaan vangit
komennettiin seuraamaan teloitusta. ”Minä en mennyt toimitusta katsomaan, koska se ei minua
miellyttänyt.” 1110
Janhusen tammikuu oli mennyt tulevia tehtäviä selvitellessä. Käsky oli ollut loman jälkeen
mennä Myllykoskelle, jossa linnoitusosasto osoittaisi seuraavan tehtävän. Prosessissa ollut Valion Janhuseen liittynyt ly-anomus aiheutti kuitenkin sen, ettei mitään pitkäaikaista tehtävää
tulisi ennen kuin asia saisi päätöksensä. Janhunen käskettiin Itä-Karjalan sotilashallintoesikuntaan, jossa tehtäväksi suunniteltiin työvoima- ja sotavankiasioita.1111
”Tavallinen työpäivä. Siis ei oikeastaan mitään tehtävää. Olen täällä Itä Kar SE:n
rakennustoimistossa jonkinlaisena työvoimapäällikkönä. Toistaiseksi ei siinä ole
ollut juuri mitään hommaa. Tämä tuntuu olevan luonteenomaista useille sotahommille.”1112
Linnoitusrakennuspataljoonan 211 sotavankikomppaniasta muodostettiin 11.2.1942 erillinen
sotavankikomppania L-57. Käytännön töissä mikään ei muuttunut.1113 Samaan aikaan päättyivät Janhusen työtehtävät Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnassa. Hänen oli käsketty ilmoittautua kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä, jonka työvoima-asiain osastossa olisi uusi
tehtävä tiedossa sotavankiasioiden parissa.1114 Tässä vaiheessa Janhunen siirtyy tämän tutkimuksen rajausten ulkopuolelle.
Linnoitusrakennuspataljoonan tietyöt jatkuivat Tokarissa helmikuun lopulle asti. Sotavankikomppanian puolikas siirtyi 21.2. takaisin Viitanaan Mäkinen mukanaan. Samoihin aikoihin
pataljoonan työvelvollisista koottu rakennuskomppania siirtyi Onttolan lentokentälle. 1115
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 7.1.–13.1.1942, SPK 18314, KA.
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Mäkinen, 196. Sotavankien teloituksista ks. Kujala.
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1.1., 4.1., 7.1.1942, MJ PK.
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3.2.1942, MJ PK.
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Pataljoonan päiväkäsky N:o 3/42, 4.3.1942, Linnoitusrakennuspataljoona 211, Päiväkäskyt 1941–44, KA.
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11.2.1942, MJ PK.
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Pataljoonan päiväkäsky N:o 3/42, 4.3.1942, Linnoitusrakennuspataljoona 211, Päiväkäskyt 1941–44; Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 20.2.1942, SPK 18314, KA.
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Sotavankikomppania jatkoi töitään Viitanan kentällä. Savinen maaperä oli syvässä jäässä ja
kaivaminen vaikeaa. Johtajat totesivat olleen parasta käyttää räjähteitä työssä.1116
Maaliskuun alussa Mäkinen pääsi lomalle, jolta hän palasi 20.3. ja otti seuraavana päivänä
joukkueensa komentoon jatkaen räjäytetyn kaivon kunnostamista.1117 Pitkään ei Mäkinen ehtinyt johtamaan kaivon kunnostustöitä, kun 23.3. hänet määrättiin komennukselle Viteleen viideksi päiväksi laatimaan piirustuksia kentästä.1118
Vuoden 1942 huhtikuun aikana Viitanassa tehtiin työtä 2 746 miestyöpäivän verran. Kiitorataa
aurattiin ja lunta poistettiin 80 000 neliömetrin alalta noin 8000 kuutiota. Räjähdyskuoppia ja
luonnon omia kuoppia tasoitettiin. Helmikuussa alkanut viemäriverkoston korjaus teetti töitä
kolmessa vuorossa. Lisäksi hevosille rakennettiin talli ja rehuvarasto ja läheinen sotavankileiri
ympäröitiin piikkilanka-aidalla.1119
Muutaman kilometrin päässä Viitanan kentästä oli kaksi järveä. Jäiden sulaessa Mäkinen viritteli naamioverkoista askarrellut katiskat pyyntiin.
”Seuraavana aamuna riensin innoissani niitä kokemaan. Jo ensimmäinen saalis oli
komea, kymmenkunta 1-3 kg painoista haukea oli yön aikana uinut katiskoihin.”1120
Kuluneen talven ruokatilanne oli ollut vaikea. Ruoaksi oli ollut jäätyneitä perunoita, lanttuja tai
muita vihanneksia, eikä lainkaan tuoretta kalaa. ”Saattaa vain arvata, miten hyvältä nyt tuore,
voissa paistettu kala suussamme maistui.” 1121 Koko yhteiskunnan ruokahuolto oli ollut tiukoilla.
Toukokuu aloitettiin maltillisella vapun juhlinnalla, jota itse pataljoonan komentaja kunnioitti
läsnäolollaan.1122 Lentorykmentti 2:n komentaja everstiluutnantti Richard Lorentz ja insinöörikapteeni Tirronen kävivät tarkastamassa työmaat ja kiirehtivät lentokentän valmistumista.
1116

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 23–24.2.1942, SPK 18314, KA.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 5.3, 20.–21.3.1942, SPK 18314, KA.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 23.3 ja 28.3.1942, SPK 18314, KA.
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L-57/LinRP 211:n työsaavutusilmoitus huhtikuussa 1942 suoritetuista töistä, 5.5.1942, 865/13/T19344; Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 22.4. ja 27.4.1942, SPK 18314, KA(Kunnostettu).
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Mäkinen, 198.
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Mäkinen, 199. Kalastamisesta Itä-Karjalassa ks. Hyytiä, Osmo: ”Helmi Suomen maakuntien joukossa” Suomalainen Itä-Karjala 1941–1944. Edita, Helsinki 2008, 198–207.
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 1.5.1942, SPK 18314, KA.
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Tirronen määräsi nurmikentän tasoitettavaksi sekä viemäriojan kaivettavaksi, jotta lentokoneen
korjaussuojan vesi saataisiin poistetuksi. Mäkinen ryhtyi suorittamaan tehtävää viemäriojasta
viiden sotavangin voimin.1123
Viemärityö valmistui viikossa. Tämä jäi Mäkisen viimeiseksi tehtäväksi linnoitusrakennuspataljoona 211:n palveluksessa. 1124 Toukokuun 27. päivä pataljoonan komentaja luutnantti Arvo
Rissanen sai sähkeen Päämajan linnoitusosastolta, jossa ilmoitettiin rakennusmestari Veikko
Mäkisen siirrosta linnoitusosaston betonintutkimustöihin Korialle. Mäkisen piti ilmoittautua
keskiviikkona 10.6.1942 Myllykoskella majuri Harlahdelle.1125
Lähes vuoden urakka linnoitusrakennuspataljoonassa 211 päättyi. Saamansa työtodistuksen
mukaan Mäkinen oli,
”kiitettävän käytöksen ohella osoittanut kiitettävää uutteruutta ja harrastusta ammattitehtäviinsä”.1126

Mäkinen kunnossapito- ja tarkastustehtävissä
”Parempaa työtä näin sota-aikana ei voinut edes toivoa.”1127
Palvelus linnoitusosaston rakennustoimistossa jäi Mäkisen osalta hyvin lyhyeksi, eikä siitä jäänyt mainittavia jälkiä arkistoon. Tehtävät vaihtuivat.1128 Ensimmäiselle uudelle tehtävälle sotilasvirkamies Mäkinen lähti heinäkuun 20. päivä 1942 yhdessä rakennusmestari Uno Nurmisen1129 kanssa. Kolmen päivän retki suuntautui Virolahdelle ja tehtävänä oli tarkistaa ja kartoittaa välirauhan aikana linnoitetun pääpuolustusaseman linnoituslaitteita suunnittelukarttoja
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 12.5. ja 15.5.1942, SPK 18314, KA.

1124

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n sotapäiväkirja, 23.5.1942, SPK 18314, KA.
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Insinöörikapteeni T. Sariolan lennätinsanoma luutnantti A. Rissaselle 27.5.1942, 16533/3/17/T12565,
KA(Kunnostettu).
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Linnoitusrakennuspataljoona 211:n komentajan luutnantti A. Rissasen kirjoittama työtodistus Veikko Mäkiselle, 1.6.1942, numeroimaton, heti 2253/Henk./M jälkeen/46/T13133, KA(Kunnostettu).
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Mäkinen, 202.
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Linnoitusosaston päiväkäsky N:o 41/42, 24.10.1942, Päämajan Linnoitusosaston päiväkäskyt 1942, KA.
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Tämä Nurminen ei kuitenkaan ollut sama Uno, kuin Linnoitusasian toimikunnassa ollut Rakennustyöläisten
liiton puheenjohtaja.
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apuna käyttäen.1130 Elokuun ensimmäisenä päivänä siirto Myllykoskella sijainneeseen kunnossapito- ja tarkastustoimistoon (KT-toimisto) tuli viralliseksi.
Heti alkuun Mäkinen lähti hieman pidemmälle tarkastusmatkalle, joka alkoi Myllykoskelta junalla kohti Haminaa.1131 Tarkastuskohteissa huomio kiinnittyi rakennuspaikoille jääneisiin rakennusaineisiin. Linnoituslaitteiden ympäristöstä lojui jo ruostunutta betonirautaa satoja kiloja.
Yhdestä varastosta puolestaan löytyi kivettynyttä sementtiä 130 säkillistä ja erään laiturin luota
toistasataa betoniputkea.1132 Nämä jäljet kertoivat jatkosodan alun tuottaneesta kiireestä.
Joistakin tienristeyksistä löytyi linnoitustyömaiden opasviittoja, jotka olivat jääneet paikoilleen
töiden loppuessa. Mäkisen huomion herättivät myös miehistösuojista löydetyt asiaankuulumattomat tavarat. ”Niissä oli tyhjiä pulloja, laatikoita, kaikenlaisia sotilaiden kyhäämiä jakkaroita,
pöytiä yms. sekä paperisia patjapusseja täytteineen.”1133 Tarkastusmatka kesti kaksitoista päivää.1134
Pitkää hengähdystaukoa ei toimistovirkailijalle (kuten virallinen tehtävänimike kuului) suotu.
Seuraava, Savukoskelle asti ulottunut tehtävä, alkoi 17.8. Matkan aikana majoittuminen tapahtui usein rakennustöiden aikaisissa parakkikylissä. Näin oli esimerkiksi Kuusamossa, jossa
eräästä parakista osoitettiin Mäkiselle tyhjä huone yöpymistä varten. Illan pimetessä Mäkinen
vetäytyi huoneeseensa. Pitkään hän ei vuoteessaan maannut, kunnes alkoi kutittaa vimmatusti.
Mäkinen sytytti taskulamppunsa ja huomasi joutuneensa luteiden saartamaksi. Parakin punkka
vaihtui saunanlauteiksi pikaisella vauhdilla.1135
Tarkastusmatkan suorittamiseen oli varattu aikaa kuukauden verran. Mäkinen palasi takaisin
toimistolle kuitenkin jo kolmen viikon jälkeen. Seuraavaksi Mäkinen nousi Myllykoskella junaan ja otti suunnaksi Mäntän. Kahdeksi viikoksi myönnetty loma oli hyvä aloittaa vierailulla
vanhempien luona.1136

1130
Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen ja U. Nurmisen komennustodistukset, 20.7.1942 /32/T12840; Linnoitusosaston päiväkäsky N:o 6/42, 27.2.1942, Päämajan Linnoitusosaston päiväkäskyt 1942, KA; Mäkinen, 202.
1131

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistus, 3.8.1942 /32/T12840, KA(Kunnostettu).

