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1. JOHDANTO

1.1 AIHEEN ESITTELY

Tämän opinnäytteen aiheena on Suomen itsenäistymistä ja sisällissotaa seurannut 
Karjalankannaksen maarajan perustaminen. Valtakunnanrajan pystyttäminen merkitsi 
perustavaa ja kauaskantoista murrosta Karjalankannakselle. Sen sijainti muuttui. Siinä 
missä Karjalankannas ja Terijoki olivat autonomian aikana olleet se paikka, josta Suomen 
suuriruhtinaskunnan katsottiin alkavan, tuli siitä itsenäisyyden myötä se piste, johon 
Suomi päättyi. Karjalankannas muuttui periferiaksi ja rajamaaksi. Kysymys oli pitkälti 
Pietarin kaupungin läheisyydestä. Kahden edeltävän vuosisadan aikana kannakselainen 
elämänkulku ja elinkeinonharjoitus olivat kiinnittyneet tiiviisti Rajajoesta vain muutaman 
kymmenen kilometrin päässä sijaitsevaan monikansalliseen metropoliin. Itsenäistyminen 
ja valtakunnanrajan perustaminen katkaisi tämän yhteyden. Samalla vallankumouksellisen 
Pietarin läheisyys merkityksellistyi uudella tavalla, kun vanha talousmaantieteellinen ja 
hyödyllinen läheisyys korvaantui Petrogradin  geopoliittisella ja vaarallisella viereisyydellä. 1

Alkukesästä 1918 alkaen Karjalankannaksen maarajalla luotiin uudenlaista etäisyyttä ja 
tehtiin itsenäisyyttä näin toteen.   


Karjalankannaksella valtakunnanraja seurasi pääpiirteittäin Suomen suuririhtinaskunnan 
vuonna 1812 vahvistettua kaakkois-rajaa. Se kulki Laatokan rannalta Metsäpirtin, Raudun, 
Kivennavan ja Terijoen pitäjien itäpuolelta aina Suomenlahteen asti. Kysymys oli 137 kilo-
metriä pitkästä maastorajasta,  joka kiemurteli pitkälti merkitsemättömänä läpi soiden, 2

umpimetsien ja niittyjen, laskien lopulta kapeaa Rajajokea pitkin Suomenlahteen. Tästä 
rajalinjasta muodostui keskeisin osa Suomen ja Neuvosto-Venäjän välistä rajaa, sillä 
Pietarin läheisyys, päättynyt sisällisota ja Neuvosto-Venäjän arvaamattomuus tekivät ra-
javyöhykkeestä vaaroille erityisen alttiin. Vaikka sotilaallisen hyökkäyksen pelko oli pääl-
limmäisin huolen aihe, ei se kuitenkaan ollut ainoa  rajaseutuun kohdistunut uhka.

Tämän huoli tulee monimuotoisesti ilmi Karjalan kannaksen komitean vuonna 1919 laati-
massa rajaseudun oloja käsittelevässä mietinnössä:

 Lähdeaineiston mukaisesti jatkossa kaupungista käytetään nimeä Pietari.1

 Partanen 2010: 27.2
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“(S)aattaa vähänkin tarkempisilmäinen huomiontekijä helposti havaita, että 
muukalaisen väestön oleskelu on jättänyt jälkeensä haittoja, jotka ovat 
kansalliselta kannalta katsoen huolestuttavan vakavia. Vieras käsitys, vieraat tavat 
ja taipumukset ja ennenkaikkea vieraan elämän varjopuolet alkoivat vähitellen 
tunkeutua suomalaiseen väestöön levittäen myrkkyään.”3

Mietinnön tarjoama selostus ilmaisee värikkäästi sen Suomessa laajalti jaetun huolen, jota 
Karjalankannaksen tilanteesta kannettiin. Kysymys ei ollut vain poliittisesta ja 
sotilaallisesta uhasta. Paikallisväestön vuosisataisen rajantakainen kanssakäyminen oli 
saattanut koko  kansakunnan vaaraan.    

Tämä uhka oli huomattu jo keväällä 1918, kun Karjalankannaksen rajaseudusta 
vastaavaan komendantin tehtävään nimitetty Kai Donner saapui asemapaikalleen 
Terijoelle. Donner kirjoitti rajaseudun luomasta vaikutelmasta:

”Ihmiset puhuivat mielellään venäjää, talot muistuttivat venäläisiä taloja, esineet
olivat idästä ja kaikki kyltit kirjoitettu venäjäksi. Ällistyin, hämmästyin ja suutuin.
Minut valtasi hurja halu uudistaa ja muuttaa ja käskin, että kaikki venäjänkieliset
kyltit piti poistaa.”4

Vasta itsenäistyneen Suomen rajat eivät olleet niin selkeät kuin Donner oli saapuessaan 
kuvitellut. Kannaksen rajaseutu ja paikalliset asukkaat tuntuivat olevan jonkinlaisessa 
sulautuneessa välitilassa, joka ei sijainnut puhtaasti vain Suomen puolella. Donnerista 
vaikutti ilmeiseltä, ettei valtakunnanrajan todeksi tekemisessä voinut olla kyse vain 
rajavartioinnin tehokasta järjestämistä. 

Tämä vieras, rajan toiselta puolen levinnyt, monimuotoinen ja usein venäläisyyteen liittynyt 
vaikutus herätti huolen, jota Kannaksen rajaseudusta 1910- ja 1920-lukujen taitteessa tois-
tuvasti kannettiin. Huoli kiinnittyi Karjalankannakseen monesta perustellusta syystä. Kan-
naksen halkaiseva maaraja oli mitä suurimmassa määrin keskeisin osa Suomen ja Neu-
vosto-Venäjän välistä valtakunnanrajaa. Läheisestä Pietarista tulvi pakolaisia.  Sinne oli 

 Karjalan kannaksen kysymys 1919: 7, 8.3

 Engman 2007: 183.4
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myös paennut tuhansittain revanssihenkisiä punakaartilaisia. Pitkän rajalinjan ainoa lailli-
nen ylityspaikka sijaitsi Kannaksella Rajajoen ja Valkeasaaren sillalla. Rajasuluista huoli-
matta tällä rajalla oli jatkuvasti liikennettä. Lisäksi vuodesta 1919 lähtien Venäjälle ja sieltä 
poispäin suuntautuva kansainvälinen liikenne kulki pitkälti nimenomaan Karjalankan-
naksen kautta, sillä Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa käytävät taistelut estivät ku-
lun Baltian kautta. Alueella liikkui näin ollen myös paljon ulkomaalaisia. Lisäksi Viipurin 
läänissä oli muuhun maahan suhteutettuna suuri venäjänkielinen väestö. Aikalaiskirjoit-
telussa Karjalankannas nähtiinkin porttina idän ja lännen välillä. Rajavyöhykkeellä tapahtui 
kauttakulkua ja siihen kohdistui painetta, mikä oli omiaan lisäämään alueen koettua 
haavoittuvuutta.          5

Painostavan uhkan tuntu on tulkittavissa myös Käkisalmen Läänin Rykmentin upseeriston 
muistojulkaisun takakannesta (kuva 1) vuodelta 1921.  Vaikka kysymyksessä on 6

ilmeisimmin taittovirhe, voi tämän silti myös lukea motivoituneeksi. Rykmentti vastasi 
Karjalankannaksen puolustuksen ja rajavartioinnin järjestämisestä vuosina 1920 ja 1921. 
Julkaisun takakanteen on painettu Suomen-Venäjän valtakunnanraja Karjalankannaksella. 
Kartta on modernistisesti pelkistetty vain olennaiseen, eli selkeään rajalinjaan. Tosiasiassa 

 Engman 2007; Nevalainen 2010: 54, 55.5

 Käkisalmen läänin rykmentti (KLR) 1921.6
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rajaviiva on kuitenkin painettu ylösalaisin. Kun julkaisun kääntää ympäri, paljastuu 
todenmukainen rajalinja. Se on rajalinja, joka on Suomeen päin ilmeisen kovera ja joka 
näyttää ikään kuin taipuvan ulkoisen paineen alla. Oli tässä ylösalaisessa kuvassa 
kysymys puhtaasta taittovirheestä tai tarkoituksellisesta perspektiivin pyörittelystä ja 
upseeriston herkkähipiäisyydestä, kartalla Karjalankannaksen maaraja antoi uhkaavasti 
periksi rajantakaisille voimille.         

Rajaseudun yllä leijuvassa vaarassa oli pitkälti kyse koko Suomen itsenäisyydestä ja 
kansakunnan tulevaisuudesta. Komiteamietinnön mukaan Karjalankannas vaatii 
laajasuuntaisia ja syvälle käypiä toimenpiteitä kohotakseen kaikissa suhteissa muun 
Suomen tasalle ja muodostaakseen lujan suojamuurin venäläistä vaikutusta vastaa.7

Kannas ei vielä ollut se rajamuuri, joka turvaisi koko kansakunnan. Rajaseutu vaati 
erityistä huolenpitoa. Maarajaa tehtiin koko kansakunnan suojaksi. Myös Terijoen piirin  
komendantti Donner oli rajaa pystyttäessään tullut hyvin tietoiseksi rajalinjan 
läpäisevyyden turmiollisesta vaikutuksesta:

“Päätimme siksi (…) pystyttää 14 päivän karanteenin. Tällä voimallisella keinolla
toivomme pystyvämme estämään hengellisten ja ruumiillisten kulkutautien
saamasta aivan liian suuren levinneisyyden tässä jo ennestään aivan liian
saastuneessa maassa. Lisäksi matkustajatulva tulee tällä radikaalikuurilla 
vähenemään huomattavasti.”8

 
Rajaseutu oli jo saastunut ja ilman ankaria toimenpiteitä se olisi vaarassa saastua vielä 
lisää. Karjalankannas oli kuin oppikirjaesimerkki Mary Douglasin tunnetuksi tekemästä rit-
uaalisesta saatumisesta.  Hänelle saasta ilmensi jotakin, joka ei palaudu ristiriidattomasti 9

kokemusta jäsentävään kulttuuriseen järjestykseen. Rajaseudun venäjänkieliset kyltit 
uhkasivat tehdä tyhjäksi sen perustavan eronteon, jota valtakunnan rajalla yritettiin toteut-
taa. Samalla tavoin Terijoen huvila-asutuksen kautta elantonsa tienanneet ja pietarilaisia 

 Karjalan kannaksen kysymys 1919: 5.7

 Rajakomendantti Donnerin puhtaaksikirjoitettu päiväkirjamerkintä (2.7.1918, s.2), 3 Päiväkirja 8

(1918), 25 Kai Donnerin arkisto KA; käännös Max Engman, Engman 2007: 280.

 Douglas 2005.9
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palvelleet hevosajurit, eli sivuelinkeinojen päätoimiset harjoittajat, uhkasivat sitä ajan-
mukaista ja kansallismielistä talonpoikaishenkeä, jota sisämaassa koettiin eletyn.

Valtakunnanrajan perustamista ja toteuttamista voidaan tarkastella puhdistusrituaalin 
toimeenpanona. Rajalinja erotti erillään pidettävät kohtiot toisistaan. Rajaseudun vaaralli-
nen yhteys tuonpuoleiseen Pietariin katkaistiin Terijoen rajavartiopataljoonan kenttävar-
tioketjulla. Rajan ylittäminen Suomen puolelle tuli tämän jälkeen mahdolliseksi vain 
monipolvisen saastumista seulovan pudistusrituaalin myötä, joka kulki usein karanteenin, 
komendantinviraston ja Etsivän Keskuspoliisin kautta. 

Valtakunnanrajan asettaminen antropologiseen viitekehykseen kertoo kuitenkin vähän siitä 
historiallisista paikallisesta tilanteesta, jonka puitteissa rajaa alueelle pystytettiin. Niinpä 
historiallisen ilmiön tai tapahtuman palauttaminen vain yleisempään antropologiseen  tulk-
intakehikkoon ei tässä suhteessa kannattele kovin pitkälle. Douglasilta löytyy kuitenkin 
vielä hyödyllisempi huomio, jonka kautta Kannaksen rajaa, rajaseutua ja niihin kohdis-
tunutta jaettua huolta voidaan tarkastella. Hänen mukaansa länsimainen puhtauskäsitys 
kytkeytyy medikalisoituneeseen hygieniaan, sillä maallistuneessa ja modernissa katsan-
nossa huoli rituaalisesta saastumisesta samastuu osin patologiseen tartuntaan. 1800-lu-
vulla lääketiede osoitti tartunnan lähteeksi likaan paikannetut mikroskooppiset bakteerit.  10

Moderni katsanto mielsi näin puhdistavansa epäpuhtaudesta kaiken epämodernin ja 
moralistisen kuonan, palauttaen sen lähes tyhjentävästi sekä hygienian että estetiikaan 
piiriin. Saman suuntaisesti myös Laura Otis on tulkinnut kulkutauteja aiheuttavien mikrobi-
en löytämisen, kolonialismin ja muukalaisen tartunnan pelkoa.    11

Edellä sanotun pohjalta voidaan opinnäytteen alustavaksi lähtökodaksi omaksua tulkinta 
siitä, että Karjalankannaksen maarajalla vaalittiin itsenäisyyden rinnalla kansakunnan 
medikalisoitua puhtautta. Kosketuspintana rajantakaiseen, rajaseutu koettiin erityiseksi tar-
tunnoille alttiiksi vaaran paikaksi.    

 Douglas 2005: 85.10

 Otis 1999: passim.11
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1.2 KYSYMYKSENASETTELU

Karjalankannaksella toukokuussa 1918 alkanut rajan pystyttäminen edellytti viranomaisilta 
ankaria toimenpiteitä ja ennen kaikkea kovaa puhetta. Valtakunnanrajan tosiasiallisuutta 
yritettiin iskostaa paikallisväestön mieliin tiedonannoin, kuulusteluin ja määräyksin. Se oli 
puhetta, jonka tarkoituksena oli tehdä rajasta totta. Erityisesti rajan perustamisen ensim-
mäisinä vuosina, sillä pyrittiin tilkitsemään niitä vuotokohtia, jotka olivat seurausta rajavar-
tiomiesten vähyydestä, raja-aitojen olemattomuudesta, rajalinjan maasto-olosuhteiden 
epäsuotuisuudesta sekä paikallisväestön arveluttavuudesta. Vähittäin tämän puheen ja 
sen mukaisten toimenpiteiden paaluttamana muodostui Laatokasta Suomenlahteen ulot-
tuva, pitkälti maaston kätkemä ja paikallisten vierastama, mutta erittäin todellinen rajalinja.

Opinnäytteen tavoitteena on tutkia sitä kokemusta, jonka pohjalta kaakkoista maarajaa 
tehtiin toteen vuosina 1918-1920. Tarkastelun keskiössä ovat rajaseudulla operoineiden 
viranomaisten puheet ja toimenpiteet, joiden myötä rajanveto ja eronteko toteutettiin. 
Lähtökohdan tälle työlle tarjosivat sekä teologin Paul Tillichin tiivistys siitä, että raja on 
tiedostamisen varsinainen hedelmällinen alue, sekä Eetu Virenin ja Jussi Vähämäen 
toteamus: se, mitä rajalla tarkoitetaan, tavat joilla raja on tehty, ja se, mitä raja tekee 
vaihtelevat. Oikea käsitys rajasta ei liene muuta kuin tietyn aikakauden konventio, joka voi 
muuttua aikakaudesta toiseen.  12

Jälkimmäinen sitaatti kannustaa kysymään, mistä juuri tuossa historiallisesti tietyssä ja 
paikkasidonnaisessa rajassa oli kysymys. Tämä työ kysyykin, millainen rajan kokemus ja 
sitä varjostava huoli, olivat taustalla kun Karjalankannaksen maarajaa toteutettiin 
rajaviranomaisten toimesta. Alustavasti näyttää siltä, että ne moninaiset huolenaiheet, 
jotka leijuivat rajamaan yllä, vaikuttavat tulleen kohdatuksi pitkälti lääketiedettä, 
siveellisyyttä ja hygienian kuvastoa lainaavan puhetavan kautta. Aikalaiskäsittelyssä 
rajaan kohdistetut uhan kokemukset  vaikuttavat, rajakomendantti Donnerin lausunnon 
tavoin, saaneen muotonsa pitkälti sairauden ja tartunnan metaforien kautta. Tarkoituksena 
on siis yrittää ymmärtää ja osin selittää, mistä näissä tartunnan kielikuvien kautta 
ilmaistuissa kokemuksissa ja huolissa, jotka liittyivät valtakunnanrajan perustamiseen ja 
ylläpitämiseen, oli kysymys. Yhtälailla tarkastellaan niitä rajalla tehtyjä toimenpiteitä, jotka 
ilmaisevat niitä huolenaiheita, joihin teoilla yritettiin vaikuttaa. On kuitenkin tärkeää 

 Tillich 1973: 13; Viren & Vähämäki 2015:163.12
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huomioida jo nyt, että suuri osa huolestuneesta puheesta ei tullut ilmaistuksi patologisten 
kielikuvien kautta. Neuvosto-Venäjän sotilaallinen uhka tai bolševismin kiihottama 
vallankumouksen vaara tulivat useimmiten ilmaistuiksi sodankäynnin ja poliitikan käsittein. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niitäkin voitu käsitellä temaattisesti samanlaisen 
metaforisen jäsennyksen kautta. 

On myös syytä täsmentää, että tämä rajaus pitää sisällään myös kulkutauteihin kuten 
koleraan kohdistuneen lääketieteellisen huolen. Puhtaasti kliinisen huolen jättäminen 
lähtökohtaisesti tarkastelun ulkopuoleille ei mahdollista, sillä sen erottaminen ikään kuin 
metaforisemmasta puheesta ei lähdeaineiston valossa ole mahdollista. Rajanvedon 
epäselvyys tulee hyvin ilmi esimerkiksi piirilääkärien kulkutautiraporteissa, joita melko 
kiistattomasti voisi kuvata poliittisesti ylilautautuneiksi ja lääketieteellisesti 
al imääräytyneiksi. Lisäksi tarkoitteestaan tieteell isellä täsmäll isyydellä ja 
ajanmukaisuudella puhuva materiaali tulee myös auttamaan sen ymmärtämisessä, mistä  
patologian kielellä ilmaistuissa huolestuneissa kokemuksissa oli kysymys. Näin opinnäyte 
niputtaa tartunnankielen käsitteen alle niin lääkäreiden kuin maallikoiden tuottaman 
lääketieteellisen tai patologisia kielikuvia hyödyntävän puheen.         

   
1.3 AIKARAJAUS

Tutkimuskohteen ajallinen rajaus ulottuu huhtikuun 1918 lopulta joulukuun 1920 loppuun. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sisällisodan päättymisen ja Tarton rauhan voimaantulon 
välistä aikaa. Tuohon ajanjaksoon sisältyy Karjalankannaksen maarajan perustaminen ja 
sen toiminnan vakiintuminen. Vaikka Suomen ja Neuvosto-Venäjän rajalinjan vahvistanut 
rauhasopimus ei sinällään ole tutkimuskysymyksen kannalta välttämättä olennainen, se on 
opinnäytteelle kohtuullinen. Aikarajaus tarjoaa jo näin kysymyksenasettelun kannalta riit-
tävästi dynamiikkaa, jotta aihepiiristä saa olennaisen esiin. Samalla vältetään maarajan 
tarkastelun kannalta epäkiitollisen Kronstadtin kapinan käsittely keväällä 1921.  
Tarkastelun pääpaino tulee olemaan vuosissa 1918 ja 1919. Tällöin rajakäytännöt olivat 
vielä vakiintumattomia ja näin ollen rajalla myös “tapahtui” enemmän.

	 	 �10



1.4 AIEMPI TUTKIMUS JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS

Tämä opinnäyte nojaa pitkälti Max Engmanin aiempaan työhön ja hänen perinpohjaisiin  
Karjalankannaksen rajaa, pientarinsuomalaisia ja kannaslaista Pietarin-suuntausta sekä 
Suomen suuriruhtinaskunnan ja Keisarillisen Venäjän suhteita käsitelleisiin tutkimuksiin.    13

Erityisesti työ tulee nojaamaan Engmanin teokseen Raja: Karjalankannas 1918–1920, 
joka toimi kiinnostuksen lähtökohtana ja innoittajana. Engmanin perinpohjaisen lähdema-
teriaalin kartoituksen ja käytön johdosta, tämän opinnäytteen tulee tunnustaa velkansa 
hänen tekemälle tutkimukselle. Käsillä oleva työ tarjoaa ennen kaikkea rinnakkaistulkinnan 
hänen Karjalankannaksen rajaa käsittelevälle tutkimukselleen. Näin lähdeaineiston 
uudelleen valottaminen eri näkökulmasta ja toisella kysymyksellä haastaa ja täydentää jo 
sanottua. Tämä tulee esiin erityisesti Terijoen karanteenilaitoksen käsittelyssä.

Suomen-Neuvosto-Venäjän vastaisen maarajan vartioinnin järjestämisen ja jatkuvien 
uudelleenjärjestelyjen historiaa on tutkittu aiemminkin. Tosin Kannaksen rajaolojen 
poikkeuksellinen epämääräisyys sekä sen toistuva uudelleenorganisointi 1910- ja 1920-
lukujen taitteessa ei ole tehnyt rajahistorian kirjoittamista tältä osin helppoa. Aiheesta ei 
ole juuri saatavilla kattavaa, systemaatista ja kronologisesti kirjoitettua tutkimusta. Ehdot-
tomasti johdonmukaisin esitys Kannaksen maarajan alkuvaiheista on Pekka Knuutin 
Suomen historian pro gradu-työ vuodelta 1982. Tämän lisäksi esimerkiksi Rajavartiolaitos 
ja Tullilaitos ovat julkaisseet aiheesta teoksia. Myös sotatieteen laitos on julkaissut Kan-
naksen rajan puolustusta käsitteleviä tutkimuksia.            14

Karjalankannaksen historiaa ja kytkeytymistä Pietarin yhteyteen on Engmannin lisäksi 
käsitelty laajasti Tapio Hämysen, Greta Karste-Liikkasen, Pekka Nevalaisen ja Maria Läh-
teenmäen teoksissa.  Siinä missä kahden ensin mainitun kirjoittajan tutkimukset kuvaavat 15

Pietarin-suuntauksen pitkää historiaa, antaa Lähteenmäen teos vastaavasti hyvin yksi-
tyiskohtaisen kuvauksen elävän pietarilaisen yhteyden vaikutuksista Terijokeen ja sen ym-
päristöön 1900-luvun alussa. Opinnäytteelle nämä tutkimukset tarjoavat sosiaali- ja 
taloushistoriallista kontekstia valtakunnanrajan perustamiselle.

 Engman 2004; Engman 2007; Engman 2009.13

 Knuutti 1982; Kosonen 1994; Peltoniemi 1969; Nokki 2017; Arimo 1986a; Arimo 1986b.14

 Hämynen 1997; Karste-Liikkanen 1968; Nevalainen 1996; Nevalainen 1999; Lähteenmäki 2009.15
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Outi Karemaan ryssävihan syntyä käsittelevä tutkimus Vihollisia, vainoojia ja syöpäläisiä : 
Venäläisviha Suomessa 1917-1923 tarjoaa hyvän lähtökohdan sen ymmärtämiseen, miten 
itärajantakainen koettiin itsenäistymisen jälkeen. Karemaan mukaan, ja Matti Klingeä 
mukaillen, ajatus ikiaikaisesta ja vaalitusta ryssävihasta on perusteeton. Suurimittaisen vi-
han lähtökohtana oli hänen mukaansa vuoden 1917 Venäjän vallankumous ja sitä ruumiil-
listavat bolševikit. 1920-luvulle tultaessa ryssävihasta oli Suomessa tullut laajalti jaettua ja 
puoluekentän ylittävää. Viimeistään vuoteen 1923 mennessä tämä bolševikkeihin alun-
perin kohdistunut viha oli siirtynyt ja tiivistynyt kattamaan venäläisyyden yleensä. Karemaa 
näkee tämän kehityksen olleen pitkälti laitaoikeiston poliittisen ja tarkoituksenmukaisen 
propagandatyön tulosta.16

Samalla tavoin Ilpo Hélenin, Juha Alan ja Juha Siltalan tutkimukset tarjoavat historiallisen 
taustoituksen kansakunnan terveyden, saastumisen ja tartunnan kokemuksille 1900-luvun 
alun Suomessa.  Siltalan Sisällisodan psykohistoria tarjoaa myös lähtökohdan tälle työlle, 17

tarkastellessaan valkoisten fantasiakuvastoa bolševistisen tartunnan saastuttamista 
punakaartilaisista vuoden 1918 alkupuolella.      

Mary Douglasin ja Laura Otisin teosten ohessa ja tulkinnan tukena on tarkoitus käyttää 
myös vastailmestynyttä Gerald O’Brienin teosta Contagion and the National Body, sekä 
R ichard Koen igsberg in tu tk imuks ia . Tämän l i säks i k i innos tavan l i sän 
tutkimuskirjallisuuteen tuo Anssi Paasin tutkimus Territories, Boundaries and 
Consciousness: The Changing Geographies of the Finnish-Russian Border. Paasi 
käsittelee siinä Suomen itärajaa sosio-teknis-spatiaalisena konstruktiona. Teos on 
empiirisesti kevyt, mutta tulkinnan raskas työkalupakki onnistuu toisinaan tarjoamaan 
erinomaisesti etäännyttävän näkökulman Itärajaan.  Tämän lisäksi opinnäytteessä 18

hyödynnetään tuoreempaa kotimaista rajojen, pakolaisuuden ja maahanmuuton 
hallinnointia käsittelevää tutkimuskirjallisuutta.    19

 Karemaa 1997; Klinge 1983.16

 Helén 1997; Ala 1999; Siltala 1999; Siltala 2009; myös Koenigsberg 2009: 2-7, 42,43.17

 O’Brien 2018; Koenigsberg 2009; Paasi 1996.18

 Könönen 2014; Korhonen 2015; Helén 2018; Puumala 2018. 19
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1.5  TUTKIMUSMENETELMÄT JA LÄHDEAINEISTO

Opinnäytteen tutkimusmenetelminä ovat lähdekritiikki ja aineiston laadullinen analyysi. 
Lähdeaineistoa ja asiakirjoja arvioidaan kriittisesti suhteessa niiden synty-ympäristöön ja 
tarkoitukseen. Aineistoa läpikäydään sitä silmällä pitäen, mitä varten tietty asiakirja on laa-
dittu ja mitä kirjoittaja on sillä pyrkinyt välittämään tai tekemään. Lähdemateriaalin 
tarkastelussa hyödynnetään myös psykodynaamista vaikutusulottuvuutta biopoliittisen 
tulkintakehikon rinnalla.  Kysymyksessä on siis osin psykohistoriallisesti orientoituneesta 20

rinnakkaistulkinnasta, jonka avulla pyritään selittämään lähdeaineistosta esiin nouseva 
jaettu huolen kokemus sekä siitä kumpuava toiminta. Tässä katsannossa kokemusta 
tiedostumattomasti rakenteistavat tendenssit ovat omiaan muovaamaan ja voimistamaan 
poliittisia päämääriä ja toimenpiteitä. Tulkinnan työkalut eivät kuitenkaan palauta kokemis-
rakenteen kehkeytymistä varhaislapsuuden seksuaalisuuteen, eikä tarkastelun kohteena 
oleva jaettu kokemus tule myöskään tavoitetuksi yksilökohtaisella kokemiskaavan ge-
nealogialla.21

Tutkielman pääasiallisinä arkistolähteinä toimivat rajalla operoineiden viranomais-
organisaatioiden tuottamat asiakirjat. Niistä keskeisimpiä ovat tärkeysjärjestyksessä 
Suomen ja Venäjän rajamaan komendanttivirasto, Lääkintöhallitus, rajaseudun 
suojeluskunnat, Yleisesikunnan Osasto III, 2. Divisioona ja Etsivä Keskuspoliisi. Se mikä 
tämän aineistorajauksen myötä jää tämän tutkielman tavoittamattomiin on 
Karjalankannaksen paikallisväestön kokemus uudesta rajasta. Yli kahden vuosisadan ajan 
rajattomuutta ja Pietarin-suuntausta todeksi eläneet kannaslaiset eivät siis tässä 
yhteydessä tule kuulluksi. Sen korjaamiseksi on kuitenkin todettava, että Rajamaan 
komendanttiviraston ja Etsivän Keskuspoliisin rajaseudun väestöstä tuottamasta 
huomattavan laajasta kuulustelumateriaalista olisi varmasti mahdollista kartoittaa ennen 
tutkimatonta kannaslaista kokemusta uudesta rajasta. Tässä tutkielmassa keskitytään 
kuitenkin siihen viranomaisasiakirjojen välittämään kokemukseen, jonka puitteissa rajaa 

 Biopolitiikasta enemmän ks. Helén 1997; Helén 2018. Lähdeaineisto ja erityisesti 20

tarkastelukohteena oleva karanteenilaitos avautuisivat biovallalle vaivatta. Tästä kuitenkin 
pidättäydytään. Työ jäänee tekemättä, jos lopputuleman aavistaa ennalta. Foucault 1994: 668.

 Psykohistoriasta enemmän esim. Siltala 1989: 127, passim; Siltala 2009: 288, passim; Ehren21 -
berg 1998; Theweleit 1988; Rinnakkaistulkinnasta historiankirjoituksessa ks. Castel 1995.
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pystytettiin. Erityisesti Suomen ja Venäjän rajamaan komendanttien tuottamia asiakirjoja 
hyödynnetään runsaasti. Tätä kiistatta suhteettoman suurta käyttöä voisi yrittää perustella 
Engmanin tekemällä rinnastuksella rajakomendantin diktaattorin valtuuksia muistuttavasta 
toimivallasta. Tosiasiassa rajakomendanttien rooli korostuu, koska he tuottivat sekä 
määrällisesti että laadullisesti runsaampaa kirjallista materiaalia. Muut komendanttivirassa 
työskennelleet lähinnä joko kirjasivat asioita ylös tai tekivät teksteillä asioita toteen.

Aristomateriaalin rinnalla ja sen tueksi hyödynnetään myös Karjalankannaksen kysymyk-
seen keskittynyttä aikalaiskirjallisuutta sekä muita rajakysymyksiä käsitelleitä painanteita.  22

Lisäksi tarkastellaan porvarillisten sanomalehti- ja aikakausijulkaisujen kirjoittelua.

Visuaalisen arkistoaineiston perustana tulee toimimaan Museoviraston kuvakokoelma. 
Tämän lisäksi tarkoituksena on hyödyntää aikakausijulkaisuiden ja aikalaiskirjallisuuden 
aihepiiriä käsittelevää kuvitusta.   

1.6 OPINNÄYTTEEN RAKENNE

Seuraava luku taustoittaa sekä Karjalankannaksen ja rajaseudun että tartunnan kielikuvien 
historiaa. Kolmas luku tarkastelee tutkimuskohdetta kronologisesti lähdeaineiston ja tutki- 
muskirjallisuuden valossa antaen näin taustoittavan yleisesityksen kaakkoisen maarajan 
perustamisesta. Neljäs ja viides luku käsittelevät lähdeaineistoa temaattisesti. Luvut  vas-
taavat kysymyksiin, millaista huolenaihetta rajalla torjuttiin, miten sitä torjuttiin ja miten tar-
tunta rajamaassa ilmeni. Kuudes luku esittelee opinnäytteen johtopäätökset. 

 Esim. Karjalan kannaksen komitea mietintö 1919.22

	 	 �14



2.  RAJASEUDUN JA KIELIKUVIEN HISTORIAA

2.1 RAJATON KANNAS JA PIETARIN-SUUNTAUS ENNEN 1918 

KUVA 2. Rajajoki, eli Siestarjoki tai река Сестра. (Museovirasto) 

Suomalaisen taidemaalarin P. A. Kruskopfin 1840-luvulla laatima litografia (kuva 2.) tarjoaa 
viehättävän väylän Karjalankannaksen historiaan. Harmoninen ja idyllinen maisemakuva 
esittää Kannasta halkovaa Rajajokea. Nimensä mukaisesti joki oli osoittanut rajan paikan 
jo vuonna 1323 Ruotsin ja Novgorodin solmimassa Pähkinäsaaren rauhassa. 
23

1800-luvun alussa joella ei kuitenkaan virrannut raja. Päinvastoin, ja aivan kuten 
Kruskopfin litografian keskiössä oleva Rajajoen ylittävä silta antaa ymmärtää, tuolloin elet-
tiin rajattoman Kannaksen aikaa. Turun rauhassa 1743 Ruotsin ja Venäjän välinen raja oli 
siirretty Kymijoelle, Lappeenrannan ja Savonlinnan länsi- ja pohjoispuolelle kauaksi Raja-

 Sarviaho 2017.23

	 	 �15



joelta. Elämä Karjalankannaksella oli kietoutunut tiiviisti läheisen ja nopeasti kasvavan 
keisarillisen Venäjän pääkaupungin yhteyteen. 
24

Haminan rauhassa 1809 Ruotsi luovutti Suomen alueet Venäjälle. 23.11.1811 julkaistussa 
manifestissa Viipurin kuvernementti, johon myös Karjalankannas kuului, liitettiin Suomen 
autonomiseen suuriruhtinaskuntaan ja siitä muodostettiin Viipurin lääni.  Hallinnollinen 25

raja asettui uudelleen Rajajoelle, mutta elävää yhteyttä Pietariin se ei katkaissut.


Olot Karjalankannaksella poikkesivat merkittävästi muusta Suomesta. Alue oli poikkeuk-
sellisen pientilavaltainen. Tämän ohessa siellä oli voimassa 1700-luvulta juontuva lahjoi-
tusmaajärjestely, jossa osa rajaseudun maasta oli läänitetty venäläiselle aatelistolle. 
Talonpojat maksoivat veronsa  lahjoitusmaaisännilleen joko päivätöinä tai rahana.  Toisin 26

kuin muualla Suomessa Karjalankannaksella tilojen pilkkominen oli ollut laillista ja yleistä. 
Muuhun maahan suhteutettuna alueella oli vähän suurtiloja, vuokraviljelijöitä ja tilattomia. 
Sosiaalinen yhdenmukaisuus olikin Kannaksella poikkeuksellisen suurta. Pienet tilakoot 
edellyttivät väestöltä kuitenkin sivuansioiden hankkimista itsensä elättämiseen. Läheinen 
ja nopeasti kasvava Pietari tarjosi tähän hyvän mahdollisuuden. Vuoden 1800 tietämillä 
kaupungissa asui 220 000 henkeä ja sen kulutuskysyntä tarjosi rajattomat markkinat Kan-
naksen maataloustuotteille. Lisäksi Pietarin kehittyvä tekstiili- ja metalliteollisuus ja raken-
nustyöt vetivät työvoimaa puoleensa lähiseuduilta.  Niinpä jo 1800-luvun alussa Kar27 -
jalankannas oli talouselämältään suuntautunut Pietariin.  Suuriruhtinaskunnan 28

pääkaupungista katsoen kannaslainen elämäntapa, johon liitettiin elinkelvottomat pienti-
lat, sivuansioilla eläminen, rahatalous ja vuorovaikutus rajantakaisen metropolin välillä, oli 
omiaan herättämään pahennusta.  Ajanmukaisesti Karjalankannas nähtiin edustavan 29

maatalouden ja siveellisyyden rappiota.


Alueen maatalous keskittyi varhain karjatalouteen. Pietarista saatiin edullista viljaa, joten 
viljanviljely ei ollut seudulla kannattavaa. Peltoalat käytettiin rehuviljan ja heinän kasvat-

 Engman 2004: 50-52.24

 Kaukiainen 2014: 14.25

 Nokki 2017:17.26

 Karste-Liikkanen 1968: 72-81; Engman 2004: 52, 86, 87.27

 Engman 2004.28

 Lähteenmäki 2009: 73, 74; Engman 2004: 86.29
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tamiseen. Tärkeimmät karjataloustuotteet olivat maito, kerma ja voi, joita vietiin suoraan 
Pietarin toreille myytäväksi. Niiden lisäksi toreille vietiin elävää karjaa, kuivattua kalaa, 
marjoja, sieniä ja halkoja. Maito oli paikallisille erityisen tärkeä tulonlähde, sillä tuoreesta 
maidosta maksettiin paremmin kuin voiksi kirnuttuna ja Pietarissa siitä sai kaksinkertaisen 
hinnan Viipuriin verrattuna. Metropolin läheisyys mahdollisti maidon toimittamisen markki-
noille myyntikelpoisena. 
30

Maataloustuotteiden laajamittaisen kuljettamisen myötä rajaseudulla yleistyi rahdinvedon 
harjoittaminen. Myös siitä tuli merkittävä elinkeino Karjalankannaksella. Rahdinvetoa saat-
toi harjoittaa läpi vuoden ja näin se tarjosi monelle pientillalliselle myös merkittävän sivu-
tulon talveksi.  
31

Rautatien valmistuttua 1870 ja junayhteyden avauduttua Pietariin rahdinvedon kysyntä 
laski. Samalla kuitenkin Suomenlahden hiekkarantojen läheisyyteen, erityisesti Terijoelle, 
Kellömäelle ja Kuokkalaan syntyi laajamittaista venäläistä huvila-asutusta.  1880-luvulta 32

lähtien pietarilainen varakas yläluokka saapui Kannakselle kesänviettoon. Terijoelle, jossa 
vuonna 1910 oli 3590 vakinaista asukasta, saattoi vuosittain tulla jopa 100 000 
kesävierasta.  Tämä tarjosi paikallisväestölle lähes rajattoman mahdollisuuden kausiluon33 -
toisen ansiotyön harjoittamiseen. Rahdinveto korvaantui ajurin toimella ja muille 
palvelustöille, kuten kotiapulaisille riitti kysyntää.   
34

Risto Alapuro on verrannut Suomen suuriruhtinaskuntaa Venäjän keisarikunnan ylikehit-
tyneeksi vähemmistöoperiferiaksi.  Häntä mukaillen voisikin esittää, että Karjalankan35 -
naksen rajaseutu ja erityisesti Terijoki oli 1900-luvun alussa laajan palvelusektorinsa ja 
monikansallisen luonteensa ansiosta suuriruhtinaskunnan ylikehittynyt vähemmistöperife-
ria. Tosin Pietarin keisarillisen pääkaupungin läheisyydessä, ja muuhun Suomeen verrat-
tuna, Terijoki ei ollut periferiaa.


 Engman 2004: 30

 Ylikangas 2012: 41.31

 Karste-Liikkanen 1968: 42, 43; Engman 2004: 73-75.32

 Suomen tilastollinen vuosikirja 1925: 22.33

 Karste-Liikkanen 1968: 197-102; Klinge 1983: 86; Ylikangas 2012: 41, 42.34

 Alapuro 2017: 27, 106.35
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Tämä näkemys ei kuitenkaan vastaa aikalaiskäsitystä Karjalankannaksen rajaseuduista. 
Kannaslaista Pietari-suuntausta ei kansallismielisissä piireissä katsottu hyvällä. Viipuri-
lainen virkamieskunta ja erityisesti ruotsinkielinen lehdistö suhtautui ylenkatseella ja torju-
vasti kannaslaiseen elämäntapaan.  Sosiaaliset ja kansalliset ääriviivat ylittävä elämän36 -
meno ei ollut ajanhengen mukaista.  

 

KUVA 3. Tulliasema Rajajoen maantiesillalla Valkeasaaressa vuonna 1914. (Museovirasto) 

Rajaseudun paikallisväestön arkipäivään Karjalankannaksen halkaiseva suuriruhtinaskun-
nan itäraja ei ulottunut. Rajan yli asioitiin jatkuvasti niin perhe- kuin kauppasuhteiden yl-
läpitämiseksi. Vaikka Karjalankannaksella kulki myös tulliraja, Venäjälle vietävistä maat-
alous- ja kotitaloustuotteista ei tullia kannettu.  Näin ollen tullirajalla ei ollut olennaista 37

vaikutusta paikallisten elinkeinojen harjoittamiseen. Ainoastaan Pietarista Suomeen tuo-
tavista tuotteista kuten kahvista, teestä, sokerista, tupakasta ja paloviinasta kannettiijn 

 Kaukiainen 2014: 29,30; Mainio ja Koskivirta 2019: 9; Nokki 2017: 109.36

 Heikkinen 1994: 218; Nokki 2017.37
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tulli.  Paikalliset harjoittivatkin salakuljetusta, eli kanterpantinvetoa. Tullivartioinnin 38

vähäisen miehityksen johdosta pienimuotoinen salakuljetus sekä myyntiin että koti-
tarvekäyttöön oli vaivatonta. Päinvastoin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, laiton 
tavara liikkui ennen kaikkea Venäjältä Suomeen.                       
39

Pietarin metropoli oli näin ollen Karjalankannaksen rajaseudulle elinehto. Läheinen suhde 
oli kuitenkin myös käänteisesti merkityksekäs. Kuten Eversti Gyllenbögelin J.K. 
Paasikivelle sisällisodan kynnyksellä osoittama ja valtakunnanrajan perustamista 
käsittelevä muistio asian ilmaisee: Tsaari Pietari I taas arveli vasta silloin voivansa uudessa 
pääkaupungissaan rauhassa nukkua, kun “Viipuriin oli tehty päänalusta Pietarin levollista 
unta varten”.  Karjalankannaksella näytti siis olleen jo kauan aikaa keskeinen strateginen 40

merkitys Pietarin puolustukselle, erityisesti Ruotsin hyökkäystä vastaan.       


Saksan yhdistyminen muutti Itämeren alueen voimasuhteita. Venäjään kohdistunut uhka 
siirtyi, mutta Karjalankannaksen tärkeä sija Pietarin turvaamisessa pysyi ennallaan myös 
saksalaisten mahdollisen hyökkäyksen edessä.  Kannas herätti Pietarissa huomiota 41

myös muulla tavoin. Suuriruhtinaskunnan hallinnollinen erityisasema pääkaupungin 
läheisyydessä herätti närkästystä Venäjän kansallismielisen yläluokan keskuudessa. 
Suomen liittäminen kiinteämmin keisarikuntaan tuli tavoiteltavaksi.  Suuriruhtinaskunnan 42

autonomiaa ja lakeja ryhdyttiin sovittamaan yhteen venäläisen lainsäädännön kanssa. 
Helmikuussa 1899 keisari Nikolai II:n antoi yleisvaltakunnalista läinsäädäntöjärjestystä 
uudistavan manifestin, joka kavensi suuriruhtinaskunnan lainsäädäntövaltaa. 
Yhdenmukaistamispolitiikka koettiin erityisen uhkaavaksi Viipurissa, jossa pelättiin 
Karjalankannaksen liittämistä ja sulauttamista Pietariin.  Rajaa oli jo kertaalleen muutettu 43

sotilaallisin perustein 1864, kun Siestarjoen paikkakunta ja asetehdas liitettiin Pietariin. 
Venäjällä Kannaksen rajaseudun yhteydet Pietariin katsottiin niin tiiviiksi, että alue tuli 
liittää kiinteämmin kaupungin yhteyteen. Suunitelmat Uudenkirkon, Terijoen ja Kivennavan 
rajakuntien liittämisestä Pietarin kuvernementtiin etenivät pitkälle 1911, mutta niiden 

 ibid.38

 Karste-Liikkanen 1968: 233 -241.39

 B. Gyllenbögelin muistio 26.1.1918, Paasikivi III:10 KA.40

 Roselius ja Silvennoinen 2019; Arimo 1986a.41

 Mainio ja Koskivirta 2019: 9, 19; Ylikangas 2012: 13. 42

 Mainio ja Koskivirta 2019: 21; Ala 1999: 106-109.43
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toimeenpanoa lykättiin.  Samalla Karjalankannaksella asenteet venäläisiä kohtaan 44

kovenivat.  Vuoden 1912 yhdenvertaisuuslaki ja venäläisten lisääntyvä elinkeinon 45

harjoittaminen herätti vastustusta erityisesti Terijoella. Samaan aikaan pietarilaisten 
kesäasukkaiden huvilaelämä, kuten rajaseudun sivuelinkeinot sen myötä, kuitenkin 
kukoisti.


Maailmansodan syttyminen lopetti yhdenmukaistamistoimenpiteet. Pietarista tuli 
Petrograd. Karjalankannaksen keskeinen strateginen merkitys ja sotatila takasivat 
viranomaisille laajat toimivaltuudet alueella. Sota heikensi rajaseudun taloudellista tilaa, 
joskin elintarvikepulaa ei esiintynyt ennen vuotta 1917. Tyytymättömyys kohdistui ennen 
kaikkea venäläiseen hallintoon. Varsinaista venäläisvihaa ei rajaseudulla merkittävästi 
esiintynyt. 
46

Bolševikkien vallankumouksen myötä tilanne Kannaksella muuttui syksyllä 1917. 
Pietarilaisia kesäasukkaita pakeni rajaseudun huviloihin odottamaan tilanteen 
raukeamista. Paikallisten suojeluskuntien ja järjestyskaartien välillä kahakoitiin suurlakon 
jäljiltä. Sisällisodan sytyttyä tammikuussa 1918 Karjalankannakselle muotoutui 
rintamalinja, jossa kannaksen pohjoisosat ja Laatokan rannikko Käkisalmestä Metsäpirttiin 
olivat valkoisten hallussa aina Venäjän rajalle asti. Punaiset pitivät hallussa Viipuria, 
Pietarin rautatieyhteyttä ja Suomenlahden rannikkoa. Erityisesti rautatieyhteyden hallinta 
oli punaisille strategisesti tärkeä: rata oli punaisten huoltoyhteyksien elinhermo.  Maalis- 47

ja huhtikuun taitteessa Raudussa käydystä yhteenotosta muodostui Karjalankannaksen 
rintamalinjan keskeisimpänä pidetty taistelu. Rajan tuntumassa käytyyn yhteenottoon 
osallistui poikkeuksellisen paljon venäläisiä kaartilaisia. Raudun taistelulla olikin 
myöhemmin merkittävä asema vapaussodan luonteen oikeuttamisessa. Taistelun myötä 
valkoisten osastot murtautuivat rintamalinjan läpi ja katkaisivat punaisten Viipurin ja 
Pietarin välisen rautatieyhteyden. Näihin tapahtumiin ja niiden merkitykseen palataan 
lähemmin seuraavassa luvussa.                 


 Leino-Kaukiainen ja Partanen 2014: 508.44

 Lähteenmäki 2009: 74-76.45

 Klinge 1983: 93, 9946

 Ylinkangas 2012: 25.47
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	 	 KUVA 4. Sanomalehti Karjalan kuvituskuva Raudun taistelusta  48

 Karjala n:o 6 (7.5.1918).48
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2.2 TARTUNNAN KIELIKUVAT 1900-LUVUN ALUSSA 

1800-luvun puolivälissä, kaukana Karjalankannaksen rajaseuduilta, sekä modernin 
biologian kehkeytymisellä että lääketieteessä muutamaa vuosikymmentä myöhemmin 
tapahtuneilla läpimurroilla tuli olemaan kauaskantoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ne  
ilmaantuivat viiveellä esiin myös Rajajoella.


Kysymys luonnosta jäsentyi uudelleen, kun Linnéan luonnohistoriallisesta olioiden 
fysiologisen rakenteeseen perustuvasta luokittelusta siirryttiin 1850-luvulle mennessä 
elämää ylläpitävien ja sitä uusintavien organismien elintoimintojen selittämiseen.  49

Biologian tutkimuskohteena oli elämä ja Darwinin myötä mukaan tuli myös elämän 
historiallinen dynamiikka, eli evoluutio ja lajien sopeutuminen.  
50

Mikroskooppien tekninen kehitys ja modernin mikrobiologian synty myötävaikuttivat 
lääketieteen etiologisessa läpimurrossa: sairauden alkuperäksi ja tartuntamekanismiksi 
tunnistettiin elimistöön tunkeutuneet mikrobit.  Lyhyessä ajassa usean pelätyn ja tappa51 -
van taudin aiheuttajaksi osoitettiin bakteeritartunta. Sairastuminen ei enää ollut seurausta 
miasmasta, eli pilaantuneesta, myrkyllisestä ilma kuten aikaisemmin. Saksalainen lääkäri 
Robert Koch osoitti vuonna 1878 pernaruton aiheutuvan bakteeritartunnasta. Vuonna 
1882 hän osoitti bakteerin aiheuttavan tuberkuloosia ja vuonna 1884 hän niin ikään esitti 
koleran syyksi bakteerin kautta tapahtuvan tartunnan. Nämä mikrobilöydöt ja tartun-
tamekanismin ymmärtäminen kääntyivät nopeasti myös toimenpiteiksi. Tartuntaa torjuvilla 
hygienia- ja desinfiointikäytännöillä tuli suhteellisen lyhyessä ajassa olemaan merkittävä 
vaikutus eurooppalaisen väestön terveyteen. 
52

Solubiologiasta ja bakteriologiasta johdettujen käytäntöjen toimivuus todisti tietämyksen 
parantumisesta.  Tieteellisen menestystarinan myötä lääketieteen ja biologian kieltä 53

 Foucault 2002: 285-304.49

 Ibid. Mikrobiologi Lynn Margulis mukaan Darwinin esittämässä evoluutioteoriassa oli kysymys 50

nimenomaan lajien sopeutumisesta ympäristöön, eikä niiden välisestä vastakkainasettelusta tai 
kamppailusta, kuten myöhempi neodarwinistinen puhe itsekkäistä geeneistä antaa ymmärtää. Ks. 
O’Malley 2015; vrt Latour 2017: 83, 100.   

 Helén 1997: 63-65, 74-75; Latour 1988; Otis 1999: 9, 24.51

 Helén 1997; Latour 1988; Otis 1999.52

 Latour 1988: 8, 25; Markel 1997: 6, 7; Otis 1999.53
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ryhdyttiin solveltamaan myös muiden ilmiöiden jäsentämiseen.  Niistä lainatut käsitteet ja 54

kielikuvat levisivät niin politiikkaan, taiteeseen kuin yhteiskuntatieteisiin.  Sekä Émile 55

Durkheim että Herbert Spencer selittivät tahoillaan modernin yhteiskunnan toiminnan 
elimistöön viittaavan metaforan kautta.  Myös kansallismielisten liikkeiden vaalima ajatus 56

kansakunnasta tietynlaisen kulttuuri- ja siveystradition välittäjänä ja täydellistäjänä teki 
tilaa käsitykselle, jossa kansakunta nähtiin ennen kaikkea elävänä ylisukupolvisena 
organismina, jonka elinvoimaa ja kukoistusta oli vaalittava.  Kun kansanhenki 57

ruumiillistui, kansallisen kulttuuritradition rinnalle nousi verenperinnön vaalinta. Suomessa 
fennomaanien käyttämissä kielikuvissa kansakunta ruumiillistui nuoreen, puhtaaseen ja 
siveelliseen Suomi-neitoon.  Tälläista elävää kansan ruumista oli suojeltava ulkoapäin 58

tulevalta uhalta ja tartuntataudeilta. 
59

1800-luvun lopulla aistihavaintoa pakenevat, uudet ja mikroskooppisen pienet bakteerit 
herättivät aikalaisissa ymmärrettävän ylikorostunutta pelkoa.  Tartuntavaaraa ei enää ollut 60

tunnistettavissa aistinvaraisesti vain miasmaattisesta löyhkästä. Tartunnasta tuli hajuton, 
näkymätöntä ja havaintoa pakeneva. Vaikka bakteriologisen tartuntamekanismin 
tunnistamiseen käytetyt tekniikat kehittyivät, kulkutautien leviämisen estäminen tuntui 
kokemuksellisesti vaikeutuvan. Karanteenieristämisestä tuli ensiarvoisen tärkeää, sillä 
bakteerien aiheuttamille sairauksille ei tunnettu tehokkaita hoitokeinoja. Ajanmukaisesti 
huoli tartuntavaarasta kiinnittyi moninaisiin yhteiskunnan marginaaleihin. Patogeeneiksi 
nähtiin lialle ja bakteerikasvustolle alttiiksi mielletyt väestöryhmät köyhälistö, työväki ja 
siirtolaiset.   
61

Yhdysvalloissa kysymys kulkutaudeista liittyi maahan pyrkiviin suuriin siirtolaismääriin. 
Vuosisadan lopulla New Yorkiin saapui laivoilla miljoonittain eurooppalaisia siirtolaisia. 

 O’Brien 2018: 20.54

 Klinge 1983: 95.55

 Foucault 2002: 393; O’Brien 2018: 21.56

 Helén 1997: 209-211; Klinge 1983: 95:, Koenigsberg 2009; Siltala 1999.57

 Ala 1999: 14, 212-217; Paasi 1996: 152-154; Siltala 1999: 628, 670. 58

 O’Brien 2018: 51, 70; Siltala 2009: passim.59

 Otis 1998.60

 Markel 1997: 9-12, 85-90; O’Brien 2018: 12, 17, 18, 51; Otis 1999; Siltala 1999: 496, 653, 691, 61

694; ks. myös Korhonen 2015.
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Toisin kuin aikaisemmin, tulijat eivät olleet Länsi-Euroopasta. Medikalisoituneelle puh-
tauskäsitykselle täyteen ahdetuista laivoista ja hygieenisesti puutteellissa oloissa val-
tameren yli saapuneet ”uudet” siirtolaiset ilmensivät barbaarista saastaisuutta ja sairaan-
loisuutta. Erityisesti huoli kohdistui itäeuroopan juutalaisiin, jotka miellettiin erityisiksi tar-
tunnan lähteiksi ja kansalliseksi uhkaksi. Heidän mukanaan kulki niin lavantautia, koleraa 
kuin tuberkuloosia. Näin tapahtui esimerkiksi vuoden 1892 koleraepidemian aikana. Kär-
jistynyt lehdistökeskustelu pelkisti maahantulijat kulkutaudiksi. Siirtolaisuutta ryhdyttiin 
käsittelemään tartunnan kielellä: Itä-Euroopan juutalaissiirtolaisissa tuli koleraa. Tällainen 
tartunnan kieli ja patologian kielikuvat olivat myös omiaan luonnollistamaan ja oikeutta-
maan siirtolaisiin kohdistetut ankarat eristys- ja karanteenikäyntännöt. 
62

 

Lääketieteellisen tietämyksen murros ei kuitenkaan ollut niin välitön, kuin sen seuraukset 
antavat olettaa. Miasmateoria eli pitkään rinnan ja ristiriidatta bakteeriopin kanssa.  Mi63 -
asmateorian mukaan taudit levisivät lähinnä huonon ilman välityksellä. Siinä saastuneesta 
maasta, tunkkaisesta vedestä, mätänevistä ruumiista tai ulosteista nousevat pahan-
hajuiset höyryt aiheuttivat myrkytyksen ja sairauden puhkeamisen. Näin sairauden lev-
iäminen oli pitkälti paikkasidonnaista. Erityisesti suuret kaupungit ja niiden köyhät, 
työväenluokkaiset ja saastaisiksi  koetut kaupunginosat käsitettiin taudinpesiksi ja kulku-
tautien lähteiksi. Myös tietyt maanosat nähtiin erityisen ominaisina tautien synnylle. 1800-
luvulla aktiivinen siirtomaapolitiikka oli omiaan muovaamaan käsitystä siitä, että useiden 
sairauksien alkuperä ja omin maaperä oli Aasia. Tätä Aasialaista tartuntaa huokui niin Inti-
asta, Kiinasta kuin Venäjältä.       
64

                                                                                                                                                                     


Yhdysvalloissa myös Vanha maailma ja erityisesti itäinen Eurooppa ilmensivät kulkutau-
tien synnylle ominaista saastaisuutta ja epäterveellistä elämäntapaa.  Vain vuotta ennen 65

kuin Koch todisti koleran leviävän bakteeritartunnan kautta, amerikkalaisen Life-
aikakausilehden julkaisema kuva (Kuva 4.) visualisoi osuvasti sekä näkemyksen taudin 
miasmaattisesta leviämisestä että käsityksen tartunnan rajantakaisesta alkuperästä.  Ku66 -

 Markel 1997: 4, 87-90; O’Brien 2018: 24, 32-34, 39, 40, 56, 57, 70, 84; Siltala 1999: 496.62

 Markel 1997: 4,48; Otis 1998: 20, 24, 153.63

 Markel 1997: 33, Otis 1998: 27, 33, 152-155; Peltonen 1988: 182-184, 192-196. 64

 O’Brien 2019: 75; Markel 1997: passim.65

 Life n:o 31/1883 (2.8.1883), Permanent link: https://hdl.handle.net/2027/mdp.3901503059214466
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vassa Euroopan kaupunkien saastaisista 
höyryista kohoaa valtameren ylittävä kol-
era, joka kurottuu kohti torkkuvaa, mutta 
New Yorkin kaupunkia suojelevaa ja 
l ä ä k e t i e d e t t ä r u u m i l l i s t a v a a 
vartiosotilasta. 
67

	 	 	 	 	 	 	 KUVA 4. Huuruinen kolera saapuu Amerikkaan


Suomen suuriruhtinaskuntaan nämä ajanmukaiset käsitykset rantautuivat 1900-luvun tait-
teessa. Näkemys tartunnan rajantakaisesta luonteesta oli tuttu myös Suomessa. Velikulta 
julkaisi vuonna 1908 lehden kannessa pilakuvan (Kuva 5.) koleraepidemian alkuperästä.  68

Kuvassa parrakas ja Venäjää ruumiillistava hirviö oksentaa ja erittää sieraimistaan kuole-
maa. Kuvatekstistä käy kääntäen ilmi, että kulkutaudin lähteenä oli itäinen barbaria. Jo 
1830-luvulta lähtien Suomessa oli kolerataudin katsottu leviävän ennen kaikkea itärajan 

 Vartiosotilaan vyössä lukee SCIENCE.67

 Velikulta n:o 20 (1.10.1908).68
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takaa.  Nyt tosin kolera näytti tarttuvan modernisti ruumiin eritteiden, eikä pilaantuneiden 69

höyryjen välityksellä. 