1132

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen havaintoja tarkastusmatkalta Harjuun ja Säkäjärvelle 3-14.8.42,
2080/KT/i/5/T12841, KA(Kunnostettu).
1133

Sama.

1134

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistus, 3.8.1942 /32/T12840, KA(Kunnostettu).

1135

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistus, 17.8.1942 /32/T12840, KA(Kunnostettu); Mäkinen, 205.

1136

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistus. 17.8.1942 /32/T12840; Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen
lomatodistus, 10.9.1942 /32/T12840, KA(Kunnostettu).
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Tarkastusmatkojen ruokahuolto hoitui usein alueelta löytyneissä maalaistaloissa. Sotilas- tai
linnoitusmuodostelmien lähettyvillä oli myös mahdollisuus ottaa osaa heidän muonitukseen.
Ruoka oli kortilla. Mikäli lähettyviltä löytyi ravintola, Mäkinen saattoi käyttää sen palveluita.
Mikäli ruokailu tapahtui ravintolassa, Mäkisellä oli tapanaan säästää lihakuponkeja ja tilata lintua.1137
Palkkaus vahvistettiin lokakuussa. Sotilasvirkamies Mäkiselle maksettiin linnoitusosaston yhdeksänteen palkkausluokkaan kuuluneen toimen mukaisesti 4250 markkaa kuukaudessa.1138
Peruspalkan lisäksi komennuksilta maksettiin matka- ja päivärahat. Etuisuudet olivat merkittävät, sillä toimistovirkailija Mäkinen oli käytännössä puolet työajastaan komennuksilla.1139
Marraskuussa Mäkinen lähetettiin välirauhan ajalta tuttuihin maisemiin Taavettiin, jossa sijaitsi
kunnossapito- ja tarkastustoimiston kuudes tarkastuspiiri.1140 Täällä hänen tehtävänään oli vastata Taavetin varaston kuljetustoiminnasta. Kovin erilaisia olivat rakennusmestarin tehtävät.
Kaikki Taavetin varastolle ja Luumäen asemalle tuodut linnoitustarvikkeet oli luetteloitava.1141
Näihin tehtäviin Mäkinen komennettiin kaikkiaan kolme kertaa marras- ja joulukuun aikana.1142
Jouluaattona alkoi neljän vuorokauden joululoma.1143 Joulun jälkeen tehtävät hieman vaihtuivat.
”Saatuamme kortistoitua kaikki rajojemme tuntumaan suunnitellut puolustuslaitteet, jouduin minä vielä käymään läpi kaikki ne majoitusalueet, joita oli tarvittu
näitä linnoituslaitteita rakennettaessa.”1144
Uuden vuoden ensimmäinen pidempi tehtävä alkoi 11.1.1943. Tarkastusmatka suuntautui Lappeenrannan, Lappeen, Lemin ja Vehkalahden maastoissa sijainneisiin parakkikyliin. Tällä kertaa Mäkinen sai auton käyttöönsä.1145 Tarkastukset alueiden parakkikylissä osoittivat niiden

1137

Mäkinen, 204.

1138

Palkkauspäätös, 6.10.1942, 3094/j/29/T12840, KA(Kunnostettu).

1139

Mäkinen, 202–203.

1140

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistus, 17.11.1942 /32/T12840, KA(Kunnostettu).

1141

Esim. Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen ”luettelo Taavetin Varastolle ajetusta materiaalista ajalta 1-15.12.42”,
4449/26/T12840, KA(Kunnostettu).

1142

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistukset, 17.11., 1.12., 15.12.1942 /32/T12840, KA(Kunnostettu).
1143

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen lomatodistus, 24.12.1942 /23/T12840, KA(Kunnostettu).

1144

Mäkinen, 206.

1145

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistus, 11.1.1943 /1/T12841, KA(Kunnostettu).
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olleen ”suhteellisen hyvässä kunnossa”. Joitakin ilkivaltaisuuksia oli kuitenkin havaittavissa.
Kunnossapito- ja tarkastustoimiston palkkalistoilla olleet vartiomiehet kertoivat Mäkiselle paikallisen väestön pitäneen parakeissa tansseja, rikkoen samalla ikkunaruutuja ja ovien lukkoja.
Mäkinen oli tarkastamassa Eräjärven parakkikylää tammikuun 16. päivä, jossa oli tanssit käynnissä. Sotilasvirkamies Mäkinen puuttui tilanteeseen ja – ainakin raporttinsa mukaan – lopetti
tanssit lyhyeen. Tanssikielto oli voimassa.1146
Erilainen ongelma sen sijaan löytyi Iiholan ja Hurtanmaan parakkikyliä tarkastaessa. Kenelläkään ei ollut tietoa alueen avaimista. Näiden kohtaloa ei osannut valottaa vartiomiehet eikä
tarkastuspiirin yhdysupseerikaan. Iiholan parakkikylässä tosin parakkien ovet ja ikkunat olivat
avoinna. Lisäksi useista sisäovista oli viety lukot. 1147
Näillä parakkikylien tarkastuksilla tehtäviin kuului myös asemakaavan laatiminen sekä jokaisesta yksittäisestä parakista pohjapiirustus. Lisäksi jokaisen rakennuksen kunto ja rahallinen
arvo oli arvioitava.1148 Perusteena oli ainemenekin laskeminen linnoitusosaston tyyppipiirustusten mukaan ottaen huomioon, paljonko käyttökelpoista raaka-ainetta parakeista saataisiin
purettaessa. Puutavaran hinnat olivat kansanhuoltoministeriön 1.9.1942 vahvistamia standardisoituja hintoja. Muiden rakennustarvikkeiden arvon Mäkinen sai linnoitusosaston materiaalitoimistolta.1149
Helmi- ja maaliskuun aikana Mäkinen teki kolme tarkastusmatkaa parakkikyliin.1150 Näiden
matkojen jälkeen Mäkinen merkitsi Suomen taloudellisen kartaston karttalehdille tarkastamiensa ja kortistoihin vietyjen parakkikylien sijainnit. Nämä tiedot hän lähetti Päämajan
huolto-osastolle kapteeni A.S. Sandelinille. Lähetyksessä oli 15 liuskaa luetteloja parakkikylistä, 34 sivua parakkikylien asemakaavoja 1:2000 mittakaavassa sekä 7 sivua karttalehtiä.1151
Työ ei suinkaan ollut vielä valmis.

1146
Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen ”Havaintoja parakkien kunnosta ja hoidosta II tark. piirin alueella. Tarkastusmatka 11-21/1-43.”, 26.1.1943, 561/KT/e II/8/T12841, KA(Kunnostettu); Suikkanen, Merita: Kiellettyjen tanssien hurmaa. Jatkosodan tanssikielto ja nurkkatanssikulttuuri. Teoksessa: Teoksessa: Keskinen, Jarkko, Seppälä,
Suvianna & Teräs, Kari (toim.): Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana. Suomen historian
julkaisuja. Turun yliopisto, Turku 2012, 58.
1147
Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen ”Havaintoja parakkien kunnosta ja hoidosta II tark. piirin alueella. Tarkastusmatka 11-21/1-43.”, 26.1.1943, 561/KT/e II/8/T12841, KA(Kunnostettu)
1148

Mäkinen, 206.

1149

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen kirje, 31.1.1943, 788/KT/p/15/T12841, KA(Kunnostettu).

1150

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistukset, 23.2., 1.3., 8.3.1943 /1/T12841, KA(Kunnostettu).

1151

KT-toimiston päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje Päämajan huolto-osaston kapteeni A.S. Sandelinille. 31.3.1943, 2088/KT/p/15/T12841, KA(Kunnostettu).
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”Sitä mukaan kuin kortistomme teko edistyy, lähetän jatkuvasti, noin kerran kuukaudessa, valmistuneet parakkiluettelot, asemakaavat sekä peitepiirrokset edellä
mainittuun kartastoon parakkikylistä.”1152
Tarvittaessa lisätietoja parakeista tai parakkikylistä antoi sotilasvirkamies Mäkinen. Puhelinnumero oli Myllykoski 431.1153
Parakkikylien tarkastuksiin ja kunnossapitoon liittyneet työt olivat kiireisiä ja Mäkinen matkusti paljon. Useimmiten junamatkat muodostivat lepoajan. Junamatkoilla oli myös voinut istua
ylempiarvoisten seurassa keskustellen tulevasta tehtävästä. Näin pystyi säästämään aikaa ja
aloittamaan työt ripeämmin varsinaisessa toimipaikassa. Tämä onnistui, sillä Mäkiselle oli
myönnetty toisen luokan matkustusoikeus.1154 Arvoasteikolla alemmalla olleet matkustivat IIIluokassa.
Toukokuun alussa Mäkinen kuitenkin sai litteran kolmanteen luokkaan. Tätä perusteltiin sillä,
ettei vänrikin arvoisilla sotilasvirkamiehillä enää ollut oikeutta toiseen matkustusluokkaan.1155
Asiaan toi oman erikoisuutensa se, että matkustaessaan siviilipukuisena rakennusmestarina Mäkiselle kuului toisen luokan matkustusoikeus.1156 Mäkinen otti aiheen puheeksi esimiehensä
kanssa ja asia korjattiin: toukokuusta lähtien toimiston rakennusmestarit matkustivat siviilipukuisina.1157
Siviilipuvussa kulkemisella oli hyvät ja huonot puolensa. Työt kuitenkin suuntautuivat maastossa olleisiin sotilasyksiköihin. Esimerkiksi toukokuun lopulla Mäkisellä oli alaisinaan erillisen linnoitusrakennuskomppanian hermotoipilaskomppania eräiden parakkien kunnostamistyössä. Siviilipukuinen työnjohto ei tahtonut saada tarvittavaa arvovaltaa asevelvollisista toipilaista koottuihin joukkoihin.1158 Toisena puolena Mäkinen saattoi välttää sotilaallisen

1152
KT-toimiston päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje Päämajan huolto-osaston kapteeni A.S. Sandelinille. 31.3.1943, 2088/KT/p/15/T12841, KA(Kunnostettu).
1153

Sama.