KUVA 5. Kolera leviää Venäjältä

	 	 	 	 	 	              	 	 	 	 	
Suomessa lääketieteestä johdetut orgaaniset kielikuvat ja jäsennykset tulivat aluksi tun-
netuksi ruotsinkielisen kirjoittelun kautta, mutta saavuttivat myös laajempaa 
vastakaikua.  Samalla myös germaaniset ja skandinaaviset rotuteoriat herättivät kiinnos70 -
tusta.  Ruotsalaisen Rudolf Kjellénin teokset muovasivat käsitystä kansakunnasta or71 -
gaanisena kansanruumiina, jonka elivoimaisuudesta huolehtiminen oli politiikan 
keskiössä. Muun muassa Helsingissä ilmestynyt Svenska Tidningen esitteli laajasti Kjel-
lénin ajattelua ja teosta Staten som livsform tammikuussa 1918.  
72

 Peltonen 1988: 191.69

 Klinge 1983: 32-37, 96, 107; Helén 207-211; Siltala 1999: 427,428, 434, 435.70

 Ibid. Karemaa 1997: 86, 87.71

 Svenska Tidningen n:o 14 (17.1.1918).72
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Ajankohta oli kansakuntaa jäsentäville kielikuville otollinen. Pietarissa bolševikit olivat 
kaapanneet vallan kaksi kuukautta aikasemmin ja Suomi oli julistautunut itsenäiseksi  
kuukautta myöhemmin. Maan poliittinen ilmapiiri oli jakautunut jyrkästi kahtia ja levotto-
muudet varjostivat maata. Sekä suojeluskunnat että punakaartit valmistautuivat tilanteen 
kärjistymiseen ja aseelliseen yhteenottoon. Olosuhteet vaativat kovaa kieltä ja toimintaa. 
Valkoisten, ja erityiseti jääkärilliikkeen, kielikuvissa maahan oli leviämässä venäläinen rutto 
ja vallankumouksen tartunta.  Bolševismi oli Venäjällä puhjennut kulkutauti ja punakapina 73

oli rajan takaa tartunnan lailla levinnyttä ruttotautia.  Toimiin oli ryhdyttävä, sillä myrkylli74 -
nen tartunta uhkasi kansakuntaa ja sen elintoimintoja.   
75

Valkoisille punakapina ei näyttäytynyt rationaalisena ja poliittisesti tarkoituksenmukaisena 
vallankumoushankkeena. Luokkataistelun sijasta kysymys oli työväen kypsymättömyy-
destä ja itsehillinnän puutteesta kumpuavasta purkauksesta. Työväki oli sivistymättömyy-
dellään jäänyt alttiiksi bolševismin tartunnalle, joka itsessään oli ilmausta itämaisesta 
tapojen ja terveyden turmelluksesta. Raja alaspäin aukesi railona. Terveen porvarillisen ja 
talonpoikaisen kansanosan oli ryhdyttävä puolustustaisteluun tätä rajan yli levinnyttä 
sielullista myrkytystä ja henkistä saastutusta vastaan. Kielikuvissa punaryssät olivat niin 
rajantakaista ruttoa kuin mätäpaise kansakunnan ruumiissa. Niissä punakapina tuli siis 
koetuksi siveettömyyden ja patologian kielellä. Bolševismi oli olemuksellisesti rajan-
takaista ja Suomeen vallankumous levisi agitaation keinoin ja bakteeritartunnan tavoin. 
76

Raudun rajapitäjän mukaan nimetystä, maalis- ja huhtikuussa 1918 käydystä taistelusta 
muotoutui valkoisille symbolisesti käänteentekevä tapahtuma. Sen myötä sotatapahtu-
mien selittäminen vapaustaisteluksi tuli kokemuksellisesti perustelluksi, sillä siellä vastas-
sa oli muihin sisällisodan taisteluihin verratuna poikkeuksellisen suuri määrä venäläisiä 
joukkoja. Keisarillisen Saksan ja Neuvosto-Venäjän aiemmin 3.3.1918 solmiman Brest-
Litovskin rauhansopimuksen nojalla venäläisten sotajoukkojen tuli vetäytyä Suomesta.  77

Poiskutsuttuja venäläissotilaita liitettiin kuitenkin Pietarin suomalaiseen punakaartiin ja 

 Alapuro 2017: 227; Karemaa 1997: 76, 78,  84, 94, 105.73

 Karemaa 1997: ibid.74

 Karemaa 1997: 72.75

 Siltala 2009: 183, 184, 190, 205, 219, 294, 318,  322, 464-470; Siltala 1999:705.76

 Ylikangas 2012: 140. 77
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heidät lähetettiin vapaajoukkoina Raudun rintamalle.  2200:sta punakaartin puolella tais78 -
telleesta noin puolet oli venäläisiä.  Raudussa päästiin siis itse tartunnan syyn kimppuun 79

aivan toisessa mitassa kuin muissa vapaussodan taisteluissa. 


Taistelusta tuli sodan verisimpiä. Se jätti uhrimäärässään taakseen esimerkiksi Tampereen 
Kalevankankaan taistelun.  Ratsumestari Georg Elfvengrenin komentamat suojelus-80

kuntalaiset onnistuivat saartamaan ja lyömään venäläisvahvisteiset punakaartilaiset 
huhtikuun alussa. Oma-aloitteista ja kovaotteista Elfvengreniä juhlittiin Raudun sankarina. 
Jo aikalaiskäsityksissä taistelulla oli merkittävä symbolinen lataus kansakunnan 
puhdistamisessa. Voitoisan taistelun myötä tartuntaa ja myrkytystä levittäneet 
punakaartilaiset ammuttiin, eristettiin vankileireille tai ajettiin rajan yli. Rautu nähtiin (…) 
yksinomaan ja puhtaasti vapaustaisteluksi. Kysymyksessä oli ikivihollisen häätäminen 
synnyinmaan rajalta ja vapaussota Karjalassa olikin paljon enemmän sotaa ulkoista 
vihollista vastaan kuin missään muussa osassa Suomea.  Raudun taistelu oli siis omiaan 81

todentamaan vuoden 1918 sotatapahtumien luonteen vapaussotana, jossa sotatoimet 
kohdistuivat itäiseen bolševikkitartuntaan, eikä niinkään kypsymättömyyttään kapinaan 
hairahtuneeseen työväkeen. Kansakuntaa jakanut rintamalinja tuli taistelussa näin 
työnnetyksi valtakunnanrajalle. Kokemuksellinen jakolinja jäsentyi uudelleen: kun maahan 
tammikuussa levinnyt myrkytys oli torjuttu, huoli kääntyi vähitellen kansakunnan 
ulkorajalle ja rajantakaiseen.          

    


 Ylikangas 2012: 144-149.78

 Ylikangas 2012: 291.79

 Ylikangas 2012: 312.80

 Ylikangas 2012: 315. 81

	 	 �28



3.   KARJALANKANNAKSEN MAARAJAN JÄRJESTÄMINEN 1918-1920  

3.1 PROLOGI: SANKARIKOMENDANTTI ELFVENGREN 

Saksalaisen everstin Eduard Ausfeldin johtamat valkoisten joukot valloittivat Terijoen 
24.4.1918. Muutamaa päivää myöhemmin perustettiin Terijoen piirin komendanttivirasto, 
jonka tehtävänä oli järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen kunnan alueella. Ausfeld 
nimitti tehtävään majuriksi ylennetyn Elfvengrenin.  Uusi komendantti antoi välittömästi 82

kuulutuksen Terijoen piirin asukkaille:


	 “ Suomen laillinen sotajoukko voittoisan sotaretken jälkeen on lopettamaisilaan 	 	
	 maan puhdistamista suomalaisista hulugaaneista ja uuden vapaan Suomen 	 	
	 vihollisista. Kaikki kansan ja maan voimat ovat jännitetyt sodan lopullisen pää-	 	
	 määrän pikaisimmaksi saavuttamiseksi, että laillisessa järjestyksessä ja rauhassa 
	 palattaisiin rauhallisiin oloihin.”  83

Silti rauhallinen ja laillinen järjestys palasi Terijoelle kovin ottein. Paikallisia 
punakaartilaisiksi epäiltyjä vangittiin ja teloitettiin.  Nämä rankaisutoimet olivat 84

tarkoituksenmukainen osa vallatun alueen hallintaanottoa.  Julistuksissa Elfvengren 85

määräsi Terijoen piiriin kuolemantuomion myös perusteettomien aseiden hallussapidosta, 
varastamisesta, alkoholin myynnistä ja päihtyneenä kadulla liikkumisesta. Lisäksi 
ilmoitettiin muun muassa yöllisestä ulkonaliikkumiskiellosta sekä kiellosta koskien 
yksityispuheluita, venäjänkielisiä puheluita  ja kaikenlaisia kokoontumisia. Myös kadulla 
kädet taskussa kulkeminen ja puuhkan käyttäminen kiellettiin ankarasti. Alueen 
asukkaiden tuli tämän lisäksi hankkia poliisilaitoksen myöntämä oleskelulupa kahdeksan 
päivän kuluessa ampumisen uhalla. 
86

Terijoen komendanttiviraston tarkastuskertomus 19.6.1918, Ea:1.1Vallattujen alueiden tur82 -
vaamis-osaston päällikölle ynnä muille saapuneet kirjeet (1918 - 1918), Sotavankilaitos KA. Eng-
man 2007: 227-230; Kosonen 1994: 51; Lähteenmäki 2009: 117,118; Tikka 2004: 188-192, 
283-284. 

 TPK:n kuulutus (päiväämätön), Toimintaohjeet, kuulutukset ja julistukset (1918), SVRKV 83

SArk-22854 KA. 

 Lähteenmäki 2009: 133-146; Loima 2004: 194-206.84

 Tikka 2004: 211-212, 382.85

 TPK:n kuulutus (päiväämätön), TPK:n kuulutus 4 (29.4.1918), Toimintaohjeet, kuulutukset ja 86

julistukset (1918), SVRKV SArk-22854 KA. Tikka 2004: 211-212.
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Yhdessäkään komendantin antamassa päiväkäskyssä tai paikallisasukkaille osoitetussa 
julistuksessa ei mainittu valtakunnanrajaa. Toimenpiteet ja määräykset viittasivat lähinnä 
sotatoimialueen rauhoittamiseen, eikä niissä ollut kysymys rajasta. Rajalinjan ylittämistä ei 
niissä mainita.  
87

Tietynlainen rajanveto ja eron teko olivat julistuksissa kuitenkin läsnä:


	 “…ilmoitan kaikille Venäjän alamaisille, että Suomen on mahdotonta tällä raskaalla 	
	 ajalla huolehtia niiden Venäjän alamaisten suurten joukkojen ruokitsemisesta, jotka 	
	 ovat sijoittuneet Terijoen piiriin tuottamatta mitään hyötyä kansamme suuressa 	 	
	 työssä. Tämän johdosta oikeutan ja kehoitan kaikkia Venäjän alamaisia (…) 	 	
	 muuttamaan	 luvallani pois Suomesta.  
88

Julistuksessa Elfvrengren siis sekä oikeutti että kehotti Venäjän alamaisia muuttamaan 
pois. Myöhempi kuulutus täsmensi julistuksen koskevan niitä Venäjän alamaisia, jotka 
haluavat muuttaa pois maasta. Kysymys ei ollut etnisen puhdistuksen kaltaisesta pakot-
tamisesta tai vainoamisesta. Eikä siitä ollut kyse, vaikka samassa täsmentävässä julistuk-
sessa ilmoitettiin myös samana päivänä ammutun ainakin 25 punaryssävankia.  
89

Vasta 29-vuotias suomalais-venäläinen Georg Elfvengren oli taustaltaan Venäjän keisaril-
lisen armeijan upseeri, vannoutunut monarkisti ja vastavallankumouksellinen. Hänen 
henkilönsä ja sotilasuransa muistuttivat eräänlaista poikkeusolojen mahdollistamaa täh-
denlentoa: Elfvengrenille oli ilmeisen vaikeaa jättää vuoden 1918 sotatoimia taakseen. 
90

 TPK:n päiväkäsky n:o 1 (27.4.)1918, päiväkäsky n:o 2 (29.4.1918), 5. Terjijoen paikallisesikun87 -
nan saapuvat kirjelmät (1918) SArk 2285/1, KA; TPK:n kuulutus (päiväämätön), kuulutus nro. 2 
(päiväämätön/27.4.1918), kuulutus nro. 3 (päiväämätön), kuulutus nro. 4 (29.4.1918), Toimintao-
hjeet, kuulutukset ja julistukset (1918), SVRKV SArk-22854 KA.

 TPK:n kuulutus  nro. 2 (päiväämätön/27.4.1918), Toimintaohjeet, kuulutukset ja julistukset 88

(1918), SVRKV SArk-22854 KA. 

 TPK:n kuulutus nro 4 (29.4.1918), Toimintaohjeet, kuulutukset ja julistukset (1918), SVRKV 89

SArk-22854 KA. Vrt. Siltala 2009: 336.

 Myöhemmin Elfvengren johti Kirjasalon inkeriläisjoukkoja ja jatkoi vastavallankumouksellista 90

toimintaa Neuvosto-Venäjällä. Hänet teloitettiin Moskovassa vuonna 1927. Engman 2007: 
204-206; Mainio 2015: 62-63; Nevalainen 1996: 76-80; Ylikangas 2012: 164-165, 200-2001, 
338-341; Roselius ja Silvennoinen 2019: 321; Henkilömappi (Yrjö, Elfvengren), EK-Valpo I, KA. 
Elfvengrenille sota vaikuttaa olleen tapa elää samalla tavoin kuin saksalaisille Freikorps-joukoille. 
Vrt. Theweleit 1988.
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Toimittuaan komendanttina vain viikon Elfvengrenin tilalle 
nimitettiin kapteeni Kai Donner.  Jyrki Loima on arvellut, että 91

Elfvengren määrättiin komendantiksi nimenomaan suoritta-
maan vain välittömät rankaisu- ja puhdistustoimet, joita Donner 
sitten peitteli.  Kesäkuussa laaditussa Terijoen komendantinvi92 -
rastoa koskevassa tarkastuskertomuksessa todetaan:


	 “Kapteeni Donnerin ilmoituksen mukaan ei hänen 	 	
	 edeltäjänsä lähtiessään jättänyt virastoon henkilökuntaa, 	
	 koska komendantuurina toiminut esikunta seurasi 	 	
	 päällikköänsä. Myöskään ei (…) Elfvengren jättänyt 	 	
	 virastoon asiakirjoja, niin että tältä ajalta ei siis voida 	 	
	 viraston toimista ilmoittaa sanottavasti mitään.”  93

Elfvengrenin lyhyt toimikausi vaikuttaa ennen kaikkea olleen 
katkeamatonta seuraantoa sisällissodan tapahtumille. Kar-
jalankannaksen valtakunnanrajan järjestäminen tapahtui vasta 
hänen seuraajiensa toimesta.  	 	 
94

   	 	 	 	 	 	 	 	                     KUVA 6. Georg Elfvengren  

      (Sota-arkisto)


Tästä huolimatta Elfvengrenissä tuntuu henkilöityvän jotain aivan olennaista: Raudun 
taistelun sankarina ja Terijoen ensimmäisenä komendanttina hänen hahmonsa muodostaa 
ikään kuin kokemuksellisen jatkumon niille kahdelle rajalinjalle, joista ensimmäinen jakoi 
kansakunnan sisäisesti ja toinen erotti sen ulkoisesti. Raudun taistelu oli osoittanut 
viimein kokemuksellisesti toteen sen mikä jo tiedettiin: bolševikkitartunta oli levinnyt rajan 
takaa. Taistelemalla venäläisiä vastaan Raudussa lunastettiin vapaussodan totuus.  95

 Engman 2007: 204, 228. Lähteenmäki 2009: 150.  91

 Loima 2004: 198.92

 Terijoen komendanttiviraston tarkastuskertomus 19.6.1918, Ea:1.1Vallattujen alueiden tur93 -
vaamis-osaston päällikölle ynnä muille saapuneet kirjeet (1918 - 1918), Sotavankilaitos KA

 Sitä vastoin aihetta käsittelevät tutkimukset esittävät Elfevengrenin nimenomaan ensimmäisenä 94

rajakomendanttina. Ks. Engman 2007: 227, 228; Kosonen 1994; Lähteenmäki 2009:150.

 Ylikangas 2012: 348; Lähteenmäki 2009: 123, 124.95
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Samalla sodan sisäinen rintamalinja liikkui vähitellen kohti valtakunnanrajaa.  Terijoen 96

piirin komendanttina Eflvengren puhdisti rajaseutua huhtikuussa. Kesällä kaakkoinen 
valtakunnanraja asettui kansakunnan sisäisen jakolinjan tilalle, kun suojeluskuntalaisista 
muodostettiin Itäinen rajavartiosto. Tätä rintamalinjan siirtymää rajaseudun 
suojeluskuntalaiset elivät kenttävartioissa todeksi kesästä 1918 alkaen.    
97

3.2 RAJAN PERUSTAMINEN KESÄLLÄ 1918 

Touko- ja kesäkuun taitteessa vartioidun valtakunnanrajan muodostuminen viimeisteli ja 
saattoi kokemuksellisesti todeksi sen eronteon, jonka ensi askel oli senaatin antama 
itsenäisyysjulistus joulukuussa 1917. Tämä perustavaksi koettu ero, jota jo pitkän aikaa oli 
uumoiltu ja suunniteltu, tuli rajan myötä viimein näkyväksi, tunnustetuksi ja todeksi. Suomi 
lunasti itsenäisyytensä pitkälti Karjalankannaksen maarajalla. Siellä kansakunnasta ja sitä 
ilmentävästä valtioista tehtiin omia rajojaan sääntelevä, itsenäinen ja selvärajainen 
kokonaisuus. 
98

Neuvosto-Venäjän vallankumous sekä mahdollisti että kaksinkertaisti tämän eronteon. 
Valkoinen Suomi ei  pyristellyt vapaaksi enää vain itäisen sortovallan alaisuudesta, vaan 
myös porvarillista yhteiskuntajärjestystä uhanneesta bolševismista. Selvärajaiselle erot-
tautumiselle ja todelliselle rajalinjalle oli tarvetta. 
99

Tätä sisällissodan päättymistä seurannutta ajankohtaa leimasi vapaussodan retoriikka, 
saksalaissuuntaus, monarkismi ja suunnitelmat Suur-Suomesta.  Vasta lunastetut rajat 100

eivät kuitenkaan tässä katsannossa välttämättä vastanneet Suomen luonnollisia rajoja: 
Vienan Karjala kuten myös Pietaria ympäröivä Inkerinmaa olivat jääneet rajan tuolle 

 Vrt. Ylikangas 2012; Roselius 2013; Roselius 2018.96

 Aihetta tarkastellaan lähemmin luvussa 4.97

 B. Gyllenbögelin muistio 26.1.1918, Paasikivi III:10 KA. Donner 1919: 5-26; Paavolainen 1928: 98

5-10; Arimo 1986a: 24; Pulkkinen 1989; Sarviaho 2017: 44-47; Engman 2007.

 Esim. Donner 1919.99

 Arimo 1986a: 24-36; Roselius ja Silvennoinen 2019: 46, 47. 100
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puolen. Valtakunnanraja koettiin näissä puheissa yhtälailla sekä luonnottomaksi että vält-
tämättömäksi. 
101

Kun 3.5.1918 Terijoen piirin komendantiksi nimitettiin kielitieteilijä ja ylipäällikkö C. G. E. 
Mannerheimin suojatti kapteeni Karl (Kai) Donner, ei viranhoitoa varten ollut laadittu 
ohjesääntöä eikä kirjallisia ohjeita.  Pitkälti hänen aloitteistaan käynnistyi Kannaksen 102

rajaseutua koskeneiden rajajärjestelyjen ja niiden uudelleenjärjestelyjen pitkä jatkumo. 
103

7.5.1918 Donner kielsi päiväkäskyllä matkustamisen rajaseudulle Ollilasta itään päin ilman 
siihen myönnettyä erityistä lupaa.  
104

Touko- ja kesäkuun taitteessa Yleisesikunnan III:n osaston alaisuudessa toimiva Terijoen 
komendanttipiiri käsitti vain Terijoen pitäjään kuuluvat Kellomäen, Kuokkalan, Ollilan 
rannikkoalueet sekä Valkeasaaren alueen rajaan saakka (Rajajoen kylä). Näillä seuduilla 
komendantin määräysvallassa olevat suojeluskunnat vastasivat puolustuksesta, 
vartiopalveluksesta ja järjestyksen ylläpidosta.  Käytännössä toiminta oli edelleen 105

keskittynyt vallattujen alueiden haltuunottoon taisteluiden päätyttyä. Elfvengrenin 
toimikauden tavoin Donnerin ensimmäiset toimenpiteet koskivat Venäjän alamaisten 
poismuuttoa maasta sekä paikallisväestöltä edellytettävän oleskeluluvan hankintaa.  
Venäjänkieliset katukilvet että sähkösanomat kiellettiin. Venäläisten maastapoistuminen 
tuli tapahtua Rajajoen sillan kautta. Samalla moottoriajoneuvojen käyttö kiellettiin siviileiltä 
ja polkupyörällä ajamiseen tuli anoa lupaa poliisimestarilta. Tämän lisäksi öljyn, bensiinin 
ja petroolin myyminen ja siirtely ilman komendantin erikoislupaa kiellettiin.  
106

 Donner 1919: 44, 45; Arimo 1986a: 8, 28-35; Nevalainen 1996: 41-43; Roselius ja Silvennoinen 101

2019: passim.

 Terijoen komendanttiviraston tarkastuskertomus 19.6.1918, Ea:1.1Vallattujen alueiden tur102 -
vaamis-osaston päällikölle ynnä muille saapuneet kirjeet (1918 - 1918), Sotavankilaitos KA

 Ibid.103

 TPK:n päiväkäsky n:o 5 (5.5.1918), 12 Toiminta rajakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Don104 -
nerin arkisto, KA.

 TPK:n päiväkäsky nro 1 (27.4.1918), salaiset kirjejäljennökset (1918-1918), SVRKV 105

SArk-2285/1 KA. Knuutti 1982: 66.

TPK:n julistukset nro 5 (4.5.1918), nro 6 (6.5.1918), nro 7 (7.5.1918), nro 8 (9.5.1918), nro 9 106

(23.5.1918), Toimintaohjeet, kuulutukset ja julistukset (1918), SArk-2285/4 KA; TPK:n päiväkäsky 
n:o 3 (4.5.1918), 5 Saapuvat kirjelmät (1918), SVRKV SArk-2285/1;  Määräys n:o 34 (6.6.1918), 7 
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Rajan yli matkustaminen sallittiin ainoastaan Rajajoen aseman ja Valkeasaaren sillan yli 
iltäpäivisin kolmen tunnin ajan.  Vasta kesäkuun kynnyksellä Terijoen piirin komendantin 107

huomio kääntyy korostuneemmin kohti rajaa. Donner ilmoittaa päiväkäskyllä seuraavaa:


	 “3/a. Tästä lähtien vaaditaan jokaiselta suomalaiselta, joka saapuu Venäjältä 	 	
	          Suomeen ja jokaiselta venäläiseltä, joka matkustaa Suomesta Venäjälle,  
	           omistajan valokuvalla varustettu passi. (…) 
	    c.  Täten ilmoitetaan asianomaisten tietoon, että matkustamista varten Venäjälle  
	         ja takaisin vaaditaan Suomen hallitukselta erikoinen matkalupatodistus.  	 	
	         Anomukset lähetetään Ulkoasiain osaston toimistoon Helsingissä.”  108

Neuvosto-Venäjän vastainen raja ei ollut suljettu. Valokuvalla varustetun passin omaava 
suomalainen saattoi ylittää rajan tullakseen Suomeen. Hallituksen myöntämällä 
erikoisluvalla saattoi myös matkustaa Venäjälle ja takaisin. Venäjän alamaiset sen sijaan 
saivat ensisijassa matkustaa pois maasta.    


Varsinainen siirtymä sisällisodassa punaisilta vallattuja alueita turvanneesta Terjoen piirin 
komendantista kohti valtakunnanrajasta vastaavaa sotilas- ja rajaviranomaista tapahtui 
vasta, kun komendantin tehtäviin sisällytettiin rajakomissaarin virka kesäkuun alussa.  109

Järjestely ilmaisee selkeästi painopisteen muuttumista tavalla, jossa olennaisin 
Karjalankannakseen kohdistuva uhka vaikuttaa tulevan rajan tuolta puolen. Kun maan 
sisäiset levottomuudet oli saatu rauhoitettua, keskiöön nousi huoli siitä, mitä Engman on 
osuvasti nimittänyt Pietarin geopoliittiseksi realiteetiksi: vain 30 kilometrin päässä rajasta 
sijaitsi vallankumouksen kehto ja monimiljoonainen metropoli.  Se ei enää ollut 110

keisarillisen Venäjän pääkaupunki. Tämä läheisyys nähtiin nyt sotilaallisena ja poliittisena 
uhkana molemmin puolin rajaa – erityisesti, kun Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä 
tulkittiin vallitsevan julistamaton sotatila. Kesällä 1918 avoimen sotilaallisen konfliktin 
vaaraa vähensi kuitenkin Saksan keisarikunnan ja Neuvosto-Venäjän maaliskuussa 

 TPK:n päiväkäsky n:o 6 (8.5.1918), 12 Toiminta rajakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Don107 -
nerin arkisto, KA.

 TPK:n päiväkäsky nro. 9 (31.5.1918), 148 Saapuneet määräykset koskien rajan ylikulkua ja ra108 -
janvartiointia (1918-1918) SVRK:n apulainen Rajajoella Sark-2285/80 KA. 

 Terijoen komendanttiviraston tarkastuskertomus 19.6.1918, Ea:1.1Vallattujen alueiden tur109 -
vaamis-osaston päällikölle ynnä muille saapuneet kirjeet (1918 - 1918), Sotavankilaitos KA 

 Engman 2007: 202, tosin eri asiayhteydessä. 110
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solmima Brest-Litovskin rauha, jonka puitteissa Venäjä pidättäytyi puuttumasta Saksan 
suojeluksessa olevan Suomen itsenäisyyteen.         
111

Senaatin sota-asiaintoimituskunta vahvisti rajakomissaarin johtosäännön 19.6.1918. Se 
monikertaisti rajakomendantin toimialueen laajuuden. Aikaisemmin komendanttipiiri oli 
käsittänyt alueita ainoastaan Terijoen kunnasta. Nyt rajakomissaarin alaisuuteen määrätti-
in koko Kannaksen halkaiseva rajalinja Laatokasta Suomenlahdelle. Siihen kuuluivat Teri-
joen lisäksi Metsäpirtti, Rautu, Kivennapa, Uusikirkko sekä Koiviston ja Kuolemajärven 
rautatieradan etelän puoleiset osat. Rajakomissaarin tehtäväksi tuli nyt etupäässä huole-
htia rajasulusta. Tehtävän suorittamiseksi hänen alaisuuteensa määrättiin tarvittava määrä 
sotaväkeä. Käytännössä tämä tarkoitti paikallisia suojeluskuntalaisia.    
112

Rajaan kohdistunut huoli ei herännyt ainoastaan sotilasviranomaisten parissa. 
Samanaikaisesti myös Lääkintöhallitus ryhtyi toimiin, joskin eri syystä. Päätirehtööri J.J. 
Karvosen johdolla se esitti 2.6.1918 Senaatin Sisäasiaintoimituskunnalle, että Rajajoelle 
asetettaisiin tarkastuslääkäri valvomaan rajaliikennettä. Lisäksi rajan tuntumaan tuli 
perustaa kulkutautisairaala. Jo kaksi päivää myöhemmin, ja ennen Senaatin kirjallista 
vahvistusta, Lääkintöhallitus nimitti lääkäri Thure Grönlundin tarkastus- ja 
kulkutautilääkäriksi Rajajoelle. Syynä toimille oli Neuvosto-Venäjän sekavat olot sekä siellä 
tietojen mukaan tavatut kulkutaudit kuten kolera ja rutto. Rajaliikenteen mukana nämä 
tappavat taudit saattaisivat tunkeutua Suomeen. 
113

Rajaa ei kuitenkaan täysimittaisesti suljettu. Kaikki rajan ylittävä liikenne keskitettiin Raja-
joen ja Valkeasaaren yhdistävälle sillalle. Ainoana luvallisena rajanylityspaikkana tämä silta 
oli myös ainoa tarkoin vartioitu osa rajaa. Tämä epäintuitiiviselta vaikuttava järjestely joh-
tui käytettävissä olevien suojeluskuntalaisten määrän rajallisuudesta. Senaatin ulkoasiain 
toimituskunnalta anotuilla luvilla rajan yli tuli myös Venäjän alamaisia, lähinnä pietarilaista 
porvaristoa ja aristokratiaa.  Muutoin Donner antoi kuulutuksella rajaseudun asukkaille 

 Liulevicius 2000: 206; Ylikangas 2012: 208, 209.111

 Rajakomissaarin johto- ja menosääntö (19.6.1918), Terijoen rajavartiopataljoonan päiväkäskyt 112

(1918), SVRK:n apulainen Rajajoella Sark-2285/80 KA. Rajakomissaarivirka ja Terijoen piirin 
komendanttivirka sulautuivat kielenkäytössä nopeasti rajakomendantiksi. Asiakirjoissa käytetty 
lyhennys virallistettiin päiväkäskyllä 10.6.1920. Tätä nimitystä käytetään jatkossa lyhyemmän kir-
joitusasun johdosta.

 LH:n kirjekonsepti  Senaatin Sisäaisiaintoimistuskunnalle nro 1327 (2.6.1918); LH:n määräys 113

nro  1397 (4.6.1918), Da:123 Kirjekonseptit (1918), Lääkintöhallituksen kanslian arkisto KA; Eng-
man 2007.
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lähinnä täsmentäviä määräyksiä koskien sallittuja kalastusalueita, yöllistä ulkonaliikku-
miskieltoa ja sitä, että juhannuksen kohdalla siitä pidättäydyttäisiin. Liikenne rajalla jatkui 
läpi kesäkuun. Maahan pyrki Pietarista palaavia suomalaisia ja ulkomaalaisia. Lisäksi 
Suomen puolelle pyrki rajantakaisia oloja ja bolševikkeja pakenevia inkeriläisiä ja muita 
Venäjän alamaisia. Rajan yli tultiin niin uiden kuin Rajajoen sillan kautta.   
114




KUVA 7. Rajajoen maantiesilta. Rajajoen tuolla puolen Neuvosto-Venäjä ja Valkeasaari. (Holger 
Hongiston kokoelmat KA) 

Lääkintöhallituksen määräyksestä rajakomendantti ilmoitti 9.7.1918 päivätyllä kuulutuksel-
la, ja silmälläpitäen sitä, ettei rajan tuolla puolen raivoavat taudit isorokko, mustarokko ym. 
leviäisi Suomeen, kaikkien rajan yli saapuneiden tulisi ehdottomasti viettää neljätoista 
vuorokautta karanteenissa. Paikallisten asukkaiden tuli myös myötävaikuttaa siihen, ettei 
yksikään rajan yli tullut sivuuttaisi karanteenia.  
115

 Nevalainen 2010: 54-58; 63, 64; Valtakuntamme rajoilla. Yhteytemme itään, Suomen kuvalehti 114

n:o 43 1918. Engman 2007.

 TPK:n julistus nro 11 (9.7.1918), Toimintaohjeet, kuulutukset ja julistukset (1918), SArk-2285/4 115
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Tämän jälkeen tapahtumat etenivät rajalla ripeästi. Jo samana iltapäivänä Kuokkalan 
karanteenilääkäri sähkötti Lääkintöhallitukselle Helsinkiin:


	 “ KARÄNTÄNISSÄ YLI 300. JOS EN HUOMENNA VIIMEISTÄÄN SAA HEILLE 	 	
	 RUOKAA ON KARANTÄNI HETI HAJOITETTAVA ANON SÄHKÖOHJEITA. 	 	
	 GRÖNLUND”       
116

Karanteenin puitteet olivat tilanteeseen nähden rajalliset, sillä eristyslaitos koostui lähinnä 
venäläisiltä kesäasukkailta haltuunotetuista huviloista ja muutamasta lääkäriä avustavasta 
sairaanhoitajasta.


Kolme päivää myöhemmin Suomen senaatti julisti Lääkintöhallituksen vaatimuksesta 
Pietarin kaupungin ympäristöineen epäiltäväksi olevan koleran tarttuttama. Julistuksen no-
jalla astui voimaan Keisarillisen senaatin vuonna 1909 antama koleran torjuntaa ja vastus-
tamista koskeva määräys. Sen myötä lääkintäviranomaiset saivat laajat toimintavaltuudet 
tartunnan torjumiseksi.  
117

Määräys ei kuitenkaan pysäyttänyt tulijavirtaa. Karanteenilääkäri Grönlund raportoi Lääk-
intöhallitukselle rajan vuotavan.  Rajan ylitti monikertainen määrä tulijoita, sekä ra118 -
jakomendantin luvalla että luvatta, verrattuna Kuokkalan karanteenin vastaanottokykyyn. 
Lääkintöhallituksen vaatimuksesta Senaatti antoi 19.7.1918 määräyksen:


	 “ Siihen nähden, että vaaralliset kulkutaudit, kuten kolera ja pilkkukuume, nykyisin 	
	 raivoavat Pietarissa ja sen ympäristössä, on Senaatti (…) määrännyt, että Suomen ja 
	 Venäjän välinen raja entenkin Karjalan kannaksella on pidettävä mahdollisimman 	 	
	 tarkoin suljettuna (…)”   
119

 


 Saapunut sähkösanoma nro 2289 (9.7.1918), Eab:188 Viranomaisten ja yksityisten lähettämät 116

asiakirjat I (1918), Lääkintöhallituksen kanslian arkisto KA.

 Senaatin sisäaisiaintoimituskunta LH:lle (12.7.1918), Eaa:59 Senaatilta saapuneet kirjeet I, LH:n 117

kanslian arkisto KA; Keisarillisen Suomen Senaatin päätös (20.4.1909), https://agricolaverkko.fi/
vintti/julkaisut/historiakone/vuosi.php?sivu=2460 

 LH:n kirjekonsepti sisäasiaintoimituskunnalle n:o 2472 (19.7.1918), Da:124 Kirjekonseptit, 118

Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto KA. 
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Näin rajantakaisten kulkutautien raivo ja Lääkintöhallituksen aloitteellisuus pakottivat 
toimeenpantavaksi Karjalankannaksen ensimmäisen todellisen rajasulun. Raja oli 
lääkintöhallituksen toimesta medikalisoitu ja heinäkuussa 1918 koko efektiivinen kysymys 
rajasta muotoutui ennen kaikkea tartunnan kielen kautta. Kovan rajan toteuttaminen ei 
tapahtunut niinkään sotilaallisen tai poliittisen huolen johdosta. Rajasululla pyrittiin 
julkilausutusti pysäyttämään ennen kaikkea koleran eikä vallankumouksen leviäminen.  


Seuraavana päivänä rajakomendantti Donner ilmoitti päiväkäskyllä rajan sulkemista ja sen 
noudattamisesta ehdottoman tarkoin. Hän tosin lisäsi, “että SENAATIN antamilla erikois-
luvillakaan ei pääse rajan yli muualtakaan kuin Rajajoen sillan kautta”. 
120

  

Jos olisi mielekästä määrittää päivämäärän sille tapahtumalla, johon päättyi toista sataa 
vuotta kestänyt rajattoman Kannaksen ja Pietarin-suuntauksen aikakausi, ei sen 
päivääminen 20.7.1918 olisi perusteetonta. Kiistämätöntä kuitenkin on, että 
maailmansota, lokakuun vallankumous ja sisällissota olivat jo aiemmin pitkälti 
kuihduttaneet sen elävän yhteyden, joka Karjalankannaksella ja Pietarin välillä oli aiemmin 
vallinnut.  


Käytännössä rajan täydellistä sulkemista ei kuitenkaan toteutettu. Suomen senaatin 
ulkoasiain toimituskunta sähkötti Rajajoelle päivittäin henkilökohtaisia rajanylityslupia. Ra-
jaa ylittivät molempiin suuntiin niin suomalaiset, venäläiset kuin muut ulkomaalaiset. Osa 
tulijoista joutui odottamaan rajan takana karanteenin tyhjentymistä. Yleisesikunta sähkötti 
tosin poikkeulupia karanteenin välttämiseen. Tilanne kiristi entisestään rajakomendantin, 
karanteenin ja Lääkintöhallituksen välejä. 
121

Elokuussa Donner siirtyi Helsinkiin Yleisesikunnan osasto III:n palvelukseen. Hänen seu-
raajakseen nimitettiin lehtimies ja Viipurin komendantti Kaarle Rantakari, joka oli kesällä 
laatinut tarkastuskertomuksen Terjioen komendanttipiiristä. Rajakomendanttina hän jatkoi 
rajasulun ylläpitoa. Loppukuussa Pietarin Tšekan johtajan Mosei Uritskin murhaa ja 
Leninin murhayritystä seurasi kaupungissa terrorikampanja, joka vain voimisti Kannakselle 

 TPK:n päiväkäsy nro 13 (20.7.1918), 148 Saapuneet määräykset koskien rajan ylikulkua ja ra120 -
janvartiointia (1918-1918) SVRK:n apulainen Rajajoella Sark-2285/80 KA. 

 148 Saapuneet määräykset koskien rajan ylikulkua ja rajavartiointia (1918-1918), (145) SArk 121
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tulevaa pakolaisvirtaa.  Rajajoelle sijoitettu itäisen tiedustelun osasto raportoi Yleis122 -
esikunnalle 16.9.1918 seuraavaa:


	 “Viime päivien veri-löylyt Pietarissa ovat saaneet ihmiset liikehtimään ja etsimään 		
	 itselleen turvaa ja kaikista päättäen siirtyvät he tänne Suomeen. Vartioston vähyyden 
	 takia voi vaikeuksitta tulla yli rajan (…)”     
123

Kolme päivää myöhemmin rajakomendantti Rantakari kääntyi sähkösanomalla Yleis-
esikunnan osasto III:n puoleen ja vetoaa: “Venäjän anarkia ja joukkomurhat ajavat suoma-
laisia ja venäläisiä pakolaislaumoja Suomen rajalle. Meidän täytyy ottaa vastaan niitä, jotka 
Venäjälle jääneinä varmasti surmattaisiin”. Koska karanteeniasema oli  jo  ennestään täyn-
nä,  Rantakari ehdotti poikkeusjärjestelyä: 


	 “(…) pyydän koska taudin tapauksia ei ole karanteenissa oikeastaan ilmestynyt 	 	
	 oikeutta ottaa pakolaisia vastaan ilman karanteenia ehdolla että pakolaiset muualla 	
	 alistuvat lääkärin silmällä pidon alaiseksi (…) Ratkaisulla siis äärimmäinen kiire”.  
124

Runsas kolme tuntia myöhemmin saapui senaattori Stenroothin sähkösanoma, jonka no-
jalla Rantakari oikeutettiin toimimaan asianhaarain ja parhaan ymmärryksen mukaan. 
Lääkintöhallituksen tuli myös järjestää karanteeni niin, että se kykeni vastaanottamaan 
enemmän pakolaisia.  Tämä antoi Rantakarille laajan toimivallan suhteessa rajan yli 125

pyrkiviin. Järjestely ja pakolaistulva ei tyydyttänyt Lääkintöhallitusta. Sen vaatimuksesta 
ehdoton karanteenikäytäntö palautettiin senaatin sisäasiaintoimituskunnan käskyllä 
31.10.1918.   
126

Samaan aikaan sotilaallinen läsnäolo rajaseudulla vahvistui ja järjestäytyi. Kesäkuusta läh-
tien Karjalankannaksen rajan varmistamisesta vastasi kolme 2. divisioonan alaista ryk-

 Engman 2007: 107; Nevalainen 2010: 55.122

 ITO:n raportti (16.9.1918), 33 Yleinen ja salainen kirjeenvaihto (1918-1919), Yleisesikunta Os123 -
asto III:n valvontaosasto, T-22888/7 KA. 

 SVR:n komendantin sähkösanoma YE:lle (19.9.1918), 33 Yleinen ja salainen kirjeenvaihto 124

(1918-1919), Yleisesikunta Osasto III:n valvontaosasto, T-22888/7 KA.

 Senaattori Stenroothin sähkösanoma SVR:n komendantille (19.9.1918), 148 Saapuneet 125

määräykset koskien rajan ylikulkua ja rajavartiointia (1918-1919) SArk-2285/80.

 Senaatin sisäasiaintoimituskunta LH:lle (31.10.1918) Eaa 60, Senaatilta saap. kirjeet,1918 II, 126

Lääkintöhallitus I kanslia, KA.
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menttiä. Rajan yli pyrkivien suuri määrä pakotti rykmentit osallistumaan puolustuksellisen 
ryhmittymisen ohessa myös rajavartiointiin. Kuopion jälkaväki-rykmentti n:o 4:n komenta-
ja laati syyskuussa luonnoksen joukkojen järjestämisestä kenttävartioketjuksi rajalle.  12  127

asemaa ja 100 kenttävahtia käsittävä vartioketju ulottui Suomenlahdelta Kivennavalle. 
Yhdyspartiot valvoivat kenttävartioiden väliin jäävää rajalinjaa. Saksalaisen Everstin von 
Redernin ylipäällikön puolesta 3.10.1918 antama käsky vahvisti joukkojen ryhmittämisen 
leveydelleen rajan tuntumaan:


	 “Tavaton liikenne Venäjän puolelta suomalaisvenäläisen rajan yli vaatii tilapäisesti 		
	 ankarampaa rajavalvontaa, kun taasen rajavarmistuksella tilapäisesti on pienempi 		
	 merkitys (…)”   
128

Järjestelyn vakiinnuttamiseksi muodostettiin 18.10.1918 2. divisioonan alaisuuteen Teri-
joen rajavartiopataljoona, jonka tehtäväksi tuli vastata Karjalankannaksen maarajan var-
tioinnista.  Uuden järjestelyn myötä muut rajaseudun sotilasyksiköt saatettiin vapauttaa 129

rajavastuusta. 
130

Suljetun valtakunnanrajan muodostuminen vaikeutti merkittävästi paikallisväestön elämää. 
Perinteisten Pietariin suuntautuneiden elinkeinojen harjoittaminen tuli mahdottomaksi.  131

Huvila-asukkaiden kadottua palvelusektori kuihtui. Tilannetta kuvaa satulaseppä Edvard 
Hännisen Terijoen takseerauslautakunnalle esittämä valituskirjelmä:


 Ks. LIITE 1; Rajavartioston jaotus (20.9.1918), 1. Salainen kirjeenvaihto, 2. divisioona, Esikun127 -
nan osasto II, Esikunnan osasto 1b, R113/1 KA.

 Ylipäällikön käsky (3.10.1918), 1. Salainen kirjeenvaihto, 2. divisioona, Esikunnan osasto II, 128

Esikunnan osasto 1b, R113/1 KA. Arimo 1986a: 72.

 Pataljoonan komentaja majuri Stenberg laati akvarelliluonnoksen kenttävartioiden 129

järjestämisestä, ks. LIITE 2; Stenbergin kirje (20.11.2018), 1. Salainen kirjeenvaihto, 2. 
divisioona, Esikunnan osasto II, Esikunnan osasto 1b, R113/1 KA. 

 Kosonen 1994: 38; Engman 2007: 199-200; Arimo 1986a: 72.130

 Partanen 2010: 39.131
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	 “(…) pyydän harkitsemaan sitä seikkaa, että eihän täällä ole ollut liioin töitä mitään, 	
	 kun ennen Terijoella oli ajureita viiteen sataan, ja viime kesänä (1918) ei taitanut olla 	
	 kymmentäkään niin mistäs minulla sitten töitä on ollut kun ei ole hevosmiehiä 	 	
	 (…)” 
132

Niinpä suuri osa Pietarin-suuntauksesta aiemmin eläneestä rajaseudun väestöstä turvau-
tui laajamittaiseen salakuljetukseen. Rajantakaisen metropolin sekasorto ja puute tarjosi-
vat rajattoman kysynnän moninaisille elintarpeille. Rajan yli vietiin voita, karjaa ja tulitikku-
ja. Paikalliset tunsivat rajamaaston, eikä väljä kenttävartioketju pystynyt salakuljetusta 
pysäyttämään. 
133

3.3 SUOMEN JA VENÄJÄN RAJAMAA 

Vastauksena Karjalankannaksen rajaseutuun kohdistuviin moninaisiin uhkiin, Suomen 
senaatti vahvisti 29.10.1918 asetuksen n:o 150, jossa todetaan:


	 “1§. Viipurin läänistä erotetaan alempana määritellyissä asioissa sotilashallinnon 	 	
	 alaiseksi erityinen raja-alue eli Suomen ja Venäjän rajamaa, joka käsittää Raudun, 		
	 Metsäpirtin, Kivennavan, Terijoen, Uudenkirkon, Kuolemajärven, Koiviston ja 	 	
	 Muolan pitäjät. 

	 “2§. Alueen hallinto uskotaan tässä asetuksessa mainituissa asioissa Yleisesikunnan 
	 III:een Osastoon kuuluvalle Suomen ja Venäjän rajamaan komendantille, jonka 	 	
	 viraston asemapaikka on Terijoki. (…)”  134

Rajaseutu alistettiin sotilashallinnon alaisuuteen ja eristettiin samalla muusta Suomesta. 
Asetuksen nojalla Suomen ja Venäjän rajamaasta moudostettin militarisoitu 
puskurivyöhyke, jonka tarkoituksena oli varmistaa keskeisin osa valtakunnanrajaa. 
Käytännössä kysymys oli kaikenlaisen rajan ylittävän yhteyden ja vuorovaikutuksen 

 Pöytäkirja (16.4.1919), I Cc:7 Kunnallislautakunnan pöytäkirjat, Terijoenkunnan kunnallislau132 -
takunnan arkisto, MMA/KA.

 Engman 2007: 262-275; Nokki 2017; Lähteenmäki 2009.133

 Asetus n:o 150 (29.10.1918), Suomen Asetuskokoelma 1918. Ks. LIITE 1.134
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katkaisemisesta. Alueen hallinnosta vastasi laajoin valtaoikeuksin rajamaan komendant-
tivirasto, jonka ensisijaiseksi tehtäväksi tuli valvoa ja säännellä liikennettä sekä rajalinjalla 
että rajamaassa.  Tämän poikkeusjärjestelyn tarkoituksena oli niin bolševistisen agitaa135 -
tion, etappitoiminnan, kasvavan pakolaisvirran kuin salakuljetuksen pysäyttäminen. 
Tavoitteen saavuttamiseksi rajakomendantin toimivaltuudet oikeuttivat komendanttiviras-
ton tekemään alueella kotietsintöjä, pidätyksiä ja karkotuksia sekä valvomaan rajaseudun 
postilähetyksiä, kirjeitä, sähkösanomia, puheluita ja painotuotteita. Komendanttivirasto 
myönsi myös kaikki rajamaassa edellytetyt oleskelu-, liikkumis- ja matkustusluvat. 
136

Valtakunnanrajan varmistamiseen osallistuivat myös muut rajamaassa läsnäolleet vira-
nomaisorganisaatiot: Kuokkalan karanteeniasema, tullilaitos, poliisilaitos, Yleisesikunnan 
itäisen tiedustelun osasto (ITO), paikalliset suojeluskunnat sekä vuodesta 1919 lähtien 
myös Etsivän Keskuspoliisin Terijoen alaosasto. Myös 2. divisioonan alainen Terijoen ra-
javartiopataljoona toimi  käytännössä komendantinviraston alaisuudessa. Viranomaisten 
yhteistyö ei ollut aina mutkatonta. Rajamaan komendantti Rantakari vallitti siitä, ettei hä-
nen virastoaan sisällytetty ITO:n rajantakaista käsittelevien tiedusteluraporttien jakeluun. 
Tulli sen sijaan toistuvasti huomautti Terijoen rajavartiopataljoonan tekemistä 
takavarikoista. Yhteistyön puutteista huolimatta vuoden 1918 lopulla Suomen ja Venäjän 
rajamaasssa operoivista viranomaisorganisaatioista muodostui laaja-alainen valvon-
takoneisto Karjalankannaksen maarajalle. Tehtävien hoito, kuten yleisen järjestyksen yl-
läpitäminen, tullivalvonta ja rajavartioiti olivat eri sotilas- ja siviirviranomaisten välillä usein 
päällekkäistä ja eritymätöntä.


Suomen ja Venäjän rajamaan maarajan poikkeuksellisuutta ja siihen kohdistuneen huolen 
erityisyyttä korostaa se, että siinä missä Suomen koko valtakunnanraja Torniosta Laa-
tokan pohjoisrannalle siirrettiin sisäasiainministeriön alaisuuteen perustetun rajavartio-
laitoksen vastuulle vuonna 1919, Karjalankannaksen rajamaan sotilashallintovyöhykettä ja 
komendantin valtaoikeuksia samanaikasesti vain laajennettiin. Rajamaahan sisällytettiin 
Sakkolan ja Valkjärven pitäjät sekä rajamaan komendantti siirrettiin Yleisesikunnan III os-
aston alaisuudesta 2. Divisioonan alaisuuteen. Komendanttille tuli oikeus kieltää hevosten 

 Suomen ja Venäjän rajamaan komendantteina vuosien 1918 ja 1920 aikana toimivat kapteeni 135

Kaarle Rantakari (15.8. - 31.12.1918), kapteeni Kai Donner (12.1. - 18.2.1919), everstiluutnantti 
Lauri Sarin (18.2.1919 - 27.5./1.7.1920) ja everstiluutnantti Erik Heinrichs (27.5./1.7.1920 - 
huhtikuu 1921). Vrt. Lähteenmäki 2009: 150. 

 Asetus n:o 150 (29.10.1918), Suomen Asetuskokoelma 1918; Kosonen 1994: 53; Engman 136

2007; Nokki 2017.
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sekä kaikenlaisten ajo-, kuljetus- ja kulkuneuvojen käyttö seitsemän kilometrin säteellä 
rajalinjasta. Komendatti sai myös tuomioikeuden langettaa vankeusrangaistuksia raja-
maassa voimassa olevien määräysten rikkomisesta. Valtaoikeuksien laajentaminen perus-
tui ennen kaikkea rajantakaisten vaarojen ja jatkuvasti yleistyvän salakuljetuksen pysäyt-
tämiseen. Rajamaassa kuka vain saattoi milloin tahansa päätyä komendantinviraston tai 
Etsivän Keskuspoliisin tiloihin kuulusteltavaksi lukuisten perättömien ilmiantojen ja satun-
naistarkastusten johdosta. Kaikista säännöksistä, määräyksistä ja mielivallasta huolimatta 
paikallisväestön perinteisten elinkeinojen harjoittamista vaikeutti pääasiassa kuitenkin sul-
jettu valtakunnanraja.  
137

Marraskuussa 1918 Saksan ympärysvalloille kärsimät tappiot, keisarin vallasta luopumi-
nen sekä aselepo muuttivat tilannetta Karjalankannaksen rajalla.  Keskiöön nousi välitön 138

huoli bolševikkien hyökkäyksestä Kannaksen kautta Suomeen. 2. Divisioonan 11.11.1918 
annettu divisioonakäsky asemoi rajaseudun sotilasyksiköt puolustusasemiin. Terijoen ra-
javartiopaltajoona komennettiin pois rajalinjalta ja salakuljetuksen torjumisesta puolustuk-
selliseen syvyysmuodostelmaan.  Seuraavana päivänä myös rajamaan komendantti 139

Rantakari kirjoitti senaatin puheenjohtajalle J.K. Paasikivelle pakolaisilta ja rajan yli tulleilta 
saamistaan tiedoista:


	 “(…) Suunnan muutos Saksassa ja sen ohella tapahtuneet saksalaisten 	 	 	
	 vastoinkäymiset sodassa olivat omiaan rohkaisemaan bolschevikeja ja herättämään 	
	 heissä toiveita myöskin hyökkäyksen onnistumisesta Suomeen (…)”  


“(…) 8 päivää sitten on Pietarissa pidetty kokous, jossa Lunatscharskij sanonut, että 

venäläiset tulevat tekemään Suomeen invasionin, joka on oleva merkkinä punaisille,  

	 Suomessa alkaa aktiivinen toiminta (…) 
140

Kirjeen kirjoittamista seuranneena päivänä Neuvosto-Venäjä mitätöi Brest-Litovskin 
rauhansopimuksen ja hyökkäsi Saksan miehittämään Baltiaan Virossa, Latviassa ja Liet-

 Ibid; Lähteenmäki 2009: 168.137

 Esim. Arimo 1986a; Roselius ja Silvennoinen 2019.138

 Divisioonakäsky (11.11.1918), 1 Salainen kirjeenvaihto (1918-1923), 2. Divisioona osasto II /139

Esikunnan osasto 1B, R-113/1 MMA/KA.

 K.N. Rantakarin muistio: Asema Suomen ja Venäjän rajamaan komendantin näkökulmalta kat140 -
sottuna (12.11.1918), Paasikivi III:10.
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tuassa.  Samaan aikaan Karjalankannaksen maarajalla valmistauduttiin rajan takaa  141

vyöryvään hyökkäykseen. 2. Divisioonan toimesta laadittiin suunnitelma Rajajoen 
ylikulkusillan ja rautatiesillan räjäyttämiseen vihollisjoukkojen maahantunkeutumisen es-
tämiseksi.  Ohut, mutta entistä vaarallisemmaksi käynyt yhteys yli Rajajoen oli 142

katkaistava lopullisesti.

 

KUVA 8. Yksityiskohtia Rajajoen rautatie- ja maantiesillan hävittämissuunitelmasta. Rähjähteet tuli 
sijoittaa yöaikaan siltojen Suomen puoleisten tukirakenteiden juureen. 

Myös Yleisesikunnan Osasto III varoitti hyökkäysvaarasta raportissaan marraskuun lopul-
la.  Joulukuun alussa rajavartioinnin tehostamiseksi ja rajamaan puolustuksen vahvis143 -
tamiseksi perustettiin 2. Divisioonan alainen ryhmä Mandelin, jonka alaisuuten koottiin 
myös Terijoen rajavartiopataljoona ja Savon jääkärirykmentti sekä yksi tykistöpatteri. 
144

 Balkelis 2018: 53, 54; Kasekamp 2010: 144; Liulevicius 2000: 216; Harjula 2009.141

 Salainen ehdotus n:o 37/18 (13.11.1918), 1 Salainen kirjeenvaihto (1918-1923), 2. Divisioona 142

osasto II /Esikunnan osasto 1B, R-113/1 MMA/KA.

 Yleisesikunnan Osasto III:n viikkokertomus n:o 13 (22.11.1918), 1 Salainen kirjeenvaihto (1918-143

1923), 2. Divisioona osasto II /Esikunnan osasto 1B, R-113/1 MMA/KA. 

 Knuutti 1982: 32.144
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Bolševikkien odotettua hyökkäystä ei Karjalankannakselle kuitenkaan tullut. Taistelut jäivät 
Baltiaan. Vuoden vaihduttua huomio kääntyi takaisin kasvaviin pakolaismääriin sekä 
jatkuvasti lisääntyneeseen salakuljetukseen. Rantakari erosi komendantin virasta häneen 
kohdistettujen syytösten johdosta. Raja oli hänen alaisuudessan ollut liian läpilaskeva. 
Komendantiksi nimitettiin toistamiseen Kai Donner, joka toimi virassa vain 17.2.1919 
asti. 
145

Tammikuun 12. päivän 1919, ja heti uudelleen nimitetyksi tultuaan, rajakomendantti 
Donner käski rajan kokonaan suljettavaksi ja 500 metrin rajavyöhykkeen lopullisesti 
tyhjennettäväksi, kuitenkin niin, että kaikki luvatta rajan yli pyrkivät tuli käännyttää takaisin 
ja ainoastaan poikkeustilanteissa vetoaminen rajakomendanttiin tuli kysymykseen.  146

Runsasta viikkoa myöhemmin annetuttu päiväkäsky täsmensi kuitenkin, että kaikki rajan 
yli tulevat Suomen alamaiset tuli ottaa vastaan.  Syynä toimille oli maahantulijoiden 147

määrän kasvaminen. Tilanteen kiristymistä rajalla kuvaa myös Yleisesikunnan Osasto III:n 
rajakomendanttille lähettämä kirjelmä, jossa virastoa kritisoitiin rajaylitysten puutteellisesta 
kirjaamisesta. Käytäntöjen moninaisuus eri kansallisuuksien kohdalla ilmeisimmin heijastui 
kielenkäytön epämääräisyyteen:


	 “Kaikista rajan yli kulkevista henkilöistä sekä suomalaisista että venäläisistä ja 	 	
	 ulkomaalaisista, sekä matkustajista että pakolaisista on tehtävä merkintä. 	 	 	
	 Pakolaisiksi kutsutaan ainoastaan niitä Suomen alamaisia, jotka salateitse tulevat 		
	 rajan yli Suomeen sekä kaikkia Suomeen tulleista entisen venäjän alamaisia, joilla 
	 ei ole Ulkoasiainministeriön antamaa matkalupaa. (…) Samoin nimetään pakolaisiksi   

 SVRKV:n Päiväkäsky n:o 7 (17.2.1919), 25 SVRKV:n päiväkäskyt v.1919, SArk-2285/8. Tämän 145

jälkeen rajamaan komendanttivirasto siirtyi ammattisotilaiden alaisuuteen. Tsaarin upseeri 
ja everstiluutnantti Lauri Sarin johti virastoa toukokuuhun 1920, kunnes myös hänet 
pakotettiin eroamaan virasta liiallisen venäläismyönteisyyden johdosta. Kesällä rajamaan 
komendantiksi asetettiin jääkäri ja Käkisalmen läänin rykmenttiä komentanut  
everstiluutnantti Erik Heinrichs. Hän toimi virassa aina siihen asti, kun Karjalankannaksen 
maarajan vartiointi siirrettiin pysyvästi siviilihallinnon piiriin ja sisäsasiainministeriön 
alaisuuteen Tarton rauhan voimaanastumisen myötä. Engman 2007: 260; Kosonen 1994: 58; 
Karjalan Kannaksen Rajamaan komendanttilaitoksen päiväkäsky n:o 25 (6.7.1920), 35 Päiväkäskyt 
(1920-1920), KKR:n komendanttilaitos SArk-2286/8 KA; Karjalan Kannaksen Rajamaan 
komendanttilaitoksen päiväkäsky n:o 46 (31.12.1920), 66 Päiväkäskyt (1918-1920), Rajamaan 
komendanttilaitos SArk-2286/13 KA. 