1154

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen kirje KT-toimiston päällikölle insinöörimajuri V. Kärkkäiselle, 9.5.1943,
2893/ KT/j/9/T12841, KA(Kunnostettu).
1155

Sama.

1156

KT-toimiston päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje Linnoitustöiden johtajalle, 29.11.1943,
7841/KT/j/9/T12841, KA(Kunnostettu).
1157
Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen kirje KT-toimiston päällikölle insinöörimajuri V. Kärkkäiselle, 9.5.1943,
2893/ KT/j/9/T12841, KA(Kunnostettu).
1158

KT-toimiston päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje Lin.1:een, 28.5.1943, 3314/d1./6/T12841,
KA(Kunnostettu).
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arvovallan painetta omaan suuntaan: ”Minulla oli oikeus käyttää siviilipukua, ja kun tiesin joutuvani jonkun komentajan puhutteluun, puin päälleni siviilivaatteet.” 1159
Toukokuun puolivälissä Mäkinen osallistui kunnossapito- ja tarkastustoimistossa pidettyyn kokoukseen, jossa selviteltiin kolmen jalkaväen koulutuskeskuksen siirroista johtuneita toimenpiteitä. Koulutuskeskukset oli käsketty siirtymään Virolahden ja Luumäen alueelle ja majoitus
tapahtuisi juuri niissä parakkikylissä, jotka olivat Mäkisen vastuulla. Kokouksessa päätettiin,
että kunnossapito- ja tarkastustoimisto johti kunnostamistöitä.1160
Mäkisen tulevat työt keskittyivätkin pitkään näihin parakkikyliin. Koska Mäkisen toimisto oli
johtovastuussa, tulivat kaikki työsuunnitelmat myös sieltä. Koulutuskeskusten komentajat puolestaan eivät olleet joka kerta täysin tyytyväisiä näihin suunnitelmiin. Tämä vaikutti myös töiden etenemiseen.1161 Kunnossapito- ja tarkastustoimiston toimistoinsinööri Jarl Starck antoi
melko happaman lausunnon jalkaväen koulutuskeskus 22:n päälliköstä. Parakkeja siirrettiin lyhyen ajan sisään jo kolmatta kertaa, ”koska herrat eivät aikaisemmin tietäneet mihin ne tahtovat
saada parakit pystyyn”.1162
Näillä parakkityömailla Mäkinen johti rakennustöitä. Hänelle myös järjestettiin asunto Harjun
maanviljelyskoululta. Se sijaitsi lähempänä työmaita ja sen kautta oli töiden valvominen sujuvampaa. Myllykoskella oli käytävä raportoimassa töiden edistymistä ja saamassa lisäohjeita
mahdollisiin kysymyksiin.1163 Työvoima koostui erillisistä linnoitusrakennuskomppanioista.
Näiden osaltahan mainittiin, että kotialueelle ei saanut lähettää. Kokemukset myös osoittivat,
että liian lähelle aktiivisia sotatoimia toipilaita ei kannattanut lähettää. Kompromissiksi oli
muodostunut välirauhan aikana rakennetun puolustusaseman maasto.
Heinäkuun alussa saapui kirje, jossa huomautettiin, ettei linnoitusrakennuspataljoona 211 ollut
saanut ilmoitusta Mäkiselle määrätyn kolmen vuorokauden arestin suorittamisesta.1164 Tämähän oli uuden vuoden ammuskelusta annettu rangaistus, jota Mäkinen ei ollut koskaan
1159

Mäkinen, 207.

1160

Pöytäkirja kokouksesta KT-toimistossa 17.–18.5.1943, 3180/KT/p I/15/T12841, KA(Kunnostettu); Mäkinen,
206–207.
1161
Esim. Jalkaväen koulutuskeskus 22:n päällikön eversti A. Kiiran kirje insinöörimajuri V. Kärkkäiselle,
30.10.1943, 7290/KT/e I/8/T12841, KA(Kunnostettu).
1162
Insinööriluutnantti J. Starckin matkakertomus matkasta 17.–20.6.43, 21.6.1943, 3939/KT/p/15/T12841,
KA(Kunnostettu).
1163

Mäkinen, 208.

1164

Linnoitusrakennuspataljoona 211:n komentajan apulaisen luutnantti O. Iivanaisen kirje Lin.3:lle, 29.6.1943,
3957/KT/j/9/T12841, KA(Kunnostettu).
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suorittanut. Tästä huolimatta komennukselle lähdettiin normaalisti. Tehtävät olivat ensimmäisen tarkastuspiirin alueella. Täällä olon aikana tarkastuspiirin yhdysupseerina toiminut kapteeni
Rauhamaa ilmoitti KT-toimistolle, että Mäkisen rangaistus oli suoritettu. Rangaistus alkoi ilmoituksen mukaan 27.7., joka oli Mäkisen syntymäpäivä.1165 Muistelmissaan Mäkinen ei mainitse rangaistuksen suorittamista kesällä 1943, vaikka suorituksen ilmoitettiin alkaneen hänen
syntymäpäivänään. Sen sijaan vuodenvaihteen 1941–42 kohdalla Mäkinen kirjoitti rangaistuksesta ”jota tosin en koskaan suorittanut”.1166
Elokuun puolivälin paikkeilla linnoitustöiden johtaja hyväksyi Mäkisen ylimääräiseksi toimenhaltijaksi, kolmannen luokan rakennusmestariksi. Tämä tarkoitti, että Mäkiselle maksettiin
palkkaa 5 675 markkaa kuukaudessa, johon lisättiin vielä 175 markkaa kalliinajan lisää. 1167
Syyskuussa Mäkinen sai lykkäysmääräyksen (ly-määräys) sotilaspassiin liitettäväksi, jonka perusteella hänet pidettiin linnoitusosaston palveluksessa. 1168 Myös Janhunen sai lykkäysmääräyksen tehtäväänsä kulkulaitosministeriössä, jossa hän työskenteli kotialueen sotavankiasioiden parissa. Helmikuusta 1942 elokuuhun 1943 Janhunen oli ollut vain komennettuna tehtävään.1169 Lykkäysmääräysten suhteen toiminta oli linjassa yleisen kanssa, tosin Mäkisenkin
olisi kuulunut saada ly-määräys huomattavasti aikaisemmin.
Lokakuun lopussa kunnossapito- ja tarkastustoimisto siirrettiin Myllykoskelta Viipuriin. 1170
Toimitilat sijoitettiin Savo-Karjalan tukun toimitaloon, joka sijaitsi Salakkalahdessa. Samasta
rakennuksesta löytyivät myös Mäkisen ja kumppaneiden majoitus- ja ruokailutilat. Samaan rakennukseen oli keskitetty muitakin linnoitusosaston joukkoja. Työt jatkuivat tuttuun tapaan.
Maastoon kohdistuneet tehtävät eivät vähentyneet. Myös Mäkisen toimenkuvaa oli tarkastettu:
”Pääpuolustuslinjan kunnossapitotöiden valvonta ja työnjohto, parakkikortiston ja -kartaston

1165

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistus, 14.7.1943, /2/T12841; I Tarkastuspiirin yhdysupseerin
kapteeni O.A. Rauhamaan kirje KT-toimistolle, 4.8.1943, 5246/KT/j/9/T12841, KA(Kunnostettu).
1166

Mäkinen, 193.

1167

KT-toimiston päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje, 17.8.1943, 5614/KT/j/9/T12841; KT-toimiston
huoltopäällikön J.O. Aittolan kirje rakennusmestari V.V. Mäkiselle, 30.10.1943, 7134/KT/j/9/T12841 KA(Kunnostettu).
1168
Lin.1:n päällikön majuri O. Meriluodon kirje KT-toimistolle, 8.9.1943, 6031/KT/j/9/T12841, KA(Kunnostettu).
1169

Matti Janhusen kantakortti, KA.

1170

Esim. Lin.5:n päällikön luutnantti A. Tuurmon kirje KT-toimistolle, 15.11.1943, 7504/c5./6/T12841,
KA(Kunnostettu).
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laadinta ja hoito.” Mäkisen työtoverin, rakennusmestari Uno Nurmisen hoidettavaksi puolestaan jäi korsuihin liittyvät kunnossapitotyöt ja kortiston pitäminen.1171
Marraskuun loppupuolella kunnossapito- ja tarkastustoimiston päällikkö insinöörimajuri Kärkkäinen otti hoitaakseen Mäkiselle oikeuden käyttää luutnantin arvoa vastanneen sotilasvirkamiehen virkapukua. Taustalla oli edelleen kysymys matkustusluokista. Kärkkäinen korosti
myös sotilaallisen arvon lisäämistä työnjohtotehtävissä. 1172 Esitys hyväksyttiin ja joulukuusta
1943 eteenpäin Mäkinen saattoi kulkea luutnantin arvoisen sotilasvirkamiehen virkapuvussa.1173 Edelleen oli myös mahdollisuus esiintyä siviilipukuisena rakennusmestarina.
Jouluksi Mäkinen pääsi lomalle. Paluu Viipuriin oli kuitenkin edessä jo uudenvuoden aattona.1174 Tammikuun 11. päivä 1944 Mäkinen lähetettiin luovuttamaan yhtä parakkikylää armeijan yksikölle. Tällä reissulla Mäkinen nukkui kaksi yötä kylmyyttä huokuneen ”hataran parakin petillä” ja palellutti lonkkansa. Luovutus kuitenkin saatiin suoritettua, kun yksikön komentaja löysi oikeaan osoitteeseen. Mäkinen yritti parhaansa mukaan lämmitellä lonkkaansa,
mutta vaikka hän kävi ravintolassa ”siemaisemassa muutaman kuuman totinkin”, ei lonkka
enää siitä lämmennyt. Mäkinen palasi takaisin toimistolle 18.1.1944.1175
Savoon suuntautuneelle tarkastusmatkalle Mäkinen lähti maaliskuun lopulla. Töitä oli paljon,
ja vähän jäi vielä tekemättäkin. Jotkut matkareitillä olleista saarista jäivät tarkastamatta. Mäkinen kirjoitti matkastaan kirjeen neiti Vieno Arolle, erään erillisen linnoitusrakennuskomppanian kanslia-apulaiselle, jonka kanssa hän oli ruvennut seurustelemaan. Matka oli ollut kylmä,
kun hevosen vetämässä kyydissä oli saanut istua 70 kilometrin matkan 25 asteen pakkasessa.
”Arvaat mitä se oli, melkein jääpuikkona reestä ylös nousin.” 1176
Kevät kului työn touhussa ja kesä koitti. Insinööriluutnantti Jarl Starck oli jo aiemmin valmistellut kunnossapito- ja tarkastustoimiston evakuointisuunnitelman Viipurista poistumiseksi.
Kärkkäinen soitti 15.6. Myllykoskelta ja käski evakuointisuunnitelman käytäntöön alkaen heti
1171
Mäkinen, 213; KT-toimiston päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje Linnoitusosaston päällikölle,
20.10.1943, 6926/c/6/T12841, KA(Kunnostettu).
1172
KT-toimiston päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje Linnoitustöiden johtajalle, 29.11.1943,
7841/KT/j/9/T12841, KA(Kunnostettu).
1173