 SVRKV:n Päiväkäsky n:o 1 (12.1.1919), 25 SVRKV:n päiväkäskyt v.1919, SArk-2285/8.146

 SVRKV:n Päiväkäsky n:o 6 (23.1.1919), 25 SVRKV:n päiväkäskyt v.1919, SArk-2285/8.147
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	 niitä muiden ulkovaltojen alamaisia, jotka tulevat Suomeen ilman Ulkoasiain- 	 	
	 ministeriön antamaa matkalupaa ja aikovat jäädä maahan.”     
148

Rajan yli pyrkivien ja Pietarista pakenevien määrän kasvu oli noussut julkisen keskustelun 
aiheeksi jo edeltävänä syksynä, mutta keskustelu voimistui, kun maalaisliitto teki aiheesta 
välikysymyksen tammikuussa.  Lehdistö nosti jatkuvasti esiin uutisia rajanylittävistä ja 149

Rajajoen yli uivista pakolaisista.  15.1.1919 Uusi Suomi julkaisi aiheesta uutisen otsikolla 150

“Pakolaisten tulviminen rajan yli”.  Paria päivää myöhemmin pakolaiskysymyksen takia 151

komendantin tehtävästä eronnut Rantakari selitti tilannetta haastattelulla, joka oli otsikoitu 
“Pakolaistulva Venäjältä ja olot Karjalan Kannaksella”.  Pakolaismäärän kasvu näkyi 152

myös Terjoelle siirretyssä karanteenissa. Keväällä 1919 karanteenilääkäri Grönlund joutui 
toistuvasti anomaan lisämäärärahoja kaikkien rajan yli tulleiden eristämiseksi. Huhtikuun 
3. päivänä karanteenissa oli 468 hoidokkia, joka oli lähes kolminkertainen määrä vuoden 
ensimmäiseen päivään verrattuna. 19.4.1919 karanteenissa oli jo 738 eristettyä.  Päivää 153

myöhemmin Grönlund kirjoitti Lääkintöhallitukselle:


	 “Sen johdosta, että nyt on alkanut tulla Venäjältä suurin joukoin suomalaisia ja 	 	
	 edelleenkin, mikäli minulle on ilmoitettu pitäisi aivan ensi tilassa tulla 3 - 5 000 	 	
	 henkeä ja kun laitoksessa on varattu tilaa ainoastaan neljälle sadalla hengelle,  
	 niin saan täten kunnioittaen anoa (…)”   154

Pietarista pakenevien venäläisten ja suomalaisten rinnalla tulijoiden joukossa oli nyt myös 
entistä enemmän inkeriläisiä. Bolševikkien terrorikampanjoiden ja vainon myötä yhä 
kasvava joukko inkeriläisiä pyrki Suomeen.  Pakolaisuuden rinnalle toiseksi keskeiseksi 155

 Kirje jäljennös (13.2.1919) YE Osasto III:lta SVR:n komendantille, 180 Saapuneet määräykset 148

(1918-1919), SVRK:n apulainen Rajajoella, SArk-2285/85 KA. 

 Engman 2007: 115-117; Nevalainen 1999: 61, 62.149

 Nevalainen 1999: 16.150

 Uusi Suomi 15.01.1919 n:o 11.151

 Karjala 18.01.1919 n:o 14.152

 Terijoen karanteenin päiväilmoitukset (1919), Efg:2 muut ilmoitukset (1919-1919), Lääkintöhalli153 -
tuksen kanslian arkisto KA.

 Grönlundin kirje LH:lle n:o 1058 (20.4.1919), Efb:7 Koleraraportit (1919), Lääkintöhallituksen 154

kanslian arkisto KA.

 Nevalainen 1999: 23; Nevalainen 2010: 56-58.155
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huolenaiheeksi nousi salakuljetus. Jo 6.2.1919 oli paikallisväestön harjoittaman 
salakuljetuksen laajuudesta rajakomendantille raportoinut eversti ja Karjalankannaksen 
elintarvikevaltuutettu Boris Gyllenbögel. Hänen mukaansa Kivennavan Lipola oli oikea 
salakuljetuksen pesä ja paikallinen suojeluskunta oli epäluotettava. Talvi mahdollisti myös 
laajamittaisen salakuljetuksen pitkin Suomenlahden ja Laatokan jääteitä. Toimenpiteeksi 
eversti ehdotti, että “ehkä olisi syytä, että tämmöistä ammuskelimista vähän enemmänkin 
harjotettaisiin, koska sillä näkyy olevan hyvä vaikutus (nim. moraalinen)”.  Toimeentulotta 156

jääneet paikalliset turvautuivat enenevässä määrin salakuljetukseen vaaroista 
huolimatta. 
157

Pakolaisuus ja salakuljetus kytkeytyivät myös tiivisti yhteen. Siinä missä rajan tuolle 
puolen vietiin elintarpeita, karjaa ja muuta käyttötavaraa, tuotiin sieltä salateitse niin 
Suomeen palaavia punakaartilaisia  kuin matkustusasiakirjoja vailla olevia pakolaisia.  
158 159

Vuoden 1919 aikana kysymys Karjalankannaksen maarajasta kietoutuikin ennen kaikkea  
näiden kahden teeman ympärille. Loppuvuodesta pakolaismäärät alkoivat laskea, mutta 
salakuljetus sen sijaan kasvoi ja ammattimaistui. Salakuljettaminen järjestettiin rajamaan 
halki Neuvosto-Venäjälle ulottuvien etappi- ja kuljetusketjujen avulla, joihin saattoi kym-
meniä salakuljettajia.  Jos vuotta aiemmin rajamaahan kohdistuneessa huolessa oli en160 -
nen muuta kysymys koleratartunnan ja bolševismin leviämisestä, niin nyt sen keskiöön oli 
noussut niin kutsuttu Kannaksen salakuljetuskuume.   
161

Muutoinkin vuosi 1919 pysyi rajamaan maarajalla rauhattomana. Rajakahakoita, joissa 
Rajajoen yli ammuskeltiin, tapahtui toistuvasti. Bolševikit räjäyttivät kesällä sekä Rajajoen 
rautatiesillan että maatiesillan. Valtionhoitaja Mannerheim julisti Suomen ja Venäjän raja-

 Gyllenbögelin kirje SVRKV:lle (6.2.1919),  27 SVRKV:n salaiset saapuneet kirjeet v.1919, 156

Sark-2285/8 KA.

 Engman 2007: 266; Nokki 2017.157

 Kokonaisuudessaan arvioidaan Venäjälle paenneen sisällisodan yhteydessä noin 13 000 158

punaista suomalaista. Nevalainen 2010: 54.

 Karste-Liikkanen 1968: 241.159

 Partanen 2010: 41.160

 Lähteenmäki 2009: 168. 161
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maan sotatilaan 6.6.1919, kun asetus rajamaan poikkeutilasta oli umpeutumassa.  162

Paikoin rajalla oli myös rauhallista, sillä Suomen vastaiselle rajalle, Kivennavalta Rautuun, 
oli perustettu inkeriläisten ja suomalaisten vapaajoukkojen hallitsema Kirjasalon 
tasavalta.  Enklaavi taisteli bolševikkeja vastaan ja alueen autonomisen aseman puoles163 -
ta. Inkeriläisjoukot ottivat samalla vastuulleen myös merkittävän osan Suomen Kar-
jalankannaksen maarajan vartioinnista.


Everstiluutnantti Lauri Sarinin virkakaudella Rajamaan komendanttiviraston toiminta ja 
rajakäytännöt vakiintuivat, tapauskohtainen mielivaltaisuus vähentyi ja sisäinen raportointi 
järjestelmällistyi.  Samalla rajasääntely täsmällistyi. Valtakunnanrajan avaaminen ja 164

sulkeminen sekä rajanylitykset kirjattiin päivittäin Rajajoen asemakomendantin toimesta 
minuutin tarkkuudella.  
165

30.4.1920 astui voimaan ensimmäinen rajakomendantin ohjesääntö. Siinä rajaseudun 
sotilashallintovyöhyke nimettiin Karjalan Kannaksen Rajamaaksi. Rajakomendantin tuli yllä 
pitää mitä tarkinta rajan vartiointia, jottei salakuljetusta tai luvatonta rajan ylikulkua tapahtu-
isi. Salakuljetuksen torjunnasta tuli siis julkilausutusti keskeisin osa komendanttiviraston 
toimintaa.  Rajamaa eristettiin sisäisellä passirajalla muusta Suomesta, jotta rajaseudun 166

henkilö- ja tavaraliikennettä pystyttiin valvomaan paremmin. Yöllinen ulkonaliikkumiskielto 
vahvistettiin.  Syksyllä valtioneuvoston antaman tavarain ja eläinten kuljetuslain nojalla 167

sisämaasta tulevat matkustajat saivat tuoda rajamaan sisäisen tullirajan yli ilman erillistä 
lupaa 2 pakettia tulitikkuja, 5 metriä kangasta, parin kenkiä, 100kpl savukkeita, 50 kpl 

 Julistuskirja n:o 75 (6.6.1919), Suomen Asetuskokoelma 1919.162

 Nevalainen 1996: passim; Engman 2007: 202-210; Partanen 2010: 34-36.163

 SVRKV:n päiväkäsky n:o 65 (1.10.1919), 25 Päiväkäskyt (1919), SVRKV SArk-2285/8 KA; 164

SVRKV:n päiväkäsky n:o 9 (20.3.1920), 66 Päiväkäskyt (1918-1920), SVRKV SArk-2286/13 KA; 
Eversti Lauri Sarinin kuulustelupöytäkirja (19.6.1920), Hb:4 “Eversti Sarin”-asiakirjat (1920), Sota-
ministeriö  PLM-23 KA.

 34 Luettelo lähetetyistä ja saapuneista puhelinsanomista (1920), SVRKV SArk-2286/8 KA. 165

 Asetus 126 (30.4.1920), Suomen Asetuskokoelma 1920; Kosonen 1994: 46. Engman 2007: 166

235, 272, 273.

 Karjalan Kannaksen Rajakomendantin tiedonanto, kuulutus n:o 8 (20.9.1920), 61 Tiedonan167 -
tolehdet (1918-1921), Rajamaan komendanttilaitos SArk-2286/13 KA. 
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sikareita, 250g teetä ja 2kg kahvia, silavaa sekä voita. Rikkomukset käsiteltiin so-
taoikeudessa. 
168




KUVA 7. Läpilaskeva Rajajoki 


Myös Karjalankannaksen maarajan rajavartiosotilaat järjestettiin uudelleen. Rajan vartiointi 
ja puolustus siirrettiin tehtävää varten perustetun Käkisalmen Läänin Rykmentin 
vastuulle.  Sen kantajoukko muodostui Terijoen rajavartiopataljoonasta. Rykmentin jo169 -
htoon nimitettiin everstiluutnantti Erik Heinrichs, josta siis  tuli myös Karjalan Kannaksen 
Rajamaan komendantti Lauri Sarinin jälkeen kesällä 1920. 


Sotilaiden käyttäminen rajavartiointiin ja salakuljetuksen torjumiseen ei ollut 
ongelmatonta. Käkisalmen Läänin Rykmentin muistojulkaisuun painetun kuvan 
alkuperäinen kuivakka kuvateksti Kahlaamo Rajajoessa (Kuva 6) ilmentää ilmeisimmin sitä 

 Karjalan Kannaksen Rajakomendantin tiedonanto, kuulutus n:o 11 (2.10.1920), 61 Tiedonan168 -
tolehdet (1918-1921), Rajamaan komendanttilaitos SArk-2286/13 KA. 

 Arimo 1986b: 101-105; Kosonen 1994: 44. 169
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turhautumista, jota koett i in yhtälai l la rajavart iovastuusta kuin Rajajoen 
riittämättömyydestä luonnollisena rajana ja maastoesteenä.  Pettymyksen 170

kohdistaminen nimenomaan Rajajokeen on siinä mielessä yllättävää, että pohjoisemmilla 
osuuksilla valtakunnanraja oli paikoin merkitsemätöntä umpimetsää. Siellä rajaa ei nähnyt 
puilta: jo Eversti Boris Gyllenbögelin laatimassa muistiossa huomautettiin että Raudun 
Sirkiänsaaressa salakuljettajat operoivat hiihtämällä pitkin metsiä.     
171

                                                                                         

Välirauha Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä astui voimaan 15.8.1920. Lokakuussa   
solmittiin Tarton rauhansopimus, joka tuli voimaan ulkoasiainministeriön ilmoituksella 
31.12.1920 klo 18:25.  Samalla rajamaan sotatila teki tilaa poikkeustilalaille. Ra172 -
jakomendantti siirtyi sotaministeriöstä sisasiainministeriön alaisuuteen. Karjalankannaksen 
maaraja tuli sopimuksessa tunnustetuksi ja vahvistetuksi sellaisenaan.  Heti rauhan 173

voimaan astuttua komendantti Heinrichs muistutti tiedonannoin rajaseudun väestöä raja-
maassa vallitsevasta asioiden järjestyksestä. Rajamaan komendantin tehtävänä oli kaikilla 
käytettävissä olevilla keinoilla ylläpitää tarkkaa valvontaa rajamaassa, jottei salakuljetusta ja 
luvatonta rajan ylikulkua tapahtuisi. Komendantin erityisvaltuudet salakuljetuksen pysäyt-
tämiseksi tehtiin tiedonannossa selväksi:


	 “Kaakkoisessa rajamaassa saadaan etsintöjä ja vangitsemisia toimittaa, paitsi 	 	
	 yleisen lain ja erikoisten asetusten myöntämillä edellytyksillä, myös muulloinkin, 	 	
	 milloin sellainen rajavalvonnan ja tuonnin ja viennin säännöstelyn voimassa 	 	
	 pitämiseksi katsotaan välttämättömäksi (…)”   
174

Huoli rajasta näyttää kääntyneen pois tuonpuoleisesta. Sen keskiössä oli nyt rajaseudun 
paikallisväestön arkinen, mutta sinnikäs ja salateitse tapahtuva suuntautuminen rajan 
taakse jääneeseen Pietariin. Ja sen torjumiseksi kuulutettiin:


 Käkisalmen Läänin Rykmentin muistojulkaisu 1921: 29. 170

 Gyllenbögelin kirje SVRKV:lle (6.2.1919),  27 SVRKV:n salaiset saapuneet kirjeet v.1919, 171

Sark-2285/8 KA.

 Karjalan Kannaksen Rajamaan komendanttilaitoksen päiväkäsky n:o 46 (31.12.1920), 66 172

Päiväkäskyt (1918-1920), Rajamaan komendanttilaitos SArk-2286/13 KA. 

 Arimo 1986b: 8,9.173

 Kaakkoisen rajamaan komentajan tiedonantolehti n:o 1 (1.1.1921), 64 Rajamaan komendantti174 -
laitos SArk-2286/13 KA
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	 “Suomen ja Venäjän välinen raja on niin hyvin maitse kuin meritse edelleenkin 	 	
	 suljettu sekä henkilö- että tavaraliikenteelle. Luvattoman rajan ylikulkuyritysiin 	 	
	 nähden tiedotetaan, että rajavartiostoilla on määräys heille kuuluvan tehtävän 	 	
	 täyttämiseksi käyttää kaikkia niitä voimakeinoja, joihin Rikoslaki oikeuttaa (…)”     
175

 Kaakkoisen rajamaan komentajan tiedonantolehti n:o 2 (2.1.1921), 64 Rajamaan komendantti175 -
laitos SArk-2286/13 KA
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4. RAJA JA TARTUNNAN KIELI 

4.1 RAJANTAKAINEN TARTUNTA 

Tässä alaluvussa tarkastellaan lähdeaineiston pohjalta tartunnan rajantakaista luonnetta ja 
sen yhteyttä Karjalankannaksen valtakunnanrajaan. Siinä maarajan perustaminen vaikut-
taa kietoutuvan tiivisti patologian kielellä muotoiltuun huoleen itärajan takaa leviävästä ja 
koko kansakuntaa uhkaavasta tartunnasta. Erityisesti tämä huoli kohdistui Rajajoelta vain 
runsaan 30 kilometrin päässä sijainneeseen Pietarin kaupunkiin. Bolševikkien käsissä 
keisarillinen Pietari vaikutti sortuneen surkeaksi tartunnanpesäksi. Vallankumouksen syt-
tymispaikkana ja tunnettuna  kulkutautien lähteenä kaupunki näyttäytyykin lähdeaineis176 -
ton valossa erityisenä poliittisten ja patologisten tartuntojen lähes miasmaattisena alku-
peränä ja levittäjänä.


KUVA 9. Pietarista oli ennenkin levinnyt kulkutauteja kuten koleraa.  177

 Ks. KUVA 9. ja esim. Lääkintöhallituksen kiertokirjeet n:o 154 (10.8.1907), n:o 185 (18.5.1910), 176

(20.7.1910), n:o 280 (30.11.1917), Hm:1 Kulkutauteja koskevat Lääkintöhallituksen kiertokirjeet, 
Lääkintöhallituksen V arkisto KA; Peltonen 1988: 182,183,191.

 Tuulispää n:o 34 (26.8.1910)177
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Sisällissodan loppuvaiheessa näkemys punakapinasta rajantakaisena tartuntana oli levin-
nyt laajalti valkoisten keskuudessa. Lehtikirjoittelussa bolševistisen tartunnan nähtiin tart-
tuneen idästä ja saastuttaneen punakaartilaiset.  Kapina riisuttiin poliittisista 178

päämääristä, patologisoitiin puheen tasolla sekä palautettiin kypsymättömän työväen irra-
tionaaliseksi purkaukseksi. 25.4.1918 Helsingin jääkäriprikaati kutsui Uuden Suomettaren 
ilmoituksessa lukijoitaan täyttämään isanmaallista velvollisuutta:


	 “Nyt on kysymys yhteiskuntamme elämästä ja kuolemasta. Kaikki muut tehtävät 	 	
	 ovat toisarvoisia, jokaisen miehen velvollisuus on yhtyä siihen valtavaan 	 	 	
	 ponnistukseen, millä yhteiskuntamme nyt koettaa vapautua Idän pelottavasta 	 	
	 rutosta. Kaikki voimat tarvitaan välttämättömästi.”     179

Lehti-ilmoituksessa vapaussota ja kamppailu ruttotartuntaa vastaan kiedotaan ajan-
mukaisesti yhteen. Ilmoituksen retoriikka on ilmeisen tarkoitushakuista: patologisoimalla 
bolševismi siltä riistettiin poliittinen relevanssi. Kysymys ei kuitenkaan ollut vain retoriikas-
ta. Lääkintöhallitus vahvisti punakaartilaisten ja sairauden välisen yhteyden 3.5.1918, kun 
päätirehtööri J.J. Karvonen lähestyi kirjeitse kaikkia piirilääkäreitä ja kaupunkien tervey-
denhoitolautakuntia:


	 “ Syystä, että Suomessa viime aikoina oleskelleet venäläiset sota- ja 	 	 	
	 punakaartilaisjoukot ovat levittäneet kulkutauteja eri osiin maata, saa L:s täten 
	 kehoittaa Teitä ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että ne laitokset ja rakennukset, 	
	 joissa tällaisia joukkoja on majaillut, tarkoin puhdistetaan ja missä niin tarpeelliseksi 	
	 katsotaan desinfioidaan. Helsingissä, toukokuun 3 p:nä 1918. J.J.K”   180

Lääkintöhallitus teki kirjeellään retorisista kielikuvista tosiasian. Vallankumouksellisten 
saastuttamat tilat oli puhdistettava patogeeneista, sillä bolševismin rinnalla punakaarti-
laiset levittivät kulkutauteja. Desinfioinnilla takaisinvallatut tilat pudistettiin bakteereista ja 

 Esim. Karjala 31.5.1918 “Punaryssäläisyys Suomessa”; Uusi Suometar 19.4.1918 “Katsaus 178

venäjän oloihin”;  4.5.1918 “Koska on lainsäädännöllinen erehdys korjattava”, 5.5.1918 “Veden-
paisumuksen päättyessä”; Uusi Päivä n:o 32 (25.4.1918)

 Uusi Suometar n:o 40 (25.04.1918).179

 Kirjekonsepti n:o 958 (3.5.1918), Da:123 Kirjekonseptit (1918), Lääkintöhallituksen kanslian 180

arkisto, KA; Mäkelä 2007: 171, 203.
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bolševismin rippeistä. Lääkintöhallitus toi myös selvästi ilmi tartuntavaaran rajantakaisen 
luonteen toukokuisessa kiertokirjeessään:


	 “Kuten Lääkintöhallitus (…) on maan kaikille lääkäreille ilmoittanut on kapinallisten 	
	 joukoissa vallinneiden surkeanhuonojen terveydenhoidollisten olojen aiheuttamana 	
	 näissä joukoissa levinneitä, nähtävästi venäläisten mukana niihin kulkeutuneita 	 	
	 tauteja (…)  181

Kiertokirje vahvisti epäsuorasti sekä tartunnan rajantakaisen alkuperän että sen kaksi-
naisen luonteen: rajantakainen bolševikki tai punakaartilainen ilmensi sekä ideologista että 
patologista tartuntavaaraa. Siinä missä hänen puheensa ja kiväärinsä levittivät bolševis-
mia, tartuttivat hänen ruumiinsa ja eritteensä muita kulkutauteja.  


Myös rajaviranomaiset olivat tietoisia tästä tartunnan leviämisen vaarasta. Aamupäivällä 
2.6.1918 Terjoen piirin komendantti Kai Donner lähetti sähkösanoman Lääkintöhallituk-
selle Helsinkiin:


	 “ Paitsi lääkäriä Venäjältä tulevien matkustajien tarkastamista varten tarvittaisiin 	 	
	 myöskin välttämättä sairaanhoitaja. Odotan pikaista vastausta siitä mihin 	 	 	
	 toimenpiteisiin Lääkintöhallitus pyyntöni johdosta on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä.”    182

Jo samana päivänä Lääkintöhallitus lähestyi Senaatin Sisäaisiaintoimituskuntaa laajalla  
tilannekatsauksella ja toimenpidesuunnitelmalla. Siinä tartunnan uhkaa siirrettiin valtakun-
nanrajalle. Kun aiemmin vaarana olivat olleet punakaartilaisjoukot, joihin oli yhtynyt suuret 
määrät venäläisiä, osaksi maassa jo ollutta, osaksi suorastaan siinä tarkoituksessa 
Wenäjältä tänne saapunutta väkeä, levittivät ympärilleen tarttuvia tauteja,  nyt tämä huoli 183

kohdentui täysimittaisesti kaakkoisen rajan tuntumaan: 

 Lääkintöhallituksen kiertokirje (14.5.1918), Hm:1 Kulkutauteja koskevat Lääkintöhallituksen 181

kiertokirjeet, Lääkintöhallituksen V arkisto KA; Mäkelä 2007: 173.

 TPK:n sähkösanoma LH:lle n:o 3 (2.6.1918), 2 Lähetettyjä sähkösanomia (1918), SVRKV SArk 182

2285/1, Ka.

 LH:n kirjekonsepti Senaatin sisäasiaintoimituskunnalle n:o 1327 (2.6.1918), Da:123 Kirjekon183 -
septit (1918), Lääkintöhallituksen kanslian arkisto, KA.
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	 ”(…) edellä olevan lisäksi on sitten viime aikoina esiintynyt tartunnan levittäjänä uusi 	
	 tekijä nimittäin Pietarista maahan takaisin pyrkivät suomalaiset ja mahdolliset muut 	
	 pakolaiset (…) Kuten tunnettua on nimittäin Pietarissa ollut pilkkukuumetta liikkeellä 	
	 suuressa määrin ja on Suomessakin punakaartilaisten joukossa sattunut muutamia 	
	 tapauksia. Kolera, joka aikaisemminkin Wenäjällä ollut liikkeellä voi kesä tullessa 	 	
	 taasen alkaa liikkua. Ruttotapauksia olisi venäläisten lehtien mukaan pari kuukautta 
	 sitten sattunut etelä-Wenäjällä. Mitään erityisempiä toimenpiteitä näiden 	 	 	
	 vastustamiseksi ei Wenäjällä varsinkaan siellä vallitsevien sekasortoisten olojen takia 
	 voi odottaa ja on sen kautta maata uhkaava vaara tuntuvampi.”     
184

Karjalankannaksen maaraja näyttäytyi tartunnalle alttiina rajapinta, jota kulkutautien moni-
naisuus uhkasi. Lääkintöhallituksen mukaan toimenpiteisiin oli ryhdyttävä välittömästi:


	 ”Edellä esitettyjä näkökohtia silmällä pitäen katsoo Lääkintöhallitus tarpeelliseksi, 		
	 että Rajajoen tahi jollekin muulle lähellä rajaa sijaitsevalle asemalle asetettaisiin 	 	
	 tarkastuslääkäri valvomaan kulkuyhteyttä ja että samaan paikkaan järjestettäisiin 	 	
	 erityinen kulkutauti sairaala ja yleinen puhdistus- ynnä desinfioimislaitos (…)”   185

Lääkintöhallituksen ehdotti varautumista pahimman varalle. Valmistelut ruttolaboratorion 
perustamiseksi ja taudin bakteriologisen todentamisen mahdollistamiseksi oli aloitettava 
välittömästi.  Tarkastus- ja kulkutautilääkärin tehtävään nimitettiin pari päivää myöhem186 -
min Thure Grönlund. Kuukautta myöhemmin rajakomendantti Donner ja Lääkintöhallitus 
perustivat karanteeniaseman Kuokkalaan. Donner kommentoi toimeen ryhtymistään 
päiväkirjassaan: “Tällä voimallisella keinolla toivomme pystyvämme estämään hengellisten 
ja ruumiillisten kulkutautien saamasta aivan liian suuren levinneisyyden tässä jo ennestään 
saastuneessa maassa”.     
187

Max Engman on osuvasti esittänyt, että ajan myötä karanteeniasemasta muodostui sulku, 
jonka tarkoituksena oli suojella Suomea kulkutauti- ja poliittiselta tartunnalta, suomalainen 

 Ibid.184

 Ibid.185

 Ibid.186

 Rajakomendantti Donnerin puhtaaksikirjoitettu päiväkirjamerkintä (2.7.1918, s.2), 3 Päiväkirja 187

(1918), 25 Kai Donnerin arkisto KA; käännös Max Engman, Engman 2007: 280.
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cordon sanitaire.  Rajantakainen tartunnan uhka kiinnittyi nimenomaan kaakkoiselle 188

valtakunnanrajalle. Sen takana oli sisällissodan kauhuja toisintava Pietari.  Sieltä 189

lähtisivät  liikkeelle niin kulkutaudit kuin uusi punakapina. Kannaksen maarajan tehtäväksi 
tuli säännellä ja torjua tuota tartuntavaaraa, joka uhkasi niin kansakunnan terveyttä kuin 
porvarillista yhteyskuntajärjestystä. Cordon sanitaire asettui Karjalankannakslle sekä 
suojeslukuntien ja sotilasosastojen toteuttaman kenttävartioketjun että karanteeniaseman 
perustamisen myötä heinäkuussa 1918.  


Karjalankannakselle asettunut rajalinja heijasteli myös vanhempaa erontekoa. Jo 1500-lu-
vulta lähtien Venäjä esitettiin eurooppalaisessa katsannossa usein länsimaisen sivistyksen 
vastakohtana. Se edusti aasialaista barbariaa, joka uhkasi eurooppalaista sivilisaatiota. 
Siinä todentui itämainen karkeus ja sivistymättömyys.  Maailmasodan myötä tämä ra190 -
janveto tuli selkeästi esiin myös Baltiassa. Vaikka sodassa olivat alunperin vastakkain 
Saksan ja Venäjän keisarikunnat, vailla ideologista rajalinjaa, niiden välinen sodankäynti 
jäsentyi kamppailuna länsimaisen sivistyksen ja itämaisen barbarian välillä.  Saksan val191 -
loittamaan Baltiaan perustettu miehityshallinto pyrki kovaotteisesti kurittamaan ja 
sivistämään (Kulturarbeit) paikallisväestöä, luodakseen rajaseudusta puskurivyöhykkeen 
läntiselle kulttuuripiirille.  Samalla Saksan armeijan sotilaslääkärit kamppailivat tuntem192 -
attomia itäisiä kulkutauteja vastaan.  Baltian sekä myös Suomen tehtävä länsimaisen 193

sivilisaation itäisenä etuvartioasemana tuli esille myös Rudolf Kjellenin vaikutusvaltaisissa 
kirjoituksissa.  Suomessa näitä näkökantoja edustivat erityisesti jääkärit ja aktivistit.  194 195

Heille bolševismi näyttäytyi vain ikiaikaisen itäisen barbarian viimeisimpänä ja raaimpana 
ilmauksena. Sen todensi Pietarissa syntynyt sekasorto.      


 Engman 2007: 276; Markel 1997: 3. 188

 Siltala 2009: 312, 488.189

 Karemaa 1998: 12-16.190

 Karemaa 1998: 16, 87, 99,101; Liulevicius 2000: 2-8; Roselius ja Silvennoinen 2019: 53-54, 191

122, 132-133, 176-177; Harjula 2009.

 Liulevicius 2000: 113-144.192

 Liulevicius 2000: 80,81, 105; Mäkelä 2007: 188-197.193

 Kjellén 1918: 132-139,146; Roselius ja Silvennoinen 2019:41.194

 Jääkäri- ja aktivistipiirien keskiössä toimineiden rajakomendanttien kirjoituksissa rajanveto 195

tuodaan selvästi esiin. Esim. Donner 1919: 7,8, 50,51; Heinrichs 1919: 94,95; myös myön-
tyväisyyslinjaa kannattanut Rantakari alleviivasi rajantakaista sivistymättömyyttä. Rantakari 1918: 
passim.
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4.12 PIETARI: ITÄINEN TARTUNNANPESÄ 

Lääkintöhallituksen esityksen johdosta Suomen senaatti julisti 12. päivä heinäkuuta 
Pietarin kaupungin ympäristöineen epäiltäväksi olevan koleran tarttuttama.  Senaatin 196

julistus vahvisti tämän vanhastaan tunnetun yhteyden koleran ja Pietarin välillä.  Kaikki 197

kaupungista saapuvat tai rajalla tavatut asetettiin 14 päivän eristykseen Kuokkalan 
karanteeniasemalla.  Toimenpide ei kuitenkaan ollut lääkintäviranomaisten 198

näkökulmasta riittävä. Raja-alueesta vastaava Muolaan piirilääkäri Johan Sonck oli jo 
aikaisemmin varoittanut, että nämä rajaseudut (…) ovat erittäin (…) alttiita kaikenlaiselle 
kulkutautitartunnalle idästä päin.  Hänen mukaansa raja vuoti vaarallisesti. 18.7.1918 199

piirilääkäri Sonck raportoi Lääkintöhallitukselle:


	 “Saan kunnioittaen mainita, että vaikkakin raja Venäjää vastaan on sulettu ja 	 	
	 vartioitu, niin kuulemani mukaan aina silloin tällöin joku Pietarista tahi Venäjältä 	 	
	 palaava punikki ja ehkenpä joku muukin henkilö onnistunut salaa pääsemään rajan 	
	 rajan yli ja vartioston läpi, ilmestyen sitten siellä täällä lähiseudulla.”     200

Piirilääkäri Sonckin kuulopuheisiin perustama huoli ei vaikuta puhtaasti lääketieteellisiltä. 
Rajasääntely oli pettänyt ja uhkaava tuonpuoleinen pääsi huomaamatta tunkeutumaan 
liian lähelle. Piirilääkäri kantoi huolta siitä, millaista ainesta, ja miten rajan yli oli tultu. 
Sonck jatkoi kirjeessään:


	 “Koska tietojen mukaan kolera raivoaa suurella voimalla Pietarissa nykyään 	 	
	 (kuolleiden luku n. 800 vuorokaudessa) ja koska nälänhädän ja anarkian takia tila 	 	
	 muutenkin Pietarissa on sietämätön, niin on luonnollista että moni, kun ei muuten 

 LH:n esitys Senaatin sisäasiaintoimituskunnalle (10.7.1918), Da:124 Kirjekonseptit (1918), 196

Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto, KA;  Senaatin sisäaisiaintoimituskunnan kirje LH:lle 
(12.7.1918), Eaa:59 Senaatilta saapuneet kirjeet I, Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto, KA.

 Peltonen 1988: 182-184, 192-196. 197

 Ks. luku 3.2 Sivu198

 Muolaan piirilääkärin kulkutautiraportti LH:lle (6.7.1918), Efa:67 Kulkutautiraportit (1918-1919), 199

Lääkintöhallituksen kanslian arkisto, KA.

 Muolaan piirilääkärin kirje LH:lle (18.7.1918), Efb:7 Koleraraportit (1918), Lääkintöhallituksen 200

kanslian arkisto, KA.
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	 pääse, pyrkii salaa rajan yli Suomeen toista tahi toista tietä.”    201

Sonck olikin pikemmin huolissaan Pietarissa raivoavan koleran työntövoimasta kuin 
kulkutaudista itsestään. Rajalinja uhkasi antaa periksi. Samanlaisia huomioita Lääkintöhal-
litukselle ilmoitti myös Viipurin piirilääkäri Weymann:


	 “Salateitä myöten on kyllä eräitä punaisia pakolaisia saapunut esim. Koivistoon, 	 	
	 jossa paikkakunnan suojeluskunta on ottanut ne huostaansa, ja tunnettu on myös, 	
	 että yksityisiä henkilöitä on saapunut Suomeen Pietarista, kulkien tälläisiä salateitä 	
	 ja todenmukaisesti Rajajoen ylitse Walkeasaareen eli Terijoen tienoilla.”  202

Molempien piirilääkäreiden kirjeet vaikuttavat poliittisesti motivoituneilta, sillä niiden jaka-
ma huoli kohdistui erityisesti siihen, että entisten punakaartilaisten salatiet läpäisivät rajal-
injan. Vaarana tuntui olevan tartunnoille monimuotoisesti alttiin aineksen hallitsematon 
maahan pääsy. Rajalinjan epävarmuus vaikuttaa väkevöittäneen sanottavaa ja herät-
täneen närkästystä. Samana päivänä Lääkintöhallitus esitti Senaatin Sisäasiaintoimi-
tuskunnalle täysimittaista rajasulkua Karjalankannakselle:


	 “Sitten kun Rajajoen asemalle määrätty tarkastulääkäri lääketieteenlisensiaatti Th. 	
	 Grönlund telefoonitse on Lääkintöhallitukselle ilmoittanut että tästä päivästä alkaen 	
	 rajan yli jälleen joukoittain päästetään Suomen puolelle Venäjältä tänne pyrkiviä 	 	
	 henkilöitä myöskin venäläisiä, saa Lääkintöhallitus siihen nähden että vaaralliset 	 	
	 kulkutaudit kuten kolera ja pilkkukuume nykyisin raivoavat Pietarissa ja sen 	 	
	 ympäristössä ja kun näiden tautien maahamme pääseminen ja vielä monessa 	 	
	 suhteessa epäjärjestyksen alaisessa maassamme tietäisi (…) miltei voittamattomia 	
	 vaikeuksia niiden levenemisen ehkäisemiseksi (…) saa Lääkintöhallitus (…) 		 	
	 nöyrimmästi anoa toimituskunnan pikaista toimenpidettä siihen että Suomen ja 	 	
	 Venäjän välinen raja Karjalan kannaksella edelleenkin pidettäisiin mahdollisimman 	
	 tarkoin suljettuna.”  203

 Ibid.201

 Viipurin piirilääkärin kirje LH:lle (18.7.1918) jäljennös jäljennöksestä, 136  (II/V) Kuulus202 -
telupöytäkirjat (1918-1921), SVRKV SArk-2285/75 KA.

 LH:n kirjekonsepti Senaatin sisäasiaintoimituskunnalle n:o 2472 (19.7.1918), Da:124 Kirjekon203 -
septit, Lääkintöhallituksen I kanslia  KA. 
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Sisällissodan heikentämää Suomea uhkaisi ylivoimainen koettelemus, jos rajalinja ei 
kestänyt. Tartunnan leviämiselle altis maaraja oli suljettava tarkoin. Rajakomendantti Don-
ner toimeenpani Senaatin määräyksestä rajasulun siihen nähden, että vaaralliset kulkutau-
dit kuten kolera ja pilkkukuume nykyisin raivoavat Pietarissa ja sen ympäristössä.  
204

Pietariin kohdistunut ja pitkälti poliittinen huoli vaikuttaa todella muovanneen lääkintävira-
nomaisten huomiota, ja ohjanneet sitä kohti kaakkoista maarajaa, sillä muualla puhjennei-
ta kulkutautiepidemioita käsiteltiin toisin. Kun Tukholmassa ilmeni koleratapauksia muu-
tama päivä Pietaria myöhemmin, kaupunki julistettiin ympäristöineen koleran saastutta-
maksi.  Tukholmasta Suomeen tulevat laivat oli tarkastettava, mutta erityisiä karanteeni205 -
asemia tai -toimia ei otettu käyttöön.  Kaupunkia ei mielletty Pietarin kaltaiseksi tartun206 -
nanpesäksi ja puolitoista kuukautta myöhemmin Tukholma julistettiin koleratartunnasta 
vapaaksi.  Myös rajaa Tornionjoella käsiteltiin toisin kuin Rajajoella. Esimerkiksi Haa207 -
parannan kesäinen vaikea lavantautiepidemia ei johtanut vastaavanlaiseen rajasulkuun 
kuin Karjalankannaksella.  Lisäksi, kun Laatokan pohjoispuoleiselle rajalle perustettiin 208

armeijan toimesta useampia karanteeniasemia, kieltäytyi Lääkintöhallitus ottamasta niitä 
vastuulleen, nähden ne pitkälti tarpeettomina.  Itäinen valtakunnanraja ei näin tunnu 209

muodostaneen yhtä kokemuksellista jatkumoa. Vaara sijoittui nimeomaan Karjalankan-
naksen rajalinjalle. Siellä vastassa oli Pietari, eikä Laatokan pohjoispuolisten heimoretkien 
ja karelianismin Itä-Karjala tai Viena.        
210

 Suomen Senaatin sisäaisiaintoimituskunta LH:lle (19.7.1918), Eaa:59 Senaatilta saapuneet kir204 -
jeet I, LH:n kanslian arkisto KA; TPK:n päiväkäsy nro 13 (20.7.1918), 148 Saapuneet määräykset 
koskien rajan ylikulkua ja rajanvartiointia (1918-1918) SVRK:n apulainen Rajajoella Sark-2285/80 
KA. 

 LH:n kirjekonsepti Suomen Senaatin Sisäsasiaintoimituskunnalle n:o 2473 (19.7.1918), Da:124 205

Kirjekonseptit, Lääkintöhallituksen I kanslia  KA. 

 LH:n kirje kaupunkien terveydenhoitolautakunnille n:o 2498 (20.7.1918), Da:124 Kirjekonseptit, 206

Lääkintöhallituksen I kanslia  KA; LH:n kirje Tulli- ja merenkulkuhallituksille n:o 2673 ja 2674 
(22.7.1918), Da:124 Kirjekonseptit, Lääkintöhallituksen I kanslia  KA. 

 LH:n kirjekonsepti Sisäaisiaintoimituskunnalle n:o 4042 (13.9.1918), Da:124 Kirjekonseptit, 207

Lääkintöhallituksen I kanslia  KA. 

 LH:n kirje Tornion piirilääkärille n:o 2979 (6.8.1918), Da:124 Kirjekonseptit, Lääkintöhallituksen I 208

kanslia,  KA. 

 LH:n kirjekonsepti Sisäasiaintoimituskunnalle n:o 2933 (5.8.1918), Da:124 Kirjekonseptit, Lääk209 -
intöhallituksen I kanslia  KA. 

 Heimoretkistä enemmän ks. Roselius ja Silvennoinen 2019.210
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Kulkutautien poliittisuuden voi nähdä tulevan ilmi myös Suomessa kesällä 1918 alka-
neessa  espanjantautiepidemiassa.  Taudin katsottiin yleisesti rantautuneen maahan 211

saksalaisten sotilassosastojen mukana.  Vaikka espanjantaudin pahamaineisuus oli tuol212 -
loin jo yleisesti tunnustettu, lääkintöviranomaisten toimia taudin leviämisen torjumiseksi 
voi kuvata passiivisiksi.  Lääkintöhallituksen huoli kohdistui ennen kaikkea Karjalankan213 -
naksen rajalle, eikä kulkutaudilla nähty olevan yhteyttä itärajan takaisiin tapahtumiin. Sen 
sijaan espanjantauti nähtiin leimallisesti saksalaisia ja valkoista armeijaa vaivaavaksi 
sairaudeksi.  Myös rajakomendantti Donner merkitsi päiväkirjaansa sairastaneensa es214 -
panjantaudin heinäkuun alussa problematisoimatta kuitenkaan tartunnan alkuperää tai 
sen yhteyttä henkisiin kulkutauteihin.  Vaikutelmaa siitä, ettei sivistysmaista levinnyt ja 215

kuningashuoneita sairastuttanut tartunta edellyttänyt raja- ja lääkintäviranomaisilta vas-
taavanlaisia toimenpiteitä kuin idästä uhkaavat kulkutaudit, on vaikea välttää.        


Vallakumouksellisuuden yhteys kulkutauteihin on nähtävissä myös vankileireille suljettujen 
punakaartilaisten riveissä kesällä 1918 puhjenneiden tautien käsittelyssä.  Kulkutautiti-
lanne oli vankileireillä vaikea ja vankeja kuoli isorokkoon, pilkkukuumeeseen ja espanjan-
tautiin.  Leirivankien terveydenhoidosta vastasi sotavankilaitoksen alaisuudessa toimi216 -
neet lääkärit. Lääkintöhallitus saattoi näin keskittää huomionsa toisaalle. Alkusyksyyn 
1918 mennessä se ilmaisi huolensa lähinnä siitä, etteivät punavankien keskuudessa 
tavatut tartuntatapaukset päässeet leviämään leirien ulkopuolelle - ikään kuin leireille jo 
kertaalleen onnistuneesti eristetty tartunta uhkaisi jälleen levitä väestön pariin.  Va217 -

 Linnanmäki 2020: 65.211

 Linnanmäki 2020: 62-65; Mäkelä 2007: 316.212

 Esim. Uusi Suometar 29.5.1918 “Salaperäinen tauti Espanjassa”; 7.7.1918 “Influesa eli espan213 -
ian tauti”; Linnanmäki 2020: 196,197, 212, 213.

 Lääkintöhallituksen 1922: 15; Linnanmäki 2020: 62, 63; Mäkelä 2007: 316.214

 Rajakomendantti Donnerin puhtaaksikirjoitettu päiväkirja s.10 (11-16.7.1918), 3 Päiväkirja 215

(1918), 25 Kai Donnerin arkisto KA.

 Esim. Valloitettujen alueiden turvaamisosaston päällikön Wärnhjelmin kirje Suomen Senaatin 216

Sisäasiaintoimituskunnan päällikölle n:o 627 (29.6.1918), Fa:4.3 Vallattujen alueiden tur-
vaamisosaston saapuneet ja lähetetyt kirjeet (1918), Sotavankilaitoksen arkisto KA; Mäkelä 2007: 
172-179.

 Siltala 2009: 488.217
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pautettavat oli asetettava karanteeniin viitaten siihen suureen tartunnan leviämisvaaraan, 
jonka tällaiset siirretyt ja vapaaksi lasketut vangit aikaansaavat. 
218

Elokuisessa laajassa toimenpideselonteossaan Lääkintöhallitus raportoi Senaatille niistä 
toimista, joihin Karjalankannaksen rajalla oli ryhdytty kulkutautien vastustamiseksi. Siinä 
Lääkintöhallituksen tartunnan maantiede pysyi ennallaan. Tartuntatavaara sijaitsi ennen 
muuta Pietarin vastaisella rajalla:


	 “Kun sittemmin heinäkuuhun mentäessä (…) rajan yli Venäjältä Suomeen tuli 	 	
	 päivittäin henkilöitä ei ainoastaan ominlupinsa rajavartioketjun läpi vaan myös 	 	
	 saamiensa lupatodistusten oikeuttamina, ja että näiden henkilöiden joukossa oli niin 
	 hyvin venäläisiä ja juutalaisia kuin myöskin Venäjältä kotiinsa pyrkiviä 	 	 	
	 punakaartilaisjoukkueita, siis henkilöitä, jotka helposti saattoivat mukanaan tauteja 	
	 kuljettaa (…)” 

	 “Mutta kaikista rajansulkemis- yrityksi kielloista huolimatta jatkuu liike Rajajoen yli 		
	 taukoamatta päivästä toiseen. Päivittäin tulee nykyisin rajan yli lupatodistuksin 	 	
	 henkilöitä useita kymmeniä, niiden joukossa lukuisasti venäläisiä - missä 	 	 	
	 tarkoituksissa ja tehtävissä on L:lle tietämätöntä.” 

	 “Senaatin määräyksen (…) Suomen ja Venäjän välisen rajan pitämisestä  
	 “mahdollisimman tarkoin suljettuna” on L:tus käsittänyt niin että rajan yli 	 	 	
	 päästettäisiin ainoastaan aivan poikkeustapauksessa, kuten hallituksen lähettejä, 		
	 Venäjällä vankeina olleita Suomen kansalaisia ja muitakin sellaisia maamme 	 	
	 kansalaisia, joiden kotiinsa pääsemistä vastaan ei ole mitään muistuttamista ja 	 	
	 joiden pääsy 	Suomeen jo inhimillisyyden nimissäkin on sekä sallittavaa että 	 	
	 toivottavaa.” 

	 “Verrattain vähän oli nimittäin näihin luokkiin kuuluvia henkilöitä karanteenissa mutta 
	 sen sijaan suuret määrät muukalaisia, etupäässä ulkomuodosta päätellen Venäjän 	
	 juutalaisia.”   
219

 LH:n kirje Sotavakileirien ylilääkärille n:o 3832 (6.9.1918), Da:124 Kirjekonseptit (1918), Lääkin218 -
töhallitus I Kanslia KA; Siltala 2009: 489, 490.  LiSAAÄ VIITTEITÄ

 LH:n kirjekonsepti Senaatin sisäasiaintoimituskunnalle n:o 3320 (12.8.1918), Da:124 Kirjekon219 -
septit (1918) Lääkintöhallitus I kanslia KA.
	 	 �61



  
Tämä Suomen senaatin sisäasiaintoimituskunnalle laadittu kirjekonsepti ilmaisee ajan-
mukaisesti myös, miten sekä rotupiirteiden että kansallisuuden pohjalta oli pääteltävissä, 
kenet saatettiin inhimillisyyden nimissä laskea rajan yli, ja keiden mukana tartunnat hel-
posti leviäisivät.  Lääkintöhallituksen katsannossa rajantakainen muukalaisuus, val220 -
lankumouksellinen politiikka ja tarttuvat kulkutaudit rinnastuivat  toistuvasti keskenään.


Myös porvarillisessa lehdistössä kokemus kulkutautien riivaamasta Pietarista nuosi 
näkyvästi esiin. Viipurilainen sanomalehti Karjala seurasi tarkoin rajantakaisia tapahtumia. 
Heinäkuussa lehti raportoi useaan otteeseen Pietarin ahdingosta: Pietarista saamiemme 
tietojen mukaan tekevät siellä nälkä ja taudit parhaillaan mitä kauheinta hävitystä (…) kun 
pelastusta mistään päin ei ole odotettavissa, on Pietarin ja ympäristön asukkaat vallannut 
sanoin kuvaamaton kauhu ja epätoivo ja tilanne Pietarissa on kuvaamaton (…) Koleerasta 
kuultiin kaikkialla puhuttavan ja kolerasairaita nähtiin alituiseen vietävän sairaaloihin.  221

Samoin Uusi Suometar kertoi, että julkaisemassaan ilmoituksessaan kehoittaa Pietarin 
komentaja kaikkia niitä kaupungin asukkaita, joilla ei ole varsin välttämättömiä tehtäviä 
kaupungissa, sieltä viipymättä poistumaan, koska asema kaupungissa koleran ja nälän-
hädän johdosta on käynyt sietämättömäksi ja pahenee päivä päivältä.  Lehti myös ku222 -
vasi, miten Komissarivirastot keräävät ja kuljettavat ruumiita kaduilta. Ruumishuoneiden 
puutteessa on päätetty käyttää Nikolain aseman pakkahuoneita koleraan kuolleita 
varten. 
223

Samoin vaara tartunnan leviämisestä Pietarista Suomeen tuotiin lehdissä esille. Karjala ei 
varoittanut vain koleravaarasta vaan huomautti, että jos ilmat pysyvät näin kuumina ja elin-
tarpeita ei saada nopeasti nälkäiselle kaupungille, on varma, että musta surma leviää san-

 Suomessa juutalaisvastaisuus oli laajalti levinnyttä, mutta erityisen yleisesti sitä esiintyi jääkäri-220

piireissä. Rajaviranomaisten asiakirjoissa se oli avointa ja tavanomaista. Esim. Rajakomendantti 
Heinrichsin mukaan “pakolaiskysymyksessä vetoaminen humaniteettiin ei ole kuin halveksittava 
juutalainen liiketemppu”, Heinrichsin salainen kirje ulkoasiainministerille n:o 135 (3.9.1920), 59 
Lähetetyt salaiset kirjeet (1920), KKRKL SArk-2285/27 KA; myös Rajakomendantti Rantakarin kirje 
YE:n III osaston päällikölle everstiluutnantti Suolahdelle n:o 368 (29.9.1918), 8 Saapunut kirjeen-
vaihto (1918), Yleisesikunta Osasto Ie:n valvontaosasto, R-88/6 KA; Karemaa 1998: 15, 174; Ks. 
myös juutalaisvastaisuudesta yleisemmin Markel 1997: passim.

 Karjala 16.7.1918 “Venäjän oloista”; 17.7.1918 “Venäjän oloista”.221

 Uusi Suometar 20.7.1918 “Pietarin kurjat olot”.222

 Uusi Suometar 4.8.1918 “Kolera Pietarissa”223
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gen nopeasti pohjoisiin valtioihin, lähinnä Suomeen.  Lääketieteellisen huolen rinnalla 224

myös rajantakaista politiikkaa kuvattiin sisällisodasta tuttujen patologisten kielikuvien 
kautta.  Karjalassa kerrottiin Suomen itsenäisyyden olevan uhattuna, ellei maamme 225

itäiselle rajalle saada rakennetuksi ylitsepääsemätön muuri, jolla seisova vartiosto joka hetki 
on valmis torjumaan idästä päin tunkeutuvaa ruttoa, ilki- ja väkivaltaa.  Uusi Suometar 226

kirjoitti muun muassa aasialaisen henkisen ruton torjumisesta sekä mustista pilkuista ja 
punaisesta rutosta.  Suomen Kuvalehdessä kirjoitettiin hieman myöhemmin ihmiskunnan 227

tähänastisia elämänsaavutuksia uhkaa tuho, jollei Venäjän vallan raunioilta leviävälle rutolle 
saada sulkua.  Samoihin aikoihin Pietari näyttäytyi myös sekä myrkkytartunnan pesänä 228

että ajankohtaisemmin “valtiollisen koleran”, bolchevismin, pesänä ja ahjona aivan ko-
tiveräjämme vieressä.  Nämä punaisen ruton sekä tartunnanpesän teemat pysyivät esillä 229

myös yleisemmin sekä Karjalassa että Uudessa Suomessa toistuvasti seuraavina 
vuosina. 
230

 

Vallankumouksellisessa Pietarissa tiivistyi sekä poliittinen että terveydellinen perikato. 
Lehdistöuutisointi ei kuitenkaan ollut vain retoriikkaan. Elintarvikepula ja tartuntataudit oli-

 Karjala 17.7.1918 “Venäjän oloista”.224

 Uusi Päivä 25.4.1918 “Mitä tehdään vangeille?”; 21.11.1918 “Rajarauha rikottu”; 23.11.1918 225

“Nykyhetken mietteitä”.

 Karjala 14.7.1918 “Edustaja Gust. Arokallion lausunto”.226

 Uusi Suometar 4.6.1918 “Valtiomuotokysymys”; 28.7.1918 “Karjalainen heimojuhla Uhtualla”.227

 Suomen Kuvalehti 23.11.1918 “Aseissa kodin ja isänmaan suojaksi”.228

 Uusi Päivä 31.10.1918 Inhimillisyyden vaatimukset venäläisiä pakolaisia kohtaan; Karjala 229

11.12.1918 “Kaikille lainkuuliaisille kansalaisille”. 

  Esim. Karjala 28.1.1919 “Suursuomi ja Inkeri”; 29.4.1919 “Viipurin valloituspäivänä”; 230

16.5.1919 “Häikäilemättömän rikollinen toimintaohjelma; 22.08.1919 “Bolshevismia vastaan”; 
11.10.1919 “Pohjan Poikain seikkailuja; 3.1.1920 “Tarvitaanko suojeluskuntia”; 21.1.1920 “Maan-
petturien vararikkoselitys”; 5.2.1920 “Mihin pyrkii meikäläinen sosialismi”, 10.2.1920 “Kaakkoisen 
rajan vartioiminen”; 31.3.1920 “Kommunismia vastaan”; 7.4.1920 “Tampereen ja Raudun val-
loituksen kaksi-vuotismuistojuhlaa”; 8.4.1920 “Vapaussodan muistopäiviltä”; 1.5.1920 “Oliko 
syytä?”; 29.6.1920 “Sosialidemokraattimme ja yhteiskunta”; 7.9.1920 “Sota sotaa vastaan”; 
10.11.1920)”Työmiehen ylösnousemus”;  3.12.1920 “Vaalitaisteluun kotirauhan, lain ja oikeuden 
puolesta”; Uusi Suomi 11.1.1919 “Halki punaisen Venäjän”;  17.1.1919 “Amerika lupaa apua 
Latvialle”; 9.2.1919 “Viikon varrelta.”; 27.3.1919 “Kulttuuri kysymyksiä. Yleinen sivistysvaara.”;  
1.4.1919 “Naisten kansainvälinen yhteistoiminta”; 11.4.1919 “Rauha viipyy bolshevismi levenee”; 
13.4.1919 “Helsingin vapautuksen vuosimuisto;, 20.4.1919 “Kulttuuriarvojen vaihdosta.”; 
30.4.1919 “Aunuksen asia eduskunnassa.”; 7.6.1919 “Suhteemme Venäjään”; 28.6.1919 
“Valkoisen Venäjän kiitollisuus.”; 13.8.1919 “Punainen rutto.”; 19.9.1919 “Bolsheviki-Venäjän 
rauhantarjous”; 11.1.1920 “Suurpoliittiset neuvottelut Suomen pääkaupungissa”;  15.1.1920 “Poli-
ittinen konferenssi”; 15.10.1920 “Rauha”.
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vat vallankumouksen ja sisällisodan runtelemassa Pietarissa tosiasia.  Suomen senaatin 231

heinäkuussa 1918 antaman julistuksen mukaisesti siellä oli todella puhjennut koleraepi-
demia, joka tappoi kolmessa kuukaudessa 4305 pietarilaista.  
232

KUVA 10. Pietarin sanoinkuvaamaton rappio (Suomen Kuvalehti n:o 29, 24.7.1920). 

Kun autonomian aikana Pietarin kulkutautitilanteesta oli tiedotettu suuriruhtinaskunnan 
viranomaisille,  oli tämä yhteys nyt poikki. Yhteyden katkeaminen oli omiaan 233

edesauttamaan pahimpien uhkakuvien esiinnousua. Tiedot Pietarin tilanteesta 
kantautuivat Lääkintöhallitukselle lähinnä pakolaisten, piiri- ja karanteenilääkäreiden 
kuulopuheiden, diplomaattien sekä toisinaan myös komendanttiviraston tai 

 Venäjällä kaupunkilaisväestön kuolleisuus oli noussut jo maailmansodan aikana merkittävästi. 231

Jo vuonna 1916 kaupunkilaisväestön kuolleisuus oli 19% korkeampi kuin sodan syttyessä. Es-
imerkiksi täiden ja kirppujen levittämän pilkkukuumeen arvioidaan tappaneen Neuvosto-Venäjällä 
2-3 miljoonaa ihmistä vuosien 1918-1922 aikana. Gatrell 2014: 245; Patterson 1993: 361, 376. 

 Rabinowitch 2007: 257, 258.232

 Petrogradin kuvernementti tiedotti Wiipurin läänin kuvernöörille kaupungin koleratilanteesta. 233

Kuvernööri raportoi tämän Lääkintöhallitukselle. Esim. Lääninkuvernöörin kirje LH:lle n:o 1114  
(1.9.1915), Efb:7 Koleraraportit (1915), Lääkintöhallitus I Kanslia, KA. 
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Yleisesikunnan tiedutelun kautta.  Pietarin todellisesta hädästä huolimatta, ja ehkä juuri 234

sen takia, vaikuttaa kuitenkin siltä, että porvarilliselle lehdistölle Pietarista muodostui 
myös näyttämö, jolla toisinnettiin vapaussodan tuoreita kauhukuvia.  Vallankumouksen 235

pääkaupunki oli vapaussodan jäljiltä kiistatta tarttuva projektiopinta. Näin Pietarin 
tosiasiallinen sekasorto näyttäytyi entistä vaarallisempana. Suomen kuvalehden 
uutiskuvasta (Kuva 10.) voi lukea niin hävitystä kuin talvipäivän harmoniaa. Tosin joskus 
Pietarikin oli vain Pietari. Sen puolesta puhuu kiistatta kaupungista pakoon pyrkivien suuri 
määrä.


         

Kun Pietarista Suomeen pakenevien määrä kasvoi alkuvuodesta 1919 merkittävästi, Kar-
jalankannaksen rajan lehdistökäsittely muotoutui ennen muuta pakolaistulvan kautta. 
Maahantulijat koettiin sekä poliittisesti arveluttavina että kulkutautien todennäköisinä levit-
täjinä. Lehtikirjoittelussa rajasulun koettiin antavan periksi suurille pakolaismäärille, ja 
maata uhkasivat rajantakaiset hallitsemattomat pakolaistulvat ja -laumat.  Nämä tuon236 -
puoleisista pesistään saapuvat laumat tuntuivat näännyttävän kansakunnan ja riuduttavan 
sen kulkutaudeilla.   237

 Esim. Yleisesikunnan Osasto III:n kirje LH:lle n:o 2210 (5.8.1919), Efb:7 Koleraraportit (1919), 234

Lääkintöhallitus I Kanslia, KA; Rajakomendantti Donnerin sähkösanoma LH:lle (8.2.1919), Lähtevät 
kipinä ja sähkösanomat (1919), SVRKV SArk-2285/8 .

 Vrt. Siltala 2009: 310-313, 345, 488. Tässä yhteydessä projektio tulkitaan elämänkokemuksen 235

rakenteistaman kokemisrakenteen havaintomaailmaa vääristäväksi piirteeksi, mutta ei piilotajun-
nan naamioduksi ja kummittelevaksi viestiksi. 

 Esim. Karjala 9.1.1919 “Oletteko hereillä, vartijat?”; 18.1.1919 “Pakolaistulva Venäjältä ja olot 236

Karjalan Kannaksella”; 21.2.1919 “Pakolaistulva Wenäjältä”; 9.9.1919 “Taistelu kulkutauteja vas-
taan rajaseudulla”; 27.11.1919 “Tarttuvien tautien vastustaminen”; ks. myös mm. rajakomendantti 
Rantakarin sähkösanoma YE:n III osastolle (19.9.1918), 33 Yleinen ja salainen kirjeenvaihto (1918-
1919), Osasto III:n valvontaosasto, Yleisesikunta, T-22888/7 KA; Rajamaan suojeluskuntain pi-
irikäsky n:o 4 (2.5.1919), 7 Salainen kirjeenvaihto (1919), Kuokkalan suojeluskunta SArk-826/4 KA; 
Karanteenilääkäri Grönlundin kirje LH:lle n:o 1397 (27.3..1920), Efb:7 Koleraraportit (1918), Lääkin-
töhallitus I kanslia, KA. Ks. myös laumat ja tulvat sisällisodan kielenkäytössä. Siltala 2009: 304, 
310,311.