Linnoitusosaston päiväkäsky N:o 32/43, 7.12.1943, Linnoitusosaston päiväkäskyt 1943, KA(Kunnostettu).

1174

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen lomatodistus, 22.12.1943, /23/T12840, KA(Kunnostettu).

1175

Mäkinen, 214; Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen komennustodistus, 11.1.1944, /42/T12840, KA(Kunnostettu).

1176

Sotilasvirkamies V.V. Mäkisen kirje 25. Er.LinRK:n kanslia-apulaiselle neiti Vieno Arolle, 3.4.1944 (Kopio
kirjeestä kirjoittajan hallussa).
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seuraavana päivänä kello 14.00. Mäkinen kuului heti lähtevien joukkoon 11 muun toimistolaisen kanssa. Muutamat jäisivät vielä tekemään jälkiselvittelyjä.1177 Viisi päivää aiemmin oli alkanut Neuvostoliiton suurhyökkäys. Neljä päivää Viipurista lähdön jälkeen kaupunki menetettiin.1178
Samana päivänä, kun Kärkkäinen soitti Viipuriin, oli työ käynnistettävä vanhalla pääpuolustusasemalla. Ensimmäisenä työt aloitettiin Luumäen linjalla, jonka eräästä lohkosta vastaamaan
määrättiin Kärkkäinen. Samalla kunnossapito- ja tarkastustoimisto muutettiin Osasto 4/Kärkkäiseksi. Työvoimaksi alistettiin kaksi linnoitusrakennuspataljoonaa, yksi erillinen linnoitusrakennuskomppania sekä toistaiseksi vain paperilla olleet yhdeksän työkomppaniaa. Tehtävänä
oli saada korsut taistelukuntoon, rakentaa pikakaivantoesteitä tai asepesäkkeitä sekä taisteluhautoja.1179 Välirauhan aikaiset linnoitteet oli saatava kuntoon. Samalle suunnalle siirtyi koko
linnoittamistoiminnan painopiste ja valtaosa työvoimasta.1180
Itse työvoimaan vaikuttaneet kokemusten ja odotusten muutokset tapahtuivat kesällä 1944, kun
puna-armeija oli aloittanut strategisen iskunsa Suomen poistamiseksi pelistä. Koselleckin mukaan sattuman mahdollisuus on odottamattomassa ja siitä muodostuu uusi kokemus, minkä seurauksena ovat uudet pelot ja toiveet, eli odotukset.1181 Tämä on sovellettavissa myös kesään
1944, jonka yllätyksestä ja yllätyksettömyydestä on tosin käyty keskustelua K.L. Oeschin kirjasta1182 lähtien.
Juhannuksena Mäkinen komennettiin Lappeenrantaan opastustehtäviin. Tarkoituksena oli ohjata saapuvat työvoimatäydennykset alueella toimiville välijohtoportaille. Tämä liittyi kotijoukkojen esikunnan tilaukseen, jossa tilattiin ”rajaton määrä” ensimmäisen ja toisen luokan miestyövoimaa. Työvoiman tarve oli polttava. Pääasiassa Mäkinen kuitenkin ohjaili yksiköistään
harhaan joutuneita sotilaita takaisin omiin joukkoihinsa. Tätä kesti viikon, kunnes Mäkinen
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Insinöörimajuri V. Kärkkäisen puhelinsanoma KT-toimistolle, 15.6.1944, 45648/KT/1a/9/T12842, KA(Kunnostettu).
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komennettiin takaisin Myllykoskelle.1183 Tähän vaiheeseen liittyy tietoinen ratkaisu irrottaa
kaikki mahdolliset resurssit puolustuksen hyväksi, vaikka se tarkoitti ankaraa työvoimapulaa
muualla.
Puolustusasemien taistelukuntoa pyrittiin parantamaan tarmokkaasti. 1184 Vihollisen hyökkäys
eteni. Päivä päivältä näytti pahemmin siltä, että välirauhan aikaisesta vanhasta pääpuolustusasemasta saattaisi tulla nykyinen pääpuolustusasema. Jokainen osasto 4/ Kärkkäisen mies työskenteli vuorokaudet päittäin.1185 Mäkisellä ei kuitenkaan ollut tekemistä. Muiden kiireitä katsellessaan Mäkinen turhautui ja kysyi Kärkkäiseltä, miksei hänelle ollut määrätty tehtävää. Mäkisen esimies vastasi:
”jos päämajasta tiedustellaan minulta jotain näistä laitteista tai minun täytyy lähettää joku opastamaan joukkoja tälle alueelle, niin sinä olet täällä juuri näitä tehtäviä varten”.1186
Neuvostoliiton eteneminen kuitenkin pysähtyi. Osasto 4/Kärkkäisen pääasiallisena työnä oli
konekiväärikupujen ja piikkilankaesteiden saattaminen kuntoon. Työtä tekemässä oli toipilaista
koottu 25. erillinen linnoitusrakennuskomppania sekä muita rakennusyksiköitä.1187
Kesän kuluessa Mäkisen yksikölle oli tullut pulaa juomavedestä. Mäkinen sai vastuulleen kaivon kaivamisen. Muut olivat edelleen kiinni työssä välirauhan aikana rakennetun pääpuolustuslinjan kunnostamisessa. Työvoimana 20. linnoitusrakennuspiirillä, jonka nimen osasto
4/Kärkkäinen oli saanut, oli edelleen linnoitusrakennuspataljoonia ja erillisiä linnoitusrakennuskomppanioita, työkomppanioita sekä suomalaisia vankeja. Työvoiman vahvuus oli kaikkiaan hieman yli 4 000 miestä, joista suomalaisia vankeja oli noin 600. Mäkinen miehineen kaivoi
kaivoa.1188
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Os.4/Kärkkäisen päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje, 23.6.1944, 4149/KT/1b/9/T12842, KA(Kunnostettu); Mäkinen, 217; Lappeenrannasta ja karkuruudesta esim. Ylikangas, Heikki: Romahtaako rintama?
Suomi puna-armeijan puristuksessa kesällä 1944. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2007, 254.
1184

Määttä, 260.

1185

Mäkinen, 218.

1186

Mäkinen, 218.