 Kielikuvissa tulee esimerkillisesti ilmi rajantakaisen epäinhimillisyys ja eläimellisyys. Molemmat 237

ovat teemoja, jotka olivat laajalti käytössä julkisessa kirjoittelussa. Siinä missä Suomen puoleinen 
usein on jäsenytyneesti eriytynyt inhimilliseen Suomi-neitoon ja kansakuntaa symboloivaan leijon-
aan, on rajantakainen lauma usein yksilöimätön, muodoton ja eläimellinen. Rajantakainen kuvitet-
tiinkin usein kulkutauteja levittävän tai vaarallisen eläimen hahmossa, oli kysymys sitten rotista, 
myrkkykäärmeistä tai syöpäläisistä. Tällainen rajantakaisen liittäminen ei-inhimillisen, saastaiseen 
ja vaarallisesti vääristyneen luontosuhteen piiriin oli samalla omiaan edesauttamaan ehdotonta 
rajasulkua edellyttävien vaatimusten perustelemista. Inhimillisyyden nimissä ei pakolaisia siis 
voinut laskea maahan. Vrt. O’Brien 2018: 58,59; Siltala 2009: 312, 344, 345.
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KUVA 11. Pakolaisia Rajajoen sillalla talvella 1919 (Hongiston kokoelma, KA).  238

                                                    

Edellä sanotun nojalla ei ole yllättävää, että lehdistössä bolševismin ja kulkutautien lev-
iämisvaaran pysäyttäminen katsottiin nimenomaan Karjalankannaksen maarajan 
tehtäväksi. Tämä tuli esiin sekä Karjalassa että Uudessa Suomettaressa jo heinä- ja 
elokuun taitteessa 1918 julkaistuissa lähes identtisissä uutisissa, jotka olivat molemmat 
otsikoitu “Itäisen rajan vartioiminen”.  Karjala muotoili asian seuraavasti:
239

	 “Ruton raivotessa Venäjällä on maamme itäinen raja tullut erittäin tärkeäksi 	 	
	 rintamaksi. Päivittäin tulee rajan yli suuret määrät pakolaisia, jotka saattavat tuoda 	
	 ruton mukanaan maahamme, jos ei heitä pidätetä tarkastusta varten rajalla.”          
240

Uusi Suometar kirjoitti tosin maltillisemmin itäisestä rajasta paikkana eikä rintamana. 
Ajanmukaisesti ruttoon tuntuu tiivistyvän rajan takaa kumpuavan uhkan monimielisyys. 

 Yleisesikunnan upseerin Holger Hongiston Rajajoen sillalta talvella 1919 ottama julkaisematon 238

valokuva olisi teknisen rajallisuutensa myötä kuvittanut todistusvoimaisesti pakolaislaumoja 
kauhistelleita lehtijuttuja. Se tavoittaa osuvasti vaikutelman rajapuomin tuolla puolen lymyilevästä 
muodottomasta ja kasvottomasta muukalaislaumasta pyrkimässä rajan yli.

 Karjala 30.7.1918 “Itäisen rajan vartioiminen”; Uusi Suometar 1.8.1918 “Itäisen rajan vartioimi239 -
nen”. 

 Karjala 30.7.1918 “Itäisen rajan vartioiminen”.240
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Valtakunnanrajalla seisova rintama suoritti kokemuksellisesti korvaamatonta tehtävää tor-
juessaan rajan yli leviävää tartuntaa huolimatta siitä, oliko pelko bakteriologisesta tartun-
tataudista täysin perusteltu vai ei. Niin rutto, kolera kuin bolševismi uhkasivat vastait-
senäistynyttä kansakuntaa ja sen rajoja: siinä missä vallankumous pyyhkisi kansalliset ra-
jat, kulkutautien leviäminen paljastaisi rajan ylittävän jatkuvuuden ja eronteon pinnallisuu-
den. Kaikki tuntui riippuvan rajamaan maarajasta. 


4.3. UUSI RAJA, VANHA RINTAMA 

Kesästä 1918 lähtien Karjalankannaksen maarajalle perustetusta rajavartiosta vastasivat 
sekä rajaseudun suojeluskunnat että 2. Divisioonan alaiset joukko-osastot. Rajajoen, 
Ollilan, Kellomäen ja Kuokkalan suojeluskunnat alistettiin rajakomemendantti Donnerin 
käskyllä vastamuodostettavan Itäisen Rajavartioston Yliesikunnan alaisuuteen, ja niiden 
tehtäväksi tuli täydentää ja tukea rajalinjalla palvelevia sotilasosastoja.  Samaan aikaan 241

Suojeluskuntalaisten lehden ensimmäisessä numerossa mennyt ja tuleva tilanne tehtiin 
selväksi:


	 “ Se oli mielivallan, turvattomuuden ja rappiotilan aikaa (…) levittäen turmiota 	 	
	 tuottavaa, inhoittavaa mätätartuntaa joka puolelle. Se oli kaiken surkeuden 	 	
	 kukoistuskautta. Se oli bolshevismia, venäläisen emän synnyttämää ja meidänkin 		
	 maahamme tuliruttona levinnyttä.” 

	 “Likavyöry tyrehdytettiin ensin Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä sitten (…) 	 	 	
	 vapautettiin koko Suomi sen kaikkia rajoja  myöten ryssistä ja isänmaan- 
	 kavaltajista. (…) Nyt olemme vapaita , ja vihdoinkin vapaita, ja rajoillamme  
	 seisovat vahvat vartiot.” 

	 “Nyt kun vapaustaistelu on loppuun suoritettu, kun vakinainen armeija tulee 	 	
	 muodostettavaksi, loppuko myös suojeluskuntain työ? (…) Päinvastoin.”    
242

 TPK:n päiväkäsky n:o 10 (6.6.1918), 12 Toiminta rajakomendanttina, 44 Kai Donnerin arkisto 241

KA; Itäisen Rajavartioston Yliesikunnan päiväkäsky n:o 1 (25.6.1918) ja Itäisen Rajavartioston 
Yliesikunnan kirje Viipurin piiriesikunnan päällikölle Wärnhjelmille n:o 4 (26.6.1918), 5 Yleinen kir-
jeenvaihto (1918), Ollilan suojeluskunta SArk-826/3, KA. Knuutti 1982: 

 Suojeluskuntalaisen lehti n:o 0 (1.6.1918).242
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Vapaussota oli puhdistanut kansakunnan mätätartunnalta ja tulirutolta. Nyt uhka ulkoistui 
ja rintamalinja selkiytyi, kun retoriikka työnsi rintamaa valtakunnanrajalle ja tartunnan kieli 
mallinsi rajantakaisen vaaran.  Rintama, joka everstiluutnantti Elfvengrenin hahmossa oli 243

asettunut rajaseudulle, järjestäytyi nyt rajakomendantti Donnerin toimenpiteissä rajalin-
jalle.  Paikallisten suojeluskuntien avustamiseksi keräys, jota saateltiin sanoin:
244

	 “Sen johdosta, että raja on joutunut rintamaksi, ovat rajalla olevat Kellomäen, 	 	
	 Kuokkalan, Ollilan, Rajajoen, Haapalan ja Jäppilän suojeluskunnat täytyneet yhtyä 	
	 suorittaakseen rintamapalvelusta, Nimellä Itäinen Rajavartio.”  245

Tätä suojeluskuntalaisista koottua rintamaa vahvistettiin myös rajantakaista tartuntaa vas-
taan. Heinäkuun 1918 alussa rajaseudulla oli tavattu yksittäisiä isorokkotapauksia, joiden 
alkuperää ei Muolaan piirilääkäri Sonckin mukaan onnistuttu selvittämään.  Rajavar246 -
tiopalvelusta suorittavat Ollilan ja Kuokkalan suojeluskuntalaiset määrättiin 3.7.1918 
pakollisesti rokotettaviksi sattuneen isorokkotapauksen johdosta.  Kysymys oli myös 247

samasta päivästä, jolloin rajakomendantti antoi päiväkäskyn 14 päivän karanteenieristyk-
sen käyttöönotosta sanamuodoin: ettei rajan tuollapuolen raivoavat taudit isorokko, mus-
tarokko, y.m. leviäisi Suomeen.  Jälkikäteistä vaikutelmaa siitä, että tartuntojen rajan248 -
takaista alkuperää pidettiin ilmeisenä, vaikkakaan ei todennettavana, on vaikeaa 
välttää.      
249

 Vrt. esim. Roselius 2013; Roselius 2018: 272; Siltala 2009; Ylikangas 2012.243

 Esim. TPK:n päiväkäsky n:o 11 (21.6.1918) ja TPK:n päiväkäsky n:o 15 (15.8.1918), 12 Toim244 -
inta rajakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Donnerin arkisto KA.

 Keräyslista (15.7.1918), 5 Yleinen kirjeenvaihto (1918), Ollilan suojeluskunta SArk-826/3 KA.245

 Muolaan piirilääkärin kulkutautiraportti n:o 97 (8.7.1918) ja n:o 112 (19.7.1918), Efa:67 Kulku246 -
tautiraportit (1918-1919), Lääkintöhallitus I kanslia KA.

 Itäisen Rajavartion Yliesikunnan kirje Ollilan Suojeluskunnan esikunnalle n:o 39 (3.7.1918), 5 247

Yleinen kirjeenvaihto (1918), Ollilan suojeluskunta SArk-826/3 KA; Itäisen Rajavartion Yliesikunnan 
kirje Kuokkalan suojeluskunnan esikunnalle n:o 40 (3.7.1918), 4 Yleinen kirjeenvaihto (1918), 
Kuokkalan suojeluskunta SArk-826/2 KA.

 Mustarokko oli nimitys isorokon vaikealle oirekuvalle. TPK:n päiväkäsky n:o 12 (3.7.1918), 12 248

Toiminta rajakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Donnerin arkisto KA.

 Uusi Suometar kirjoitti itärajan tilanteesta suoraviivaisesti: “Venäjällä riehuvien kulkutautien jo249 -
hdosta (…) sotilasrokotus on parhaillaan armeijassa käynnissä koleraa, isorokkoa y.m. kulkutaute-
ja vastaan.”; Uusi Suometar 8.8.1918 “Kulkutaudit Venäjällä”. 
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Suojeluskuntalaisten lehden kirjoittelu paikansi myös saman vaaran. Pietari oli bolšhe-
vikkitaudin vaivaama ihmispesä lähellä itäistä valtakunnanrajaa, jonka sekasortoinen 
tilanne jäsentyi ruttotaudin muodossa. Rajan merkitys suojaavana rintamana korostui en-
tisestään: 


	 “Rajalle, rajalle! Työmme on suuri, vahvaks on luotava maame ja muuri, 
	 ain idän iskuja täytyy sen kestää, ain rajaryöstöja taytyy sen estää.”  
250

	 “Yksin nyt saapi leijona seistä itäistä ruttoa vastaan, mi saastaisella loallaan 	 	
	 maailman tahtovi kastaa." 
251

Rajalinjalla elettiin toteen jatkettua vapaussotaa. Tätä kokemusta vahvisti epäilemättä se, 
että kapean Rajajoen tuolla puolen Neuvosto-Venäjän rajavartioinnista vastasivat usein 
tunnetut suomalaiset punakaartilaiset,  ikään kuin sisäinen rintamalinja olisi todella  si252 -
jainnut valtakunnanrajalla. Esimerkiksi Rajajoen asemakomendantti vänrikki Montell il-
moitti puhelimitse rajakomendantille seuraavalaisesta tapauksesta rajasillalla:


	 “(…) keskustellessani sillalla Valkeasaaren komissarion kanssa saapui sillalle yhtäkkiä 
	 suomalainen punikki Kokko. Taskustaan nosti hän revolverin sekä ojensi sen minua 	
	 kohti. (…) Komissario pyysi Kokon poistumaan sillalta, josta tämä ensiksi kieltäytyi, 	
	 vaan lopulta meni sillalta sanoen “Kyllä minä sen perkeleen pitemmältäkin tapaan 	
	 (sic).”  
253

Vaikka kaakkoisella valtakunnanrajalla tuli kiistatta vastaan sisällissodasta tutut uhkaku-
vat, on tärkeää huomioida, että Karjalankannaksen rajalla operoineiden viranomais- ja 
sotilasorganisaatioiden kuten Suomen ja Venäjän rajamaan komendantinviraston, Yleis-
esikunnan itäisentiedusteluosaston ja 2. Divisioonan asiakirjoissa ja päiväkäskyissä kie-
lenkäyttö oli yleisesti asiapitoista ja kielikuvallisesti köyhää verrattuna oikeistolaisen 
lehdistön kirjoitteluun tai vapaussodan retoriikkaan. Myöskään samanlaista, tuskin 

 Suojeluskuntalaisen lehti n:o 8 (28.9.1918).250

 Suojeluskuntalaisen lehti n:o 9 (3.5.1919).251

 Engman 2007: 173, 210-212.252

 Puhelinsanoma n:o 26 (14.5.1919), 23 Saapuneet ja lähetetyt puhelinsanomat, SVRKV 253

SArk-2285/8 KA.
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häivytettyä, sairauden ja politiikan yhteenkietoutumista, jollaista Lääkintöhallituksen asi-
akirjoissa esiintyy, ei niissä vastaavassa määrin ilmene. Vuoden 1918 päätyttyä rajalla tor-
juttiin avoimesti bolševismin leviämistä, mutta turvautumatta samassa mitassa sairauden 
kielikuviin. Vaikutelmaa siitä, että rajantakaisen uhan sanallistaminen väkevöityi sen 
mukaisesti, mitä etäämmällä rajasta kirjoitettiin, on vaikea välttää. Ehkä tiivis ja käytän-
nönläheinen suhde rajaan ja rajantakaisiin muovasi kielestä proosallisempaa. Toimissaan 
rajaviranomaiset olivat suoraviivaisia. Tartuntaa torjuttiinkin rajan tuntumassa pikemmin 
teon kuin sanoin, kuten seuraavasta luvusta selviää. Tunnetusti kansallismielisten ja kirjal-
lisesti aktiivisten rajakomendanttien Donnerin ja Rantakarin virassa tuottamat asiakirjat 
poikkeavat ilmaisultaan, erityisesti ensimmäisen kohdalla, heidän muusta kirjallisesta 
tuotannostaan. Virantoimituksen ulkopuolella kielenkäyttö oli selkeästi värittyneempää.  254

Sitä vastoin poikkeuksen maltilliseen kielenkäyttöön teki Terijoen rajavartiopataljoonan 
komentaja majuri Stenberg, jonka lähes runolliset päiväkäskyt muistuttivat rajavartiosoti-
laita vartiopalveluksen merkityksellisyydestä:


	 “Rakkaat poikani. (…) Jokaisen rehellisen kansalaisen tulee inhota bolschevismiä ja 	
	 kaikin käytettävissä olevin keinoin koettaa estää sen levenemistä, sillä bolschevismi 	
	 on pahempi kuin rutto; rutto vaatii ainoastaan ihmisuhreja, vaan bolschevismi 	 	
	 hävittä sekä ihmiset että kaiken sen omaisuuden (…) Me, jotka olemme täällä rajalla, 
	 voimme oiken suurimmassa määrin estää bolschevismia saamasta jalansijaa 	 	
	 maassamme (…)  255

	 “Rakkaat poikani. (…) Paitsi bolschevismiä, joka uhkaa maata rajan toiselta puolelta, 
	 jossa nyt seisomme 	vartioissa, on meillä sisäinen vihollinen, se punainen käärme, 		
	 joka koettaa nostaa päätään, kauniilla mutta valheellisilla sanoilla ja lupauksilla, joita 	
	 se levittää lentolehtisillä. (…) Kaikki tiedämme idässä. Tuhatvuotinen työ on 	 	

 Esim. Rantakari 1918; Donner 1919; Donner rinnasti toistuvasti kulkutaudit ja bolševismin 254

yhdeksi rajantakaiseksi jatkumoksi. Esim. tultuaan torjutuksi pyynnöissään saada lisää sotila-
sosastoja suojeluskuntien tueksi rajalle, hän kirjoitti osuvasti päiväkirjaansa, “Om vi få kolera och 
fläcktyfus in i landet och en myckenhet röda blir det väl skrik, men  då tvår jag mina händer”, puh-
taaksikirjoitettu päiväkirjamerkintä (21.7.1918, s.11), 3 Päiväkirja (1918), 25 Kai Donnerin arkisto 
KA.  

 Terijoen rajavartiopataljoonan päiväkäsky n:o 38 (12.11.1918), 147 Terjoen rajavartiopataljoo255 -
nan päiväkäskyt (1918-1918), SVR: komendantin apulainen Rajajoella, SArk-2285/80, KA.
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	 turmeltu, Maan rikkaudet ovat hävinneet sekä kadonneet bolscheviikkien omiin 	 	
	 taskuihin tai käytetty levittämään bolschevismin myrkkyä maan rajojen yli.”        
256

Päiväkäskyissä rajan yli pyrkivä turmio vertautuu niin tappavaan kulkutautiin kuin 
käärmeen myrkkyyn. Myös muissa Stenbergin päiväkäskyissä rajantakainen esiintyy niin 
punaisena käärmeenä kuin syöpäläisinä.  Kysymys oli siis samasta teemasta, joka tuli 257

esille myös Pietarista pakenevien pakolaisten käsittelyssä.  Rajakomendanttina vuonna 258

1919 toimineen eversti Lauri Sarinin kaudella rajaviranomaisten asiakirjatuotanto jär-
jestelmällistyi ja asiallistui. Rajavartiovastuun siirtyminen suojeluskunnilta sotilasosastojen 
alaisuuteen vaikuttaa tehneen kielenkäytöstä myös värittömämpää, eikä rajalinjaa enää 
käsitelty samalla tavoin rintaman tai rajantakaisen tartuntavaaran kautta.     
259

Rajalinja pysyi kuitenkin vaaran paikkana, jota kuvauksissa ympäröi epämääräisen uhkaa-
va tunnelma. Rajaseudulla olivat pimeät voimat liikkeellä ja rajan läheisyyden takia voivat 
yllätykset tapahtua milloin tahansa.  Kenttävartiopalvelusta rajalinjalla suorittavia uhkasi 260

alituiseen vastarannalta kantautuva kiihotus, kuten Terijoen rajavartiopataljoonan 
päiväkäsky rajalla seisovia varoittaa: Olen vakuutettu siitä, ettei kukaan Teistä ota 
huomioon niitä ääniä, joita mahdollisesti tulee korviinne joltain punaiselta.   261

 Terijoen rajavartiopataljoonan päiväkäsky n:o 56 (26.11.1918), 147 Terjoen rajavartiopataljoo256 -
nan päiväkäskyt (1918-1918), SVR:n komendantin apulainen Rajajoella, SArk-2285/80, KA.

 Terijoen rajavartiopataljoonan päiväkäsky n:o 58 (2.12.1918), n:o 85 (31.12.1918), 147 Terjoen 257

rajavartiopataljoonan päiväkäskyt (1918-1918), SVR:n komendantin apulainen Rajajoella, 
SArk-2285/80, KA.

 Kiinnostavan vastinparin rajantakaiselle epäjärjestykselle ja eläimellisyydelle luo Suomen 258

puoleisen rajaseudun luonnon inhimillistäminen. Esimerkiksi Käkisalmen Läänin Rykmentin 
julkaisusta löytyy faabeli Rajajoen rannalla seisovasta ikivanhasta rantakuusesta, joka seurattuaan 
läpi historian armeijoiden vellomista joen puolelta toiselle, hyväksyy lopputuleman, eli Suomen 
irtioton idästä. Luonnon antama tunnustus luonnollisti näin valtakunnanrajan tarinassa tavalla, joka 
ylittää inhimillisen rajanvedon sopimuksenvaraisuuden. KLR:n upseerikunnan muistojulkaisu 1921: 
81-86.

 Esim. 15 Rykmentin päiväkäskyt (1920-1921), Käkisalmen läänin rykmentti R-206/6, KA.259

 Itäisen Rajavartion Yliesikunnan kirje rajakomendantille (25.7.1918) ja Rajamaan suojeluskun260 -
tien päiväkäsky n:o 2 (7.12.1918), 5 Yleinen kirjeenvaihto (1918), Ollilan suojeluskunta SArk-826 
KA.

 TRVP:n päiväkäsky n:o 58 (2.12.1918), 147 TRVP:n päiväkäskyt (1918), SVRK:n asemakomen261 -
dantti Rajajoella SArk-2285/80 KA.
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Kuva 13. Suomen ja Neuvosto-Venäjän raja (Museovirasto). 

Myös Rajajoki oli vartiosotilaiden katsannossa latautunut. Käkisalmen läänin rykmentin 
muistojulkaisu kuvasi sitä seuraavasti: Rajajoen varrella olevat sotilaat kammoksuivat 
kuitenkin enimmäkseen puron sameaa vettä, jossa jäiden sulaessa oli uiskennellut “ihmis-
raatojakin” ja yksinomaan kapea ja matala Rajajoki, jossa sitäpaitsi kesällä oli hengenvaar-
allistakin uida, ja toisaalla, Rajajoki ikäänkuin itseään peläten tuntematonta päämääräänsä 
kohti luikertelee.  Sameassa, käärmemäisesti luikertelevassa ja kuolemaa viestivässä 262

joessa ei sopinut sotilaan uiskennella. Rajajoki, joka luonnollisena maastoesteenä toteutti 
ja merkitsi valtakunnanrajan paikkaa, tuntui ikään kuin rajatilana säännöstelevän 

 KLR:n upseerikunnan muistojulkaisu 1921: 74, 77, 81.262

	 	 �72



vuorovaikutusta tämän ja tuonpuoleisen välillä, henkien samalla lähes toismaailmallista 
pyhyyttä, johon ei vartiopalveluksessa tullut kajota. 
263

Edellä sanottua voidaan alkaa vetää yhteen toteamalla, että alkukesästä 1918 
perustettuun Karjalankannaksen maarajaan kohdistui aivan erityinen ja yleisesti jaettu 
huoli. Uhkaavin kansakuntaan ja vasta itsenäistyneeseen Suomeen kohdistuva vaara 
kumpusi kaakkoisen valtakunnanrajan takaa. Tämä uhkakuva sai ilmenemismuotonsa 
ennen kaikkea vapaussodasta perittyjen kokemusten ja retoriikan, lääkintäviranomaisten 
antamien lausuntojen sekä rajaviranomaisten toiminnan myötä. Sisällissodan tapahtumien 
toistumisen uhka siirtyi pakenevien punakaartilaisten mukana rajan taakse. Läheisestä 
Pietarista, vallankumouksen kehdosta, tuli se paikka, johon vaara sjjoittui. Pietarissa 
tiivistyi vapaussodan kauhujen uudelleen kokeminen, niiden todentuminen sekä sodan 
uusiutumisen mahdollisuus.  Sieltä lähtivät liikkeelle myös lääkintäviranomaisia 264

huolestuttaneet kulkutaudit - edeltävien kokemusten nojalla tosin varsin perustellusti. 
Näin valtakunnanrajaa pystytettiin niin itsenäisyyden merkiksi kuin tuon rajantakaisen 
vaaran patoamiseksi. Rajamaan suojeluskunnilla oli erikoinen tehtävä seisoessaan maan 
etuvartiona sen vaarallisimman vihollisen bolshevismivyöryn edessä.  Maarajalle 265

kenttävartioiksi ja yhdyspartioiksi levittäytynyt rintamalinja puolustautui tuonpuoleisesta 
työntyvää vallankumousta ja kulkutauteja vastaan. Aikalaiskirjoituksissa kansakunnan 
elinvoiman turvaksi tarvittiin rajalle vahva vartiosto, pato tai rajamuuri.  Sitä vastassa oli 266

sisällisodan kauhuista muistuttava rajantakainen tartuntavaara, jossa itäisestä barbariasta 
oli tullut bolševismia ja bolševismista itäistä ruttotautia tai valtiollista koleraa.


Ensimmäinen rajasulku tapahtui kesällä 1918 lääkintäviranomaisten aloitteesta ja lääketi-
eteellisin perustein, mutta sen toimeenpanivat rajaviranomaiset, joiden poliittiset 
päämäärät olivat seurausten kannalta yhtenevät. Karajalankannaksen rajasulku varjeli niin 

 Rajalinjalta katsoen asioiden järjetys horjui vastarannalla myös vähemmän uhkaavasti. Es263 -
imerkiksi kesäkuun 8. päivänä 1919 rajamaan komendanttivirasto raportoi 2. Divisioonan komen-
tajalle ja Yleisesikunnalle Rajajoen takaisen Valkeasaaren tapahtumista sanoin, “Yöllä nähtiin siellä 
valkeiden olentojen liikuskelevan, luultavasti sotilaita naisten vaatteissa”. Rajantakainen valkeus ei 
näyttänyt viestivän puhtautta, vaan pikemmin siihen kätkeytyi asioiden perustava sekaannus. 
SVRKV:n puhelinsanoma n:o 110 (8.6.1919), 23 Lähetetyt puhelinsanomat, SVRKV SArk-2285/8, 
KA.

 Vrt. Siltala 2009: 310-312, 488-490.264

 Rajamaan suojeluskuntain piiriesikunnan kirje n:o 210 (31.3.1919), 13 Yleinen ja salainen kir265 -
jeenvaihto (1919), Rajamaan suojeluskuntapiiri, Esinkunta SArk-748 KA.

 Vrt. Siltala 2009: 310-312, 488-490.266
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kansakunnan terveyttä kuin porvarillista yhteiskuntajärjestystä. Lääketieteellinen tieto ja 
poliittiset tavoitteet kietoutuivat siinä erottamattomasti yhteen. Kietoutuminen tapahtui 
epäilemättä tavalla, joka oli sekä vilpitöntä että tarkoituksenmukaista. Erityisesti lääkin-
töviranomaisten asiakirjoissa esiintyi ilmaisuja, joissa toimenpiteiden kohde ei jäsentynyt 
selvärajaisesti. Rajantakainen vaara ei aina eriytynyt puhtaasti lääketieteellisen tai poliit-
tisen tartunnan piiriin. Lääkintäviranomaisten kirjoituksissa tartuntatauteja levittivät erityis-
esti poliittisesti arveluttavat muukalaisryhmät, samalla kun rajan yli tulevaa bolševistista 
propagandaa tarkasteltiin toisaalla kulkutaudin leviämistä jäljittelevin kielikuvin. 


Tällaisesta rajantakaisen patologisoinnista tuli viimeistään vuoteen 1919 mennessä 
tosiasia. Esimerkiksi biologi Gunnar Ekman julkaisi tuolloin teoksen, joka käsitteli 
yhteiskuntaruumiin patologioita. Hänen mukaansa: (…) poikkeuksellisissa oloissa, kun 
organismi on jostakin taudista hyvin heikentynyt, saattaa joku uusi, vaarallinen tauti päästä 
suuresti leviämään, esim. sodan jälkeen bolševismi nykyään.  Samanaikaisesti 267

porvarillinen lehdistö käsitteli laajalti rajantakaisia tapahtumia bolševistisen ruttotaudin 
muodossa. Kun valtioneuvosto määräsi jälleen helmikuussa 1920 rajasulun 
toteutettavaksi Karjalankannaksella salakuljetuksen takia ja koska nyttemmin myöskin 
ruttovaara on uhkaamassa Venäjältä käsin,  voi vain jälkiviisaasti ihmetellä, eikö raja jo 268

tuolloin ollut juuri ruttovaaran takia suljettu.  Eteenkin, kun saman päivän Karjalan 269

mukaan suomalaiset punaiset painautuvat venäläisen kansan henkisen ruton, 
bolshevismin syliin.    
270

Vaikka tartunnan kielen käyttö suhteessa Karjalankannaksen maarajaan oli lääkintä- ja 
rajaviranomaisasiakirjoissa esillä erityisesti heti sisällisodan jälkeen ja rajan perustamisen 
yhteydessä vuonna 1918, lehdistössä se sitä vastoin yleistyi pikemmin vuosien 1919 ja 
1920 aikana. Outi Karemaa on tuonut tämän esille venäläisvihaa käsittelevässä 

 Ekman 1919: 190; ks. myös Karjala 4.7.1918 “Punakaartilaisten psykologia. Lääkärin koke267 -
muksia punaisesta mielisairaudesta”. 

 Sisäministeri Ritavuoren kirje (jäljennös jäljennöksestä) Sotaministeriölle n:o (5.2.1920), 59 268

Lähetetyt salaiset kirjeet, Karjalan kannaksen rajamaan komendanttilaitos SArk-2285/27 KA. 

 Komendanttiviraston kassanhoitaja Hertta Karppinen kertoo kuulustelupöytäkirjassa huoman269 -
neensa, “että usein saapui määräyksiä rajan sulkemisesta, mutta kertaakaan ei avaamisesta”. Ku-
ulustelupöytäkirja (20.5.1920), Hb:5 Luutnantti Daniels-asiakirjat (1920), Sotaministeri PLM-23/Hb:
5 KA.  