1187

20. Linnoitusrakennuspiirin päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje 9.8.1944, 6638/KT/1a/9/T12842,
KA(Kunnostettu); Mäkinen, 220.
1188
20. Linnoitusrakennuspiirin päällikön insinöörimajuri V. Kärkkäisen kirje Pohjois-Kymenlaakson suojeluskuntapiirille, 1.7.1944, 4598/15c/44/T12840; 20.Linnoitusrakennuspiirin huoltopäällikön majuri E. Kaulion kirje
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”Kaivuumme oli edistynyt jo lähes kymmenen metrin syvyyteen, mutta kuoppamme pohjalle ei ollut tullut pisaraakaan vettä. Sitten loppui sota Suomen ja
Neuvostoliiton välillä ja siihen päättyi myös meidän kaivon tekomme.” 1189
Työt kuitenkin jatkuivat. Kaivo unohdettiin ja Mäkinen määrättiin johtamaan parakkitöitä. Alkujaan Kärkkäinen oli määrännyt hänet hoitamaan yhden parakkikylän valmiiksi, johon oli ollut suunnitteilla kaksi tai kolme parakkia. Yhtäkkiä rakennettavia parakkeja olikin jo kuusi.
”Jos vain tätä menoa jatkuu, niin enhän minä niistä koskaan eroon pääse.” Edeltäneenä päivänä
paikalle oli saapunut ”paljon suuria herroja” ja kiireellisiä töitä heidän mukanaan. Mäkisen ajatuksena oli ollut lähteä pyhänä kalastamaan, mutta se jäi suunnitelmaksi.1190
Linnoitusosaston päällikön syyskuun 24. päivän puhelinsanoma muutti toimintaedellytykset.
Uusia töitä ei saanut aloittaa. Vain viimeistelyvaiheessa olleet työt sai suorittaa loppuun. Jos
miehille ei riittänyt töitä, oli heidät laitettava kansantaloutta hyödyttäneisiin töihin.1191 Kaksi
päivää myöhemmin Mäkinen sai tietoonsa, että linnoitusrakennuspiirit oli määrätty lakkautettaviksi. Työt oli lopetettava. Aikaa yksikön alasajoon annettiin vain reilut kaksi viikkoa. Pian
kuitenkin nähtiin, ettei 20. linnoitusrakennuspiiriä pystytty lakkauttamaan tässä ajassa. Mäkinen ja osa toimiston henkilökuntaa jäivät yksikköön järjestelytehtäviä varten.1192 Työvelvolliset
oli jo kotiutettu.
Loppuvuodesta 1944 sotilasvirkamies Mäkinen ylennettiin sotilasarvoltaan ylikersantiksi. Vuosina 1941–44 Mäkiselle tuli ylennyksiä sotilasarvossa kolme (alikersantti, kersantti ja ylikersantti) ja sotilasvirkamiehenä kaksi (vänrikki ja luutnantti).1193 Perusteluina ylennykselle Kärkkäinen mainitsi:
”Laatinut ja hoitanut KT-tston parakkikortiston. Johtanut vastaavana rak.mestarina parakkirakennustöitä Taavetin-Virojoen linjalla. Suorittanut tehtävänsä
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uutteruudella ja ammattitaidolla sekä osoittanut miehistön käsittelyssä taitavuutta.”1194
Tehtävät kohti rauhaa siirtyvässä linnoitusosastossa alkoivat käydä kohti loppuaan. Lokakuun
loppupuolella Mäkiselle selvisi, että hänelle olisi työpaikka linnoitusosastossa vielä 20. linnoitusrakennuspiirin lakkauttamisen jälkeenkin. Mäkinen ja neljä muuta vielä töissä ollutta siirrettäisiin linnoitusosaston palvelukseen, kun järjestelytehtävät olisi saatu valmiiksi. 1195
Mäkiselle ei enää ollut merkittäviä tehtäviä linnoitusrakennuspiirissä ja marraskuun ensimmäisenä päivänä hänet siirrettiin linnoitusosastoon. Tämä oli Mäkisen viimeinen komennus linnoitusosaston palkkalistoilla.1196 Heti tämän jälkeen lähetti sotilasvirkamies Jääskeläinen parakkeja koskeneen kirjeenvaihdon Mäkiselle Myllykoskelle.1197 Marraskuun neljäntenä päivänä
vuonna 1944 kirjoitettiin 20. linnoitusrakennuspiirin lakkauttamispöytäkirja Luumäen kunnalliskodissa.1198
Saatuaan siirron Myllykoskelle Mäkinen ryhtyi aktiivisesti etsimään uutta työpaikkaa. Lehtiilmoituksen perusteella hän haki rakennusmestariksi Rauman telakkatyömaalle ja sai paikan.1199
”Vapautettu PM:n Lin.os:n palveluksesta ylimääräisestä toimesta”.1200
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6. Työvoiman sotilaallinen käyttö Suomessa toisen maailmansodan aikana
Tässä tutkimuksessa on selvitetty työvoiman sotilaallista käyttöä Suomessa toisen maailmansodan aikana. Tutkimuskysymysten avulla on tarkasteltu sekä työvoiman sotilaallisesta käytöstä vastanneita organisaatioita, että kahta rakennusjoukoissa palvellutta rakennusalan ammattilaista. Yleisemmän tason osalta olen selvittänyt työvelvollisuuslain toimeenpanosta vastanneiden organisaatioiden toimintaa ja niiden muutoksia. Insinööri Janhusen ja rakennusmestari
Mäkisen työtehtävät rajaavat osuuden laajemmasta kokonaisuudesta.
Työvoiman käytöstä vastanneiden organisaatioiden, työvelvollisuuden toimeenpanon ja työvoiman hallinnon poikkeusaikojen toiminnan tutkimus on tuottanut merkittävän määrän uutta tietoa suomalaisesta sodanajan yhteiskunnasta. Yhteiskunnan voimavarat olivat otettavissa työvoimaviranomaisten niin päättäessä, mutta ensimmäisenä vaihtoehtona oli useimmiten vapaaehtoisuus. Vapaaehtoisuuden takaajana oli työvelvollisuuslain tuoma uhka ja pakon mahdollisuus. Kysymykset työvoimasta koskettivat koko yhteiskuntaa.

6.1 Taloudellisesta puolustusvalmiudesta talvisodan päättymiseen
Ensimmäinen maailmansota oli osoittanut, millainen vaikutus suursodalla oli koko yhteiskuntaan, myös työmarkkinoihin. Näistä muiden maiden sotakokemuksista suomalaiset hakivat oppia myös taloudellisen puolustusvalmiuden ja työmarkkinoiden osalta. Läheisenä kumppanina
oli Ruotsi – vaikka silläkään ei ollut sotakokemusta ensimmäisestä maailmansodasta. Ruotsissa
kuitenkin taloudellisen puolustusvalmiuden suunnittelu oli askeleen Suomea edellä. Maailmansotien välisen ajan osalta on tärkeää huomioida se, että sodan aikaista työvelvollisuutta suunniteltiin, samoin kuin kansanhuollon järjestelmää.
Taloudellisen puolustusneuvoston ja puolustusministeriön piirissä oli kuitenkin 1930-luvun
puolivälissä ajateltu, että työvelvollisuuslain säätämisen saattoi jättää lähemmäksi kriisiä – lakitekstit ja asetukset olivat valmiina pöytälaatikossa. Kuitenkin kansainvälisen politiikan kehitys 1930-luvun lopulla aiheutti sen, että työvelvollisuuslain säätäminen kuitenkin alkoi jo rauhan aikana. Työvelvollisuuslakia oli suunniteltu ensisijaisesti maatalouden tarpeisiin ja tilanteen vaatiessa sotateollisuuteen. Laskelmissa oli, että teollisuuslaitoksiin tulevat työvelvolliset
koulutettaisiin tehtäviinsä rauhan aikana. Mannerheimin luotsaama puolustusneuvosto ei puuttunut taloudellisen puolustusneuvoston työhön, mutta henkilöyhteyksiä oli.
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Laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana oli ollut voimassa 16.6.1939 lähtien. Ylimääräisten harjoitusten alkaessa annettiin toimeenpanoasetus. Laissa määriteltyjä valmistelevia
tehtäviä ollut vielä missään ehditty tekemään. Siinä mielessä tämä muistuttaa 1930-luvun alun
kaavailuja, joiden mukaan tarvittavat lait ja asetukset työvelvollisuudesta säädettäisiin vasta,
kun niitä tarvitaan. Tämä ei tosin helpottanut lain nopeaa toimeenpanoa, vaan ensin oli muodostettava vaaditut työvelvollisuuslautakunnat. Toimeenpanosta vastanneen kansanhuoltoministeriön pohjalla oli vuonna 1933 tehdyt suunnitelmat kriisinaikaisesta säännöstelystä. Konkreettisten toimien aloittaminen vaati improvisointia. Kansanhuoltoministeriön työvoimatoimistolta otettiin osa tehtävistä pois kesken sodan ja siirrettiin Päämajalle. Vastaavasti Päämajan
työvoimatoimisto ehti toimia vain muutaman kuukauden (tammikuusta huhtikuuhun 1940).
Yhteistoiminta eri virastojen välillä ei ollut parasta mahdollista. Kansanhuoltoministeriön työvoimantoimiston päällikkö huomautteli koko talvisodan ajan, että asioiden keskittämisen olisi
täytynyt olla täydellisempää. Huomionarvoista on, että kansanhuoltoministeriön ja Päämajan
työvoimatoimistojen kirjeenvaihtoa ei ole juurikaan säilynyt: kansanhuoltoministeriön yhteenvedoissa sota-ajan työvoimasta ei ole mainintoja Päämajan työvoimatoimistosta, eikä päinvastoin. On toki mahdollista, että yhteistyötä tehtiin esimerkiksi tapaamisissa ja puhelimitse, eikä
lähteitä näistä ole jäänyt. Tällaisistakin tosin oli tapana laatia jokin muistio. Kummaltakaan
työvoimatoimiston päälliköltä ei ole löytynyt yksityisarkistoa, jonka kautta pääsisi käsiksi henkilökohtaisiin papereihin.
Päämajan työvoimantoimiston perustaminen muutti vallinneen tilanteen. Kaikki puolustuslaitoksen tarvitsema työvoima kulki tämän toimiston läpi. Tätä perusteltiin esimerkiksi keskittämisellä ja sillä, että puolustuslaitoksen tarvitseman työvoiman hallinnointi tuli yksiin käsiin.
Tämä on selvästi sota-ajan reagointia ja tilanteen mukaista soveltamista, sillä koko työvelvollisuuslainsäädännön toimeenpano oli laissa ja asetuksissa annettu kansanhuoltoministeriölle.
Päämajan työvoimatoimisto ryhtyikin ottamaan työvelvollista työvoimaa sotatilalain perusteella, mikä nopeutti urakkaa. Varsinainen työvelvolliseksi määrääminen tapahtui vasta myöhemmin työmailla. Päämajan työvoimatoimiston toimintakertomuksessa kirjoitettiin tietynlaista työvoimatoimiston menestystarinaa, ensin puuttui kaikki koordinaatio ja järkiperäisyys,
mutta sitten Päämajan työvoimatoimisto perustettiin ja tehtävät saatiin hoidettua. Tavallaan
molemmat työvoimatoimistot ovat saman kertomuksen vastakappaleita.
Tilanteessa eläminen ja reagointi näkyvät talvisodan aikaisessa työvoiman käytössä. Säännöstely työvoimassa tarkoitti rajoittavia ja pakottavia toimenpiteitä. Määrätyistä töistä ei saanut
siirtyä pois ja puolestaan työvelvollisuuslain antamin valtuuksin voitiin määrätä
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maanpuolustuksen etua välittömästi tai välillisesti tarkoittavaan työhön. Kaiken kaikkiaan työt
kuitenkin pyrittiin hoitamaan mahdollisimman vähäisellä pakotuksella vedoten vapaaehtoiseen
velvollisuuden täyttöön ja useimmiten tämä onnistuikin. Pakon mahdollisuus vaikutti positiivisesti vapaaehtoisuuteen.
Muutos oli yhteiskunnallisesti suuri, kun yli 300 000 miestä astui puolustuslaitoksen palvelukseen ja poistui normaaleilta työmarkkinoilta. Kun summaan lisätään vielä noin 50 000 työvelvollista, jotka otettiin puolustuslaitoksen töihin, puhutaan merkittävästä muutoksesta. Työt, joihin työvelvollisia käytettiin, olivat suuressa määrin improvisoituja. Linnoitustöitä sellaisina
kuin talvisodassa tehtiin ei ollut suunniteltu, saati edes työmailla olleita työryhmiä. Mukana
pidettiin tuttuja työelämän elementtejä. Toiminta sidottiin yleisiin säädöksiin työajasta. Palkkaa
maksettiin, joskin sen verran matalaksi normitettuna, että huoltovastuullisille oli maksettava
paikallislisiä. Kokemuksia valtion järjestämistä työttömyystöistä otettiin huomioon. Työvelvollisuuslaki, jonka alkuperäinen kärki oli tarkoitettu maatalouden työvoiman sääntelyyn, tulikin
nyt käytettäväksi aivan toisenlaisiin tehtäviin puolustuslaitoksen linnoitustöissä.
Työvelvollisuuslain soveltamisen aloittanut asetus toimeenpanosta määräsi, että työvelvollisuuslautakunnissa piti olla yhtäläinen edustus työnantajien ja työläisten välillä. Tämä oli yksi
osa kehitystä, joka oli alkanut 1920- ja 1930-luvulla ja saanut lisää vauhtia vuoden 1937 punamullasta. Työmarkkinoilla tämä ei saanut niinkään suurta merkitystä, mutta etenkin työväenasioita käsitelleissä komiteoissa ja lautakunnissa kyllä. Tammikuun ”kihlaus” antoi tälle kehitykselle ja talvisodan hengelle näkyvän sinetin.
Mutta kuinka hyvin talvisodan henkeä kuvasi Päämajan työvoimatoimiston päälliköksi määrätyn Eljas Kahran valitsema toimintamalli käyttää sotatilalain mukaista työvoimanpakko-ottoa
työvelvollisuuslain sijaan? Siinä jätettiin työvelvollisuuslautakunta ”työttömäksi” suhteessa
puolustuslaitoksen töihin lähetettäviin työvelvollisiin, eikä sen suorittamaa harkintaa työvelvollisuudesta enää tässä suhteessa tarvittu. Nimismiehet olivat vastuussa työvoiman paikallisesta ottamisesta. Tammikuun kihlaus itsessään ei näiden kahden talvisodan ajan työvoimatoimiston toiminnassa näkynyt.
Miten tämä sitten näkyi niillä työmailla, joilla linnoitustöitä todellisuudessa tehtiin? Esimerkiksi Janhusella oli ensin alaisinaan reserviläiskomppania, johon oli käsketty rakennusalan ammattilaisia valtaosin tie- ja vesirakennushallituksesta. Tilanne kuitenkin muuttui, kun Janhunen
sai siirron uuden rakennuskomppanian päälliköksi, joka hieman myöhemmin nimettiin työryhmä Janhuseksi. Lopulta koko työmiesvahvuus oli työvelvollisia. Työvelvollisista on usein
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sanottu, että he olivat niitä vanhempia miehiä, jotka eivät enää kelvanneet asepalvelukseen.
Joukossa oli kuitenkin myös 20–40-vuotiaita miehiä. Joka tapauksessa työvelvollisten vanhuutta, sairaalloisuuttaa ja heikkoa työtehoa korostettiin usein. Ehkä taustalla oli ajatus siitä,
että nuoret miehet sotivat ja vanhat olivat työvelvollisia ja näin ollen olisi jokainen mies oikealla paikallaan. Asia ei ollut aivan näin yksioikoinen. Työvelvollisuuslain perusteella töihin
käskettiin kaiken ikäisiä. Suorittavan tason työssä työvoimaviranomaisten linjaukset eivät juuri
näkyneet. Työtä tehtiin niillä miehillä, jotka oli saatu työvoimaksi. Enemmän vaikutusta oli
linnoitustöiden kokonaisuuden kannalta, jolloin oli arvotettava missä työvoimaa eniten tarvittiin.
Erja Saraste on lisensiaattityössään tullut siihen johtopäätökseen, että Suomessa talvisodan aikana harjoitettu työvoimapolitiikka oli kokonaisuutena heikosti suunniteltua ja toteutus suppeaalaista. Myös yhteistyöperiaatteiden puutteen Saraste näkee heikentäväksi tekijäksi. Sotateollisuuden ammattimiesvaraukset puolestaan oli ehditty tekemään ajoissa. Myös linnoitustyömaille saatiin tarpeellinen työvoima, vaikka sen hoitamiseksi oli otettava jopa riskejä: työvoimaa irrotettiin tärkeiltä aloilta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan lisätä, että toiminta oli
varsinaista tilanteen mukaan etenemistä, jossa ongelmia pyrittiin ratkaisemaan sitä mukaan,
kuin niitä eteen tuli. Yhteistoiminnan puute näkyi myös toiminnan heikkoutena.
Ottaen huomioon aikaisemmat suunnitelmat ja työvelvollisten käyttötarkoitukset talvisodan aikainen työvoiman sotilaallinen käyttö oli improvisoitua. Suunnitelmien puute vaikutti. Myös
se, että Päämajan työvoimatoimisto hankki työvoiman sotatilalain perusteella, eikä työvelvollisuuslain perusteella, puhuu improvisaation luonteesta. Samalla se kertoo pikaisten valmistelujen epäonnistumisesta. Sotatilalailla otetut miehet kuitenkin julistettiin työvelvollisuuslain
alaisiksi työryhmiinsä. Miehet piti saada mahdollisimman nopeasti työmaille, mikä lyhyessä
ajassa saatujen työvelvollisuuslain soveltamisen kokemusten mukaan tapahtui parhaiten sotatilain perusteella.
Talous oli myös säännösteltyä, kun kansanhuoltoministeriö valtuutettiin tehtävää hoitamaan.
Säännöstelyn alaisuuteen voidaan laskea kuuluneen myös työvoiman työvelvollisuuslain
myötä. Työvelvollisia oli mahdollista käskeä töihin, velvoittaa töihin tai estää siirtymästä pois
työstä, mikäli maanpuolustuksen tai kansakunnan etu niin vaati. Talvisodan lyhyestä kestosta
huolimatta paljon ehti tapahtua työvoiman sotilaallisen käytön näyttämöllä. Otettujen työvelvollisten määrä oli noin 50 000.
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6.2 Työvoima sodasta sotaan
Välirauhan aikaa on haasteellista tutkia vain talvisodan jälkeisenä aikana, sillä tiedämme sen
edeltäneen jatkosotaa. Sitä pitäisi kuitenkin tulkita aikalaisille rehdisti – toisin sanoen, se oli
aikaa talvisodan jälkeen. Kokemuksena olivat itänaapurin aloittamat sotatoimet. Uhka koettiin
edelleen todellisena, elokuussa 1940 erittäin vahvasti. Talvisodan jälkeen myös ajatukset menetysten palauttamisesta alkoivat itää tietyissä piireissä. Uuden itärajan linnoittaminen aloitettiin heti talvisodan päätyttyä ja siihen myönnettiin tarvittavat varat ilman suurempia keskusteluja. Sotatila jatkui ja Mannerheim pysyi ylipäällikkönä, vaikka se oli rauhan aikana presidentin
tehtävä. Myöskään työvelvollisuuden toimeenpanoa ei asetuksella lakkautettu.
Työttömyyden hoito oli yksi tavoite linnoitustöiden sotilaallisen puolen sivutuotteena. Erityisesti nähtiin tärkeäksi, että asutuskeskusten työttömät miehet saataisiin töihin. Tahdottiin muun
muassa estää mahdollisia työttömien työläisten aiheuttamia rettelöitä. Työvoimapolitiikka nähtiin sisäpoliittisesti merkittävänä asiana. Vähintään yhtä tärkeää oli puolustuksellinen varautuminen. Painotus riippuu katsontakannasta, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö painotti
työvoimapoliittista merkitystä, kun taas sotilasjohto linnoittamisen merkitystä puolustukselle.
Puolustuslaitoksen palveluksesta vapautunut työvoima siirtyi kohtuullisen nopeasti työmarkkinoiden palvelukseen. Tähän vaikuttivat myös linnoitustyöt, kenttäarmeijan kotiutusten porrastus sekä sotatarviketeollisuus.
Kesäkuussa 1940 alkoi käänne työvelvollisuusasioiden hoidossa. Tätä arvioitaessa tulee vastaan kaksi eri kokemuspiiriä: kansanhuoltoministeriön kokemus työvelvollisuuslain toimeenpanijana sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön pitkä kokemus yleisten töiden hoitamisesta. Tähän myös yhdistyvät toimijoiden kokemukset, sillä Päämajan työvoimatoimistossa
talvisodan aikana palvellut kulkulaitosministeriön virkamies Yrjö Laaksonen oli vahvasti tekemässä asiaa. Eljas Kahra sen sijaan jättäytyi enemmän taustalle työvelvollisuusasioiden hoidosta ja keskittyi tehtäväänsä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön esittelijäneuvoksena.
Taustavaikuttajana hän pysyi jatkosodan loppuun asti.
Laaksosen työ välirauhan aikana oli merkittävä työvelvollisuuden toimeenpanon kehittämisessä. Jatkosodan aikana työvoiman otto toteutettiin käytännössä hänen laatimien askelmerkkien mukaan. Lopulta sillä, että työvelvollista työvoimaa oli käytettävä linnoitustöihin pitkällä
oman valtion rajojen ulkopuolella, ei ollut vaikutusta työvoiman ottamisen perusteisiin. Yksittäiselle työvelvollisuuslain perusteella linnoitustöihin määrätylle henkilölle vaikutus oli suuri.
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Välirauhan aikana tehtiin töitä ja pyrittiin korjaamaan talvisodassa havaittuja ongelmia ja epäonnistumisia.
Salpalinjan työvoiman hankkimisessa otettiin käyttöön keskitetty järjestely, jonka kautta kaikki
työvoima työmaille kulki. Tämä oli osaltaan kokemusta talvisodan työvoiman hankkimisesta
mutta myös käytännön kysymys. Työvoiman hankkimisessa tehtiin yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa, sillä kyseessä oli myös työttömyyden hoito. Tässä vaiheessa työvoima tosin
oli pääsääntöisesti vapaata. Töihin ottaminen tapahtui itse hakeutumalla, ellei ollut työtön, jolloin työ osoitettiin. Työn uuttaminen työntekijästä oli helpompaa kuin pakotetussa työsuhteessa. Palkkaus koettiin houkuttelevaksi ja työntekijällä oli avoin poistumisen mahdollisuus.
Työmaat tosin olivat salaamisperiaatteen alaisia ja liikkuminen ja asioista puhuminen olivat
rajoitettuja. Palkoilla saatiin houkuteltua ammattitaitoista työvoimaa.
Salpalinjan rakentaminen ja sen työmaat, niiden sosiaaliset olot ja vaikutus yhteiskuntaan vaatisivat vielä tarkan akateemisen tutkimuksen. Syitä tutkimattomuudelle voi hakea samasta olettamuksesta, joka liittyy linnoitustöiden historiaan yleensäkin. Se ei ollut yhtä jännittävää kuin
taistelevat sotatoimet, eikä siitä saa niin helposti mukaansatempaavia sankaritarinoita.
Kuitenkin niin linnoitustöissä, työvelvollisten töihin ottamisen järjestelyissä kuin työvoiman
liikekannallepanosuunnittelussakin, työt jäivät kesken sotatoimien jälleen alkaessa. Välirauhaksi sanotun ajanjakson ymmärtäminen on tärkeää arvioitaessa näitä kesken jääneitä asioita.
Silloin tiedettiin elettävän talvisodan jälkeistä aikaa, eikä suinkaan aikaa ennen jatkosotaa. Talvisodan kokemukset olivat määräävässä roolissa. Pyrkimykset työvelvollisuuden toimeenpanon kehittämisessä olivat ensisijaisesti reagointia talvisotaan.
Jossain vaiheessa kesää 1941 talvisodan jälkeinen kokemusten summaamiseen ja varautumiseen käytettävissä ollut aika muuttui kiireeksi.
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6.3 Työvoiman sotilaallinen käyttö jatkosodan linnoitustöissä
”Kun linnoittaminen käsittää kaiken työn alkaen pensaiden raivaamisesta ja ampumakuoppien kaivamisesta valtaviin laitteisiin saakka, joihin voidaan sijoittaa
aina parikymmentä sukellusvenettä, on se kovin väljä ja huomattavalle osalle
töistä myös liian komea käsite.”1201
Linnoitustyöt on ymmärrettävä sateenvarjona, jonka alle mahtui huomattava määrä erilaisia
työtehtäviä, kuten lentokenttien rakentamista ja kunnossapitoa, teiden tekoa ja korsujen rakentamista, estekivien pystyttämistä sekä betonitöitä. Myös kunnossapito- ja tarkastustoimiston
tehtävät olivat linnoitusrakennustöitä, oli sitten kyseessä välirauhan aikaisten linnoituslaitteiden ylläpito tai parakkikylien kartoitus.
Jatkosodan aikaisen työvoiman hankinnan puolustuslaitoksen linnoitustöihin hoiti kokonaisuudessaan kotijoukkojen esikuntaan sijoitettu työvoimaosasto. Tilanteen voi arvioida olleen kohtalainen – ja ainakin parempi kuin talvisodan alla – suhteessa työvelvollisen työvoiman hankkimiseen. Kulkulaitosministeriössä oli laadittu suunnitelmat ”tulevan sodan” varalle, joiden
mukaisesti toiminta alkoi. Kaikki ei edelleenkään ollut valmista, mutta runko ja toiminnan peruspiirteet olivat selvät. Linnoitustöihin tilatun työvoiman hankkimisen hoiti paikallinen taso,
jossa työvoimalautakunta toimi. Tämä oli yhteydessä suojeluskuntapiirin esikunnan työvoimaupseeriin. Kun työvelvolliset oli otettu, lähetettiin heidät eteenpäin saatujen ohjeiden mukaan. Tähän pisteeseen asti työvoimaviranomaiset lähettivät kortiston perusteella yli 74 000
työvelvollista. Kaikki eivät toki koskaan sotatoimialueelle joutuneet. Osa määrättiin sotateollisuuden töihin ja jotkut karsittiin pois lääkärintarkastuksissa.
Verrattaessa lukua talvisodan noin 50 000:een voi nostaa kysymyksen, kuinka paljon pidemmässä ajassa otettiin vain puolet enemmän työvelvollisia. Syiksi nousevat laajennettu mobilisaatio, kunnolla käynnistynyt sotateollisuus ja kotirintaman välttämättömät työt yhteiskunnan
ylläpitämiseksi. Välirauhan aikana arvioitiin maksimaaliseksi käytettävissä olleeksi työvelvollisten miesten määräksi 78 000. Tämä osoittautui lähelle oikeaa.
Työvoimaosaston organisointi suoritettiin tarkoituksenmukaisuuden periaatteella. Kyseessä oli
sotilasorganisaation osa, jonka tehtävät olivat kaikkea muuta kuin perinteisen sotilaallista. Työvoimahallinnon virkamiehistä otettiin osa henkilökunnasta, aivan kuin oli suunniteltu. Kulkulaitosministeriön
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Majuri T. Saukkonen: Linnoitusten merkitys nykyisessä sodassa. II/V/28/8/T6086, KA.
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hoitamaan

työvoimaviranomaisten tehtäviä heidän ollessa myös reserviläisiä. Kun tähän vielä lisätään se,
että Laaksosella oli niin sanotusti kaksi hattua – kotijoukkojen esikunnan osastopäällikön ja
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ylitarkastajan – oli yhteys näiden kahden organisaation välillä varma.
Sodankäynti ja yhteiskunta kulkivat käsi kädessä. Linnoitusrakennusjoukot tarvitsivat työvoimaa, joita he tilasivat kotijoukkojen esikunnalta. Kotijoukkojen esikunnan puolestaan piti yhdessä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kanssa pitää silmällä koko valtakunnan työvoimatilannetta. Yksinkertaisesti kaikkia miehiä ei voitu lähettää Karhumäen suuntaan. Kokonaiskuvaan liittyvä mielenkiintoinen tekijä on kenraali Einar Mäkisen nimittäminen valtakunnan työvoimapäälliköksi. Hänet on mielletty yhdeksi Mannerheimin luottokenraaleista. On selvää, että kun sotilas laitettiin koko maan korkeimmaksi työvoimaviranomaiseksi, ei ainakaan
puolustuslaitoksen työvoimatarpeet voineet jäädä huomiotta. Täytyy todeta, että kotijoukkojen
esikunnan työvoimaosaston arkistosta löytyy erikoisen vähän dokumentteja, joissa valtakunnan
työvoimapäällikkö olisi mainittu.
Työvoiman puutetta kotirintamalla pyrittiin hoitamaan vapaaehtoisuuden kautta mahdollisimman pitkälle. Tämä näkyi erityisesti siinä, että työvoimaviranomaiset tukivat esimerkiksi talkoo-organisaation toimintaa. Mitä useammat kansalaiset saatiin töihin vedoten vapaaehtoiseen
velvollisuuden täyttämiseen, sen parempi. Pakkolakien kaiku oli huono. Näitä kuitenkin käytettiin ja vuonna 1942 annettu uusi työvelvollisuuslaki antoi valtiolle entistä laajemmat mahdollisuudet ottaa kansalaisten työvoima ja ohjata se tarvittavaan kohteeseen – tai toimia paineistavana tekijänä vapaaehtoisten valintojen takana. Työvoiman sotilaalliseen käyttöön tämä
ei ottamisen kannalta vaikuttanut, sillä rajoitetun työvelvollisuuden piiriin kuuluneita ei linnoitustöihin lähetetty. Työvelvollisuuskutsunnat järjestettiin ja vihdoin alkoi olla tilastollista tietoa
työvelvollisten määrästä, sukupuolesta, ammatista ja muista työvoimaviranomaisia kiinnostaneista asioista.
Huomionarvoinen kokemuksiin ja odotuksiin liittyvä asia oli se, että sodanjälkeisen ajan suunnittelu työvoimakysymysten osalta aloitettiin elokuussa 1942. Kesäsotana alkanut jatkosota
kestikin pidempään, mutta oli nähtävä sodanjälkeiseen työvoimatilanteeseen ja millaiset toimintaedellytykset olisivat. Jos päivän tilanteisiin usein reagointiin, oli kuitenkin olemassa pitkän aikavälin suunnittelua rauhaan palaamisen osalta. Kotijoukkojen esikunnan työvoimatoimisto osallistui kotiutuvan kenttäarmeijan reserviläisten palauttamiseen työmarkkinoille.
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Työvelvollinen työvoima oli linnoitusrakennustöiden ja sotilaallisesti käytetyn työvoiman ydin.
Lisäksi merkittävä määrä sotavankeja mobilisoitiin linnoitusosaston alaisiin töihin, jotka myöhemmin siirrettiin suoraan sotatoimiyhtymien alaisiksi. Sotavankityövoimalla saatiin määrällisesti korvattua kerrallaan noin 10 000 suomalaisen työvelvollisen määrä. Työtehosta oli suuria
kysymyksiä, mutta sitä pyrittiin kehittämään erilaisilla toimenpiteillä. Sotavankityövoimassa
oli kyse suhteesta käytettävissä olleista voimavaroista hyökkäyssodan myötä kasvatettuun vastuualueeseen, käytettävissä olleisiin työvoimareserviin ja yllättävän suureksi kasvaneeseen sotavankimäärään. Linnoitusosasto organisoi sotavankikomppaniat samalla, kun se järjesteli uudelleen linnoitusrakennuspataljoonien määriä ja määrävahvuuksia. Sotavankien käyttäminen
työvoimana oli osa laajempaa, yhteiskunnallista, työvoimaresurssien käyttöön liittynyttä kysymyksenasettelua. Sotavankikomppanioiden osalta on myös otettava huomioon kansainväliset
sopimukset sotavankien käytöstä.
Talvisotaan verrattuna Janhusen jatkosota oli erilainen. Siinä missä työryhmä Janhusessa oli
ollut useita satoja työvelvollisia suorina alaisina, nyt Janhusella oli ollut käytettävissään ajankohdasta riippuen yksi tai kaksi linnoitusrakennuspataljoonaa, joille saattoi antaa tehtäviä. Linnoitusrakennuspataljoonien miehet olivat pääosin työvelvollisia, mutta esimerkiksi linnoitusrakennuspataljoona 211:n toisesta komppaniasta muodostettiin sotavankikomppania. Lentokenttien tarkastaminen ja töiden valvonta olivat Janhusen arkea. Työ oli liikkuvaa. Viiden kuukauden aikana Janhunen matkasi pääosin Itä-Karjalassa 10 500 kilometriä edestakaisin, lentokentältä toiselle.
Hermotoipilaat, aikalaisittain ”tärähtäneet”, ovat oma mielenkiintoinen tarinansa, jossa yhdistyvät henkiset vammautumiset, näkemys työstä parannuskeinona ja koko ajan voimassa ollut
resurssien niukkuus. Työt itsessään olivat useimmiten fyysisiä urakkaluontoisia tehtäviä. Kuten
luvussa 5 olleessa esimerkissä kerrottiin, 24. erillinen linnoitusrakennuskomppania keräsi
maastoon jäänyttä piikkilankaa. Peilaten rakennusmestari Mäkisen työnjohtotehtäviin, olivat
hermotoipilaskomppaniat usein työvoimana. Tämä aiheutti oman erityislaatuisuutensa sodan
arkeen. Muistelmissaan Mäkinen itse kertoi toipilaiden olleen sodassa vammautuneita, asiaa
sen tarkemmin erittelemättä.
Toipilaiden käyttäminen työvoimana liittyi myös yhteiskunnalliseen näkökulmaan. Psyykkisesti vammautuneita sotilaita ei tahdottu missään tapauksessa lähettää kotialueelle. Samalla on
nähtävissä pyrkimyksiä pitää vammautuneita miehiä kiinni arkisessa työssä sodan aikana. Kuten usein toistettiin, kenenkään työvoimaa ei ollut varaa heittää hukkaan.
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Kaikkiaan työn laatu oli useimmiten fyysistä ”lapiotyötä”, mutta erilaisia ammatillista erikoistumista vaatineita tehtäviä oli linnoitustöissä, esimerkiksi rakennettaessa betonisia laitteita. Perusperiaate työvoiman käyttöön oli sotilaallinen. Sotatoimiyhtymien alueiden etulinjat ja niiden
taaemmat asemat olivat yhtymien komentajien vastuulla. Taaempana tapahtuneet työt, kuten
VT- ja VTK-asemat, puolestaan olivat linnoitustöiden johtajan vastuulla. Koko linnoittamisen
operatiivinen näkemys oli päämajan käsissä. Linnoitusrakennustöissä käytetty työvoima oli
suoraan tukemassa sotilaallista panosta: rakentamalla tilaajan toivomia tuotteita ja vapauttamalla sotilaat omiin tehtäviinsä.
Kun kyseessä oli suomalaisista työvelvollisista koostunut linnoitusrakennuspataljoona, peruskaava työvoiman käytölle oli seuraavanlainen. Työvelvolliset oli työmääräyksellä lähetetty
”sinne jonnekin”. Päämajassa oli jaettu resurssit, jonka perusteella tämä esimerkkipataljoona
oli jonkin sotatoimiyhtymän alaisuudessa ja sen alueella. Alueellisten töiden johdossa oli yhtymän esikunnan osasto 4. Osasto 4 keskusteli yhtymän pioneerikomentajan kanssa ja määritteli
rakennustarpeet, joille oli saatava vahvistus linnoitusosastolta, sillä linnoitustöiden johtaja oli
vastuussa tästä linnoittamisesta. Vahvistuksen saatuaan osasto 4 jakoi tehtävät linnoitusrakennusmuodostelmilleen. Tästä eteenpäin kyse oli pataljoonan sisäisestä työnjaosta. Komentaja
jakoi tehtävät komppanioilleen, komppanianpäälliköt rakennusjoukkueilleen. Ja näissä rakennusjoukkueissa olleet työvelvolliset olivat ne, jotka lapioon tarttuivat. Työt olivat näitä mainittua ”linnoitustöitä”: betonikorsuja, estekiviä, lentokenttiä, tietöitä tai pääosin luonnonmateriaaleista valmistettuja kenttärakenteita.
Työvoiman käytön johtamisen periaatteena oli desentralisointi, jonka aikalaiset linnoitustöiden
johtaja Hanell etunenässä, näkivät toimintamahdollisuuksien perustana. Tämä oli koetettu jo
välirauhan aikana, jolloin työpiirit olivat välijohtoportaina. Niin välirauhan kuin jatkosodan aikana linnoitustyömaat levittyivät maantieteellisesti hyvin laajalle alueelle. Aikansa viestintävälineillä ja tiedonkululla ei katsottu olleen mahdollisuuksia johtaa tehokkaasti niin laajaa työmaata. Kuvaavia ovat mikrohistoriallisen osion Janhusen ja Mäkisen sotatiet jatkosodan ensimmäisen vuoden ajalta: Janhunen liikkui autollaan lentokentiltä toisille yli 10 000 kilometriä syksyn aikana. Mäkisen rakennusjoukkue työskenteli Aunuksessa, Äänislinnassa, Karhumäellä ja
Syvärissä.
Kesän 1944 tilanteen muutos loi valtavan jännitteen edelliseen kokemus-odotus-suhteeseen.
Uusi odotushorisontti, jossa neuvostoarmeija vyöryi kohti Suomea, pakotti päätöksentekijät
heittämään viimeisetkin voimansa sotatantereelle. Tämä konkretisoitui myös työvoiman osalta,
kun aikaisemmin sodan aikana palveluksesta vapautettuna olleet toisen luokan nostoväkeen
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kuuluneet miehet käskettiin palvelukseen. Osa sijoitettiin työkomppanioihin, tärkeimpänä aseenaan lapio.
Työvoiman käytön kannalta oli huomattavaa se, että työvoimaa ei koskaan ollut liikaa – josko
edes tarpeeksi. Varsinkin ammattityövoiman täydennysmahdollisuudet loppuivat nopeasti. Osa
työvoimasta oli sidottu tehtäviinsä, erityisesti näin oli sotatarviketeollisuuden osalta. Mutta pääasia oli se, että parhaassa työ- ja sotilasiässä olleet miehet olivat samoja. Merkittävä määrä
heistä pantiin liikekannalle. Myös paras työvelvollinen työvoima otettiin heti ensimmäisten
joukossa. Koko sodan jatkuvat täydennykset tuottivat ongelmia. Peruskysymys oli: miten hoitaa tehtävät rajoitetuilla resursseilla. Tämä on tuttu kysymys tänäkin päivänä eri aloilla. Yksi
ratkaisu oli koko valtakunnan työvoimatilanteen ottaminen huomioon, työvoiman ottamisen ja
jakelun keskittäminen.
Työvelvollisella työvoimalla, sotavankien työvoimalla ja asevelvollisten, kuten toipilaiden ja
nostoväen, työvoimalla pyrittiin ratkomaan kysymystä työvoiman käytöstä sotilaallisiin tarkoituksiin, joista linnoitustyöt kaikessa laaja-alaisuudessaan ovat suurin esimerkki. Vaikka koko
maan tavoitteena oli hoitaa mahdollisimman suuri määrä työvoiman tarpeellisesta käytöstä vapaaehtoisuuteen perustuen, ei tätä keinoa voitu soveltaa linnoitustöihin. Sotavankityövoimalla
pyrittiin korvaamaan mahdollisimman suuri määrä suomalaista työvoimaa. Toipilaat olivat
pieni osa sitä näkemystä, jonka mukaan jokaiselle oli sodan aikana tehtävä suoritettavaksi.
Institutionaalinen taso hoiti työvoiman sotilaallisen käytön toimeenpanon: se vastaanotti työvoimatilaukset, otti työvoiman ja jakeli sen eteenpäin. Ihmiset nähtiin ensisijaisesti ammatin tai
sen puuttumisen kautta lukumäärinä, joita tarvittiin maanpuolustuksen edellyttämiin töihin.
Vaikutukset olivat yksittäisiin ihmisiin merkittäviä. Työvelvolliset työmiehet rakensivat sotaajan taaempia linnoitteita, rakensivat ja korjasivat teitä huoltoa ja liikkumista varten ja kunnostivat lentokenttiä ilmavoimien toiminnan edellytyksiksi. Samalla kaavalla käytettiin sotavankityövoimaa.
Tutkimuksessani käsitellyistä organisaatioista kansanhuoltoministeriö tehtävineen vaatisi koko
toimintansa ajalta oman tutkimuksen. Sen vaikutus yhteiskuntaan oli lävistävä. Myös kotijoukkojen esikunta puolustuslaitoksen osana kaipaisi akateemista tutkimusta ja sama on todettava
Päämajasta ja sen linnoitusosastosta. Näille on yhteistä se, että sodanaikainen toiminta ei kenties ole ollut kiinnostavaa ja jännittävää – vaan pikemmin arkista puurtamista ja resurssien luomista.
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Mäkisen ja Janhusen sotien kautta olemme voineet tarkastella työvoiman sotilaallisen käytön
ruohonjuuritason työnjohdon arkea. Toimijoiden eritasoiset tehtävät rikastuttavat kuvaa. Siinä
missä Janhunen toimi talvisodassa työryhmän päällikkönä ja jatkosodassa tehtävässä, jossa antoi tehtäviä useammalle linnoitusrakennuspataljoonalle, Mäkinen oli rakennusjoukkueen johtajana ja myöhemmin ohjaamassa erillisten linnoitusrakennuskomppanioiden töitä. Töiden perusperiaatteet olivat samat. Suoritettiin ylempien määrittelemiä tehtäviä, jotka palvelivat sotilaallisia tarkoituksia. Ottaen huomioon kumpaisenkin urakehitykset, joissa tehtävät vaihtuivat,
kuvaan tulee jälleen tietty pyrkimys tarkoituksenmukaisuuteen. Niukoista resursseista johtuen
työtä oli rationalisoitava ja saatava oikeat tekijät oikeille paikoille.
Toisen maailmansodan aikana elettiin säännöstelytaloudessa. Sotilaallisiin tarkoituksiin käytettiin niin työvelvollisia, sotavankeja kuin psyykkisesti vammautuneitakin. Tutkimuksellani olen
osoittanut, että suuressa kuvassa – tai kansallisessa kertomuksessa – on tilaa työvelvollisille,
jotka tekivät ”maanpuolustuksen etua tarkoittanutta työtä” esimerkiksi linnoitustyömailla. Talvisodassa työvelvollisia oli noin 50 000. Jatkosodan aikana työmääräyksen puolustuslaitoksen
töihin sai kotijoukkojen esikunnan tilausten kautta noin 74 000, joskaan tästä määrästä jokainen
ei päätynyt rakennusmuodostelmiin. Kaikkiaan työvoimaresurssien käyttö vaati jatkuvaa tasapainoilua sotilaallisten ja yhteiskunnallisten vaatimusten ja realiteettien välillä. Työn historia
koskettaa myös nykyhetken eläjiä. Työvoiman ja sen puutteen vaikutukset poikkeusaikoina
avaavat uusia näkökulmia pohdittaessa tämän päivän keskusteluja työn ja työvoiman tulevaisuudesta.
Mäkisen ja Janhusen osana oli antaa oma siviiliosaamisensa puolustuslaitoksen käyttöön. He
olivat kaksi rakennusalan ammattilaista, jotka johtivat sotilaallisesti käytettyä työvoimaa Suomessa toisen maailmansodan aikana.
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