 Karjala 5.2.1920 “Mihin pyrkii meikäläinen sosialismi”.270
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tutkimuksessaan.  Hän näkee tämän kehityskulun olevan seurausta aktivistien ja 271

jääkäreiden poliittisesti tarkoituksenmukaisesta propagandatyöstä. Rajantakaisesta 
tartunnasta kirjoitettiin kaakkoisen maarajan yhteydessä kuitenkin sellaisella kammolla ja 
halveksunnalla, että se saa epäilemään, oliko siinä kysymys vain poliittisesti 
motivoituneesta kielenkäytöstä ja venäläisvihan instrumentaalisesta hyödyntämisestä.


Rajantakaisen tartunnan uhka tulee nimittäin lähelle Mary Douglasin primitiivisistä 
yhteisöistä löytämää rituaalista puhtautta.  Douglas on esittänyt, että moderneissa 272

yhteiskunnissa ulkoisen saatumisen kokemus on korvaantunut medikalisoituneella 
hygienialla. Saastumisesta tulee tartuntaa. Ja tartuttava tuonpuoleinen on jotakin, jota 
Karjakankannaksen maarajalla todella tunnuttiin kohdatun. Keväällä 1918 desinfioinnilla 
palautettiin punaruton sijoiltaan sysäämä porvarillinen yhteiskuntajärjestys.  273

Rajantakaisen tartunnan varaa vaikuttaakin olevan osin tietyn historiallisen tilanteen 
ilmaus siitä ylihistoriallisemmasta rituaalisen saastumisen kokemusta rakenteistavasta 
tendenssistä, jota Douglas kuvaa. Näin katsoen kansakunnan itsenäistyminen, 
sisällissodan päättyminen ja moderni lääketiede mahdollistivat sen tilanteen, jonka myötä 
juuri kaakkoisesta valtakunnanrajasta tuli kokemuksellisesti rajapinta saastuttavaan 
tuonpuoleiseen.  Tätä vasten vaikuttaakin kyseenalaiselta, että Karjalankannaksen 274

maarajan medikalisoituminen ja rajantakaisen patologisoiminen olisi ollut vain 
oikeistoaktivistien ja jääkäriliikkeen propagandaa.  Ja vaikka tartunnan kielikuvat olisivat 275

pitkälti retoriikkaa, on niiden täytynyt tavoittaa myös jotakin olennaista kokemuksesta, 
jotta niiden käyttökelpoisuus ja tarttuvuus samalla selittyisi. 


Vähintään yhtä olennaista rajan kokemukselle vaikuttaakin olevan epämääräinen huoli ra-
jalinjan läpäisevästä, näkymättömyyden turvin myös hallitsemattomasta, vaarasta. Tämä 
vaaraa tiivistyy esimerkillisesti mikrobiologian tunnistamaan bakteeritartuntaan. 

 Karemaa 1997.271

 Douglas 2005; Siltala 2009: 293.272

 Kirjekonsepti n:o 958 (3.5.1918), Da:123 Kirjekonseptit (1918), Lääkintöhallituksen kanslian 273

arkisto, KA; ks. myös Mäkelä 2007: 171, 203.

 ks. myös Koenigsberg 2009.274

 Siltala 2009: 326.275
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Lähdeaineistossa ei bakteereita juuri esiinny.  Silti ne olivat siellä lausumattomasti läsnä 276

- ja näkymättömissä, kuten olettaa saattaa. Vaikka bakteereista ei kirjoitettu, niitä kyllä 
pelättiin, sillä lukuisten kulkutautien bakteriologinen tartuntamekanismi tunnettiin hyvin.  277

Kulkutaudeista kirjoitettaessa, kirjoitettiin samalla bakteereista. Edes Pietari ympäristöi-
neen ei enää erittänyt löyhkästään tunnistettavaa miasmaattista huurua, vaan rajan-
takainen tartunta kulkeutui nyt yliaistillisesti rajaa ylittävien matkassa.    


Kesällä 1918 sisällisodan kauhut olivat tarkkarajaisesti paikannettu ja hallitusti eristetty 
vankileireille (punakaartilaiset kulkutauteineen) ja kaakkoisen rajan taakse (bolševikit 
kulkutauteineen). Juuri siellä lymysi myös sodan toisintumisen mahdollisuus. Karjalankan-
naksen maarajasta toivottiin vahvaa vartiota tai ylitsepääsemätöntä rajamuuria tämän 
uhkan pysäyttämiseksi. Suojeluskuntalaisten muodostamat kenttävartiot mahdollistivat 
kansakunnan palautumisen: nyt olemme vapaita, ja vihdoinkin vapaita, ja rajoillamme 
seisovat vahvat vartiot”. Lujan rajavartion suojaamana oli viimein mahdollista vapautua 
sisällisodan kauhuista, eikä vain rajantakaisen hallinnon sorrosta. Vapaus tosin tuntuu 
tuoneen mukanaan myös ainaisen huolen Karjalankannaksen maarajan periksi antamises-
ta. Tämä huoli tulee selkeästi ilmi Terijoen komendanttilaitoksen adjutantti Saurion kir-
jeessä Helsinkiin yleisesikunnan palvelukseen siirtyneelle Donnerille elokuussa 1918:


	 “Meillä on rajavartio liian heikko. Saa tulla rajan yli vaikka mitä niin ei ehdi vartijat 	 	
	 tulla estämään (…) Nyt kun rajalla alkaa olla epävarmaa pitäisi mahd. pian saada 	 	
	 asiat kuntoon.” 
278

Rajantakainen uhkasi tunkeua maahan hallitsemattomasti niin aggressiivisten kulkutautien 
kuin salateitse lähiseuduille ilmaantuvien punikkien muodossa. Tämä tapahtui usein  
kokemuksellisesti tavoittamattoman bakteeritartunnan lailla: sekä salakujettajat että 
bolševikkien etappireitit ylittivät rajan salateitse ja yön pimeydessä. Myöskään Rajajoen 
sillalla eivät vallankumoukselliset suunnitelmat tai kytevä kulkutautitartunta tulleet huoma-
tuiksi. Rajantakaista padonnut ja säännöstellyt rajalinja uhkasi vuotaa hallitsemattomasti. 

 Lääkintöhallitus oli tosin mm. perustamassa bakteriologista laboratoriota paiseruttotartuntojen 276

tunnistamiseksi. LH:n kirjekonsepti Senaatin sisäasiaintoimituskunnalle n:o 1327 (2.6.1918), Da:
123 Kirjekonseptit (1918), Lääkintöhallituksen kanslian arkisto, KA. 

 Otis 1998; Latour 1988; Helèn 1997. 277

 Saurion kirje Donnerille (13.8.1918), 12 Toiminta rajakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Don278 -
nerin arkisto KA; ks. myös YE:n ITO:n raportti YE:n Osasto III:lle n:o 146 (16.11.1918), 33 Yleinen 
ja salainen kirjeenvaihto (1918-1919), YE:n Osasto III:n valvontaosasto T-22888/7 KA.
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Se, että tämä tapahtui aistihavaintojen tavoittamattomista teki tilanteesta entistä 
uhkaavamman, vaikka samaa pelkoa herättivät myös selvästi havaittavat pakolaismäärät. 
Toistuva puhe tulvista, vyöryistä ja laumoista kertoo samasta hallitsemattomuuden koke-
muksesta.  Ylivoimaisena ilmenevä tilanne pakotti rajasääntelyn jatkuvaan 279

tehostamiseen. Rajasulun julistamisesta nimenomaan salakuljetuksen ja ruton johdosta 
helmikuussa 1920 onkin jotain mielenkiintoista. Yhdistävän nimittäjän voi löytää huolesta, 
joka kohdistuu tuohon aistihavaintoa pakenevaan hallitsemattomuuteen. Näiden näkymät-
tömien, hajuttomien ja mahdollisimman äänettömien vaarojen koettiin olevan rajalinjalla 
alati läsnä. Rajaseudulla olivat kirjaimellisesti pimeät voimat liikkeellä, kuten suojeluskun-
talaiset asian ilmaisivat.  

Seuraavassa luvussa tarkastellaan lähemmin Kuokkalan ja Terijoen karanteeniasemien 
kautta, niitä rajalla toteutettuja toimenpiteitä, joiden avulla tätä näkymättömissä rajalinjan 
yli tunkeutuvaa vaaraa yritettiin torjua. 


 Klaus Theweleit on tutkinut patojen, tulvien ja soiden kautta ilmaistuja huolestuneita 279

kokemuksia, jotka määrittivät Baltiassa vuosina 1919 ja 1920 saksalaisten Freikorps-joukkojen 
monimielistä kamppailua. Saksan keisarikunnan ja Ober Ostin uppoamisen sekä Brest-Litovskin 
sopimuksen poispyyhkiytymisen myötä  nämä vapaajoukot yrittivät mm. padota idästä vyöryvää 
“bolševikkitulvaa”. Karkeistetusti: sotilaallisella ryhdillä kannateltiin rintamaa, ja rintama piti 
sotilaan ruumiin ja hajoavan mielen kasassa. Theweleit tosin palauttaa nämä kokemukset pitkälti 
vapaajoukoissa palvelleiden sotilaiden varhaishoivan laatuun ja/tai puutteeseen, mikä ei käsillä 
olevan opinnäytteen kohdalla ole tarkoituksenmukaista, eikä mahdollista. Theweleit 1988; vrt. 
Siltala 1989.   
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5. KARANTEENI(T) JA ALTIS RAJASEUTU 

5.1 MONINAINEN KARANTEENILAITOS 

Tämä luku käsittelee niitä toimenpiteitä, joilla rajantakaista tartuntaa torjuttiin Karjalankan-
naksen maarajalla. Tarkastelu tapahtuu Kuokkalaan perustetun karanteeniaseman kautta, 
sillä siihen vaikuttaa tiivistyvän se, miten tartuntatautien ja bolsevismin pysäyttäminen ra-
jalle toteutettiin.  Laitos perustettiin Lääkintöhallituksen aloitteesta vastaamaan rajan 280

takana esiintyvien kulkutautien leviämisvaaraan. Karanteeniasemaa käytettiin kuitenkin 
yhtälailla rajantakaisen bolševismin pysäyttämiseen. Aiheen käsittely aloitetaan osoitta-
malla arkistolähteiden pohjalta tämän eristyslaitoksen olennaisesti poliittinen luonne.  281

Tämä tehdään läpikäymällä se tapa, jolla karanteenikaytäntö rajamaassa toteutettiin. 
Samalla esitetään syy sille, miksi tartunnan kielen käyttö vähentyi rajaviranomaisten kie-
lenkäytössä vuoden 1919 alkupuolella. Tämän jälkeen luvussa siirrytään käsittelemään 
yleisemmin tartunnan torjuntatoimiin liittyvää ja asiakirjoista esiin työntyvää huolen koke-
musta, joka kohdistui sekä karanteeniin että rajalinjan vartiointiin. Tällöin tarkastelussa 
päästään myös rajantakaisia ruumiita  haltuunottaneiden diskurssien sekä valtakäytäntö-
jen tuolle puolen. Rajaseutua leimannut hallitsemattomuuden kokemus vaikuttaa olleen 
omiaan kohdentamaan ja vahvistamaan näitä valtakunnanrajaa todeksi tehneitä puheita ja 
toimenpiteitä. 
282

Karanteeniaseman ohella rajantakaisen uhan torjuntaan osallistui rajalinjan kattava var-
tiosotilaiden muodostama kenttävartioketju ja sitä tukevat yhdyspartiot. Vuosien 1918 ja 
1920 välillä tästä vartiopalveluksesta vastasivat aluksi rajaseudun suojeluskunnat ja 
myöhemmin mm. Terijoen rajavartiopataljoona, ryhmä Mandelin, ryhmä Bonsdorff sekä 

 Karanteeniasema siirrettiin Kuokkalasta Terijoelle joulukuussa 1918. 280

 Max Engman toteaa osuvasti karanteeniaseman poliittisuuden, mutta esittämättä erityisemmin 281

näyttöä väitteelle. Engman viittaa karanteenissa eristettyjen kokemuksiin ja rajakomendantti Don-
nerin em. päiväkirjamerkintään. Hän kuitenkin tuo esimerkillisesti esiin karanteenilaitokseen ko-
hdistunutta yleistä vastenmielisyyden kokemusta. Tässä luvussa sen sijaan osoitetaan Yleis-
esikunnan, rajaseudun suojeluskuntien, komendanttiviraston ja Etsivän Keskuspoliisin asiakirjojen 
pohjalta, miten tämä poliittisen tartunnan torjunta tosiasiassa toteutettiin. Vrt. Engman 2007: 276-
294, ja erityisesti 107, 108, 280, 283, 288-291, 550.

 Vrt. Siltala 1989: 127.282
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Käkisalmen Läänin Rykmentti.  Kenttäpartioiden tehtävänä oli pysäyttää luvattomat ra283 -
janylitykset jo rajalinjalla. Koska toista sataa kilometriä pitkällä maarajalla kenttävar-
tioasemien välinen etäisyys saattoi harvaan asutuilla seuduilla olla pisimmillään kymme-
nen kilometriä, ei täydellisen rajasulun ylläpitäminen ollut tosiasiassa mahdollista.   284

Efektiivisen rajan toteuttaminen edellytti sen turvaamista etulinjan takana. Valtakunnanra-
jaa varmistettiin rajaseudun käsittävällä henkilöliikenteen valvonnalla, jonka tarkoituksena 
oli pysäyttää myös salateitse rajalinjan onnistuneesti ylittäneet.  Pääsääntöisesti kaikki 285

rajan yli päässeet toimitettiin Kuokkalan ja myöhemmin Terijoen karanteeniasemalle.  286

Sinne keskitettiin ja eristettiin kaikki rajantakainen tartuntapotentiaali. Karanteenilaitokses-
ta tuli näin se paikka, johon rajaseudun torjuntatyö siis pitkälti palautui.


Kesäkuussa 1918 vastaperustetulla kaakkoisella valtakunnanrajalla oli jatkuvaa Suomeen 
suuntautuvaa luvanavaraista ja luvatonta liikennettä. Luvallisesti rajan saattoi ylittää  Raja-
joen sillalla niin Suomen alamainen kuin senaatin ulkoasiaintoimituskunnan myöntämällä 
matkaluvalla tai rajakomendantin poikkeusluvalla saapuva ulkomaalainen.  Koska aivan 287

rajan tuntumassa sijaitsi sisällissodan kauhuja sekä tosiasiallisesti että projektiopintana 
toisintava Pietari, tarvittiin toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei tartuntataudit ja val-
lankumouksellisuus kulkeutuneet kaupungista pakenevien mukana Suomeen. Huolta kan-
nettiin rajatarkastuksen leväperäisyydestä. Rajaolosuhteita kuvannut selostus kertoo, että  
(k)aikki henkilöt, joilla on suomalaiset paperit olkoon ne sitten vanhoja tai uusia valokuvalla 
varustettuja tai ilman otetaan vastaan ilman tarkempaa kontrollia.  Suurinta huolta herät288 -
tivät kuitenkin passitta salateitse Pietarista palaavat punakaartilaiset. Moni kahlaamalla 
rajan yli tullut on kertonut, että heidän itsensä on täytynyt etsiä sotamiehiä saadakseen 

 Kenttäpartioita tarkastellaan tarkemmin luvussa 5.2. Ks. myös Knuutti 1982; Kosonen 1994; 283

Engman 2007.

 KLR:n upseeriston muistojulkaisu 1921: 21,22.284

 Esim. Wiipurin alue-esikunnan kirjejäljennös kaikille paikallissuojeluskunnille n:o 251 (6.7.1918), 285

5 Yleinen kirjeenvaihto (1918), Ollilan suojeluskunta SArk-826/3 KA.

 Rajakomendantin kirjejäljennös n:o 623 (12.11.1918), 7 Salaiset kirjejäljennökset (1918), 286

SVRKV SArk-2285/1, KA. 

 Esim. Suomen senaatin ulkoasiaintoimituskunnan myöntämät ja TPK:lle lähettämät matkaluvat 287

n:o 118 (15.8.1918); 148 Saapuneet määräykset koskien rajan ylikulkua ja rajavartiointia (1918); 
SVR:n Rajajoen asemakomendantti SArk-2285/80 KA; 179 Senaatin sähkösanomat, matkaluvat 
(1919), SVRK:n apulainen Rajajoella SArk-2285/85 KA.

 “Selostus epäkohdista rajalla” päiväämätön ja allekirjoittamaton, mutta ilmeisesti syyskuussa 288

1918 kirjoitettu ja luultavimmin YE:n osato III:n alaisen ITO:n laatima tiedusteluraporttijäljennös, 96 
Kirjejäljennökset (1918-1920), SVRKV SArk-2285/52 KA. 
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saattaja esikuntaan.  Vuotava raja oli totta. Terijoelle oli sisällissodan myötä perustettu 289

vankileiri, jonne Ollilan ja Kuokkalan suojeluskunnat toimittivat rajaseudulla kiinnisaadut 
entiset punakaartilaiset.  Muut rajan yli tulleet saatettiin Lääkintöhallituksen Kuokkalaan 290

heinäkuussa perustamalle karanteeniasemalle.  Järjestely oli työläs, eikä ohjeistus ollut 291

täysin yksiselitteinen, kuten Rajajoen asemakomendantin Einar Montelin viesti ra-
jakomendantti Donnerille osoittaa:


	 “Minne on rajan yli tulevat punakaartilaiset passitettava? Tarkoitan niitä, jotka 	 	
	 saapuwat nykyään joukoittain. Olen tähän saakka passittanut ne erityisellä junalla 		
	 Terijoelle, mutta waan eilen ilmoittiwat, ettei siellä ole enempää tilaa ja ruokaa. 	 	
	 Minusta olisi parasta, jos saisi Kuokkalasta heti ottaa muutama huwila wankileiriksi. 	
	 Tätä warten olisi leiri ympäröitäwä piikkilangalla sekä saatava ainakin 30 wangin 	 	
	 wartiaa. (…) Minä nykyään käyn ainakin yhden kerran päivässä Kuokkalan 	 	 	
	 karanteenissa kuulustelemassa pidätettyjä.”    
292

Kun Terijoen vankileiri ja sen yhteydessä toiminut eristysosasto lopetti toimintansa elo-
kuun lopussa,  kaikki rajan yli tulleet, myös entiset punakaartilaiset, toimitettiin 293

Kuokkalaan karanteeniasemalle. Vaikka eristysaseman käyttöönotto julkilausutusti tapah-
tui lääketieteellisistä ja kulkutautien vastustamiseen perustuvista syistä, käytäntö vakiintui 
nopeasti tukemaan poliittisesti vaarallisten ainesten seulomista, kuten jo asemakomen-
dantti Montellin kirje vihjaa. Karanteenieristyksen käyttötarkoituksen kaksinaisuus tulee 
kuvaavasti ilmi myös tavasta, joilla karanteeniin eristettyjä nimitettiin. Lääkintöhallitus kut-

 Ibid.289

 Esim. Itäisen rajavartion yliesikunnan passitus n:o 103 (20.7.1918), passitus n:o 8 (20.7.1918), 290

passitus n:o 9 (20.7.1918), passitus n:o 19 (30.7.1918), passitus n:o 28 (5.8.1918), passitus n:o 31 
(6.8.1918), passitus n:o 35 (7.8.1918), passitus n:o 47 (12.8.1918), 5 Yleinen kirjeenvaihto 
(1918-1919), Ollilan suojeluskunta SArk-826/3, KA.

 TPK:n julistus nro 11 (9.7.1918), Toimintaohjeet, kuulutukset ja julistukset (1918), SArk-2285/4 291

KA; Esim. Itäisen rajavartion yliesikunnan passitus n:o 1 (19.7.1918), passitus n:o 2 (19.7.1918), 
passitus n:o 111 (24.7.1918), passitus n:o 10 (20.7.1918, passitus n:o 12 (26.7.1918), passitus n:o 
14 (28.7.1918), passitus n:o 26 (4.8.1918), passitus n:o 27 (5.8.1918), 5 Yleinen kirjeenvaihto 
(1918-1919), Ollilan suojeluskunta SArk-826/3, KA.

 Asemakomendantin Montellin kirje TPK:lle Donnerille n:o 431 (22.7.1918), 12 Toiminta ra292 -
jakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Donnerin arkisto, KA

 Itäisen rajavartion yliesikunnan kirje Terijoen vankileirin päällikölle (18.8.1918), 5 Yleinen kir293 -
jeenvaihto (1918-1919), Ollilan suojeluskunta SArk-826/3, KA; Rajakomendantin päiväkäsky n:o 
15 (31.8.1918), 148, Saapuneet määräykset koskien rajan ylikulkua ja rajavartiointia (1918-1918), 
SRVK:n apulainen Rajajoella SArk-2285/80, KA. 
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sui eristettyjä mm. hoidokeiksi,  kun taas rajamaan komendanttiviraston asiakirjoissa he 294

olivat pidätettyjä, kuten rajakomendantin vastaussähke Yleisesikunnan tiedusteluun osoit-
taa:


	 ”Nicolet pidätettynä karanteenissa kuten kaikki muutkin rajan yli tulleet.”  295

Karanteeniaseman käyttäminen poliittisesti ja sosiaalisesti epätoivottavien ainesten 
torjuntaan ei ollut ennenkuulumatonta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla Itä-
Euroopasta saapuvien suurten siirtolaismäärien myötä valtamerilaivojen kannen-ylisiin ja 
kannen-alisiin matkustajiin sovellettiin erilaisia käytäntöjä. Toimilla oli lääketieteellisesti 
perustellut syynsä, mutta samalla näillä kohdistetuilla karanteenikäytännöillä 
säännösteltiin kulkutautien leviämisen ohessa myös siirtolaisten määrää ja laatua. 
Esimerkiksi ainoastaan matkustajalaivat, jotka kuljettivat ruumassaan edullisimmalla 
laivalipulla matkustavia siirtolaisia, määrättiin New Yorkin satamassa 24 päivän 
karanteeniin. Käytäntö oli varustamoille kallis, jolloin liiketoiminnan kannattavuuden 
heikentymisen myötä osa matkustajalaiva liikenne keskittyi vain kalliimpien, mutta 
karanteenikäytännöstä vapautettujen ensimmäisen ja toisen luokan hyttipaikkojen 
myymiseen. Toimenpiteellä tavoiteltiin itäeurooppalaisen varattoman, juutalaisen, 
ennakoimattoman ja koleraa huokuvan maahanmuuttajatulvan patoamiseen.  Venäjän 296

vallankumous ja Yhdysvaltain sisäpoliittinen tilanne saivat vuosina 1917-1920 aikaan 
punakammoksi (Red Scare) kutsutun ja äärivasemmistoon kohdistuneen vainon. 
Patologiset kielikuvat värittivät uhkaa. Bolševismi, kommunismi ja anarkismi nähtiin 
perustavasti epäamerikkalaisena, invaasion kaltaisena ja vaarallisena tartuntana. 
Kansakunta oli rajantakaisen saastuttama ja myrkyllisen ajattelun edelleen leviäminen oli 
estettävä. Kommunisteja pidätettiin ja maahanmuuttajia tarkkailtiin. Ellis Islandin 
karanteenia ja kuulusteluja käytettiin poliittisesti uhkaavan aineksen suodattamiseen.  297

Karanteenikäytäntö näyttääkin Yhdysvalloissa seuloneen tulijavirtaa ainakin neljältä 
kannalta, kun yhteiskuntaa suojeltiin niin bakteriogiselta, kansalliselta ja sosiaaliselta kuin 
poliittiselta saastumiselta. Epätoivottuja aineksia myös karkotettiin maasta. Näin kävi 

 Karanteeniaseman kuukausirahasääntöjen vahvistaminen n:o 169/419, n:o 1445 (17.8.1918), 294

Ea:234 Saapuneet kirjeasiakirjat (1918), Siviilitoimituskunnan arkisto, KA.

 Rajakomendantin sähkösanoma YE:n passiosastolle (päiväämätön), 24 Lähtevät kipinä- ja 295

sähkösanomat v.1919, SVRKV SArk-2285/8 KA.

 Markel 1997: 85-100, erityisesti 91-94, 98.296

 O’Brien 2018: 43, 44, 54, 55, 71,78, 87-92, 104, 105, 119-121.297
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muun muassa muassa tunnetuille anarkisteille Emma Goldmanille ja Alexander 
Berkmanille.  Heidän matkansa Neuvosto-Venäjälle kulki Kannaksen karanteenilaitoksen 298

ohi ja Rajajoen yli tammikuussa 1920.     


Kuokkalassa ja Terijoella karanteenieristys toteutettiin tyhjilleen jääneissä ja venäläisiltä 
kesäasukkailta takavarikoiduissa huviloissa.  Helmikuun 1. päivänä 1921 tapahtuneesta 299

karanteenihuvilan tulipalosta laaditut kuulustelupöytäkirjat valottavat hyvin karantee-
nieristyksen järjestämistapaa. Terijoen piirin apulaisnimismiehen mukaan ilmoitus tuli-
palosta tehtiin aamulla klo 6.20. Tapahtumapaikkana oli pietarilaisen huvilanomistajan 
Trofim Schitoffin uudempi merenrantahuvila, joka oli otettu karanteenilaitoksen haltuun 
marraskuussa 1918. Tapahtuma-aikaan nukkumassa olleen karanteenivahti Montosen 
mukaan huvilassa oli tulipalon sattuessa eristettynä noin 30 henkeä. Heidän joukossaan 
oli mm. suomalainen kotiopettajatar Miso, ranskalainen opettajatar Pinor, suoma-
laisvenäläinen teknikko Pieviläinen, eräs italialainen sekä belgialainen äiti ja hänen 3-vuo-
tias poikansa, joka havahtui savuun ensimmäisenä. Tulipalo ei vaatinut yhtään 
kuolonuhria, mutta huvila tuhoutui täysin. Alakerran irtaimisto saatiin pelastettua, mutta 
yläkerrassa tuhoutui karanteenikäytössä olleet 15 huvilasänkyä, 10 rautasänkyä ja 30 pat-
jaa. Tulipalo sai luultavimmin alkunsa lämmitysuunin haljenneesta savupiipusta. Syttymis-
syyksi epäiltiin, että karanteenin asukkaat olivat luvatta liiaksi lämmittäneet pitkään tyhjil-
lään ollutta rakennusta.  
300

Tapaus kuvastaa niitä olosuhteita, joihin heinäkuusta 1918 lähtien rajan yli tulleet sijoitetti-
in 14 päivän vartioituun eristykseen. Karanteenihuviloiden surkeus ja kylmyys olivat tois-
tuvien valitusten kohde.  Kurinpitoa ei eristyslaitoksessa erityisemmin harjoitettu, vaan 301

pakenemisyritysten tarkkailun katsottiin riittävän. Ajan ja kuulustelujen myötä yksilökoh-

 Engman 2007: 558-589.298

 Esim. Rajajoen asemakomendantin takavarikointi määräys (22.6.1918), 144 salainen kirjeen299 -
vaihto (1918), SVRK:n apulainen Rajajoella SArk-2285/79, KA.

 Terijoen poliisilaitoksen kuulustelupöytäkirja (kopio) n:o 20 (1-4.2.1921), Efb:7 Koleraraportit 300

(1911-1925), Lääkintöhallituksen I Kanslia, KA.   

 Karanteenieristetyn Z. Grschebinin kirjejäljennös rajakomendantille (4.1.1919), 12 Toiminta ra301 -
jakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Donnerin arkisto, KA; Engman 2007: 282-292.
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tainen oireilu nousi joka tapauksessa esiin teljetystä laumasta. Karanteenilaitoksen var-
tioinnista vastasivat Kuokkalan ja Ollilan suojeluskuntalaiset. 
302

Rajakomendantti Rantakarin 31.8.1918 antama päiväkäsky määräsi seuraavaa:


	 ”4§. Kaikkia asianomaisia kehoitetaan tarkasti valvomaan ettei yksikään Wenäjältä 	
	 saapunut henkilö pääse sivuuttamaan Kuokkalassa olevaa eristysasemaa, vaan 	 	
	 kaikki, 	mistä heidät tavataankin, heti täydellisesti eristetään ja passitetaan 	 	 	
	 Karanteeniin. Rautateitse tapahtuvaa lähetystä varten on järjestetty erikoinen 	 	
	 karanteenijuna, joka lähtee joka päivä klo 3.15 j.p.p. Rajajoen asemalta ja kulkee 	 	
	 asemien johdolla Terijoelle saakka (…) Karanteeniin passitettuja ei saa lähettää 	 	
	 muissa junissa. (…)”  303

  
Rajakomendanttiviraston tekemän passintarkastuksen ja alustavan kuulustelun jälkeen 
Rajajoen sillan kautta yli tulleet kulkivat jalan suojeluskuntalaisvartioiden saattamana Ra-
jajoen asemalla, josta heidät kuljetettiin junalla karanteenieristykseen. Pääsääntöisesti 
karanteenikäytännöstä poikettiin ainoastaan ITO:n kuriirien, diplomaattien, Yleisesikunnal-
ta poikkeusluvan saaneiden sekä välittömästi Suomen halki matkustavien ulkomaalaisten 
kohdalla.  Poikkeuskäytäntö koski siis poliittisesti luotettavia henkilöitä ja niitä, joiden 304

pidättäminen karanteeniin ei ollut soveliasta. Neuvosto-Venäjältä Suomen kautta kulkevat 

 Kuokkalan suojeluskunnan pöytäkirjajäljennös (10.7.1918), Itäisen rajavartion yliesikunnan kir302 -
jejäljennös TPK:lle Donnerille (12.7.1918), 12 Toiminta rajakomendanttina (1918-1919), 44 Kai 
Donnerin arkisto, KA; Itäisen rajavartion yliesikunnan pöytäkirjajäljennös n:o 11 (5.8.1918), Eab:
184 Viranomaisten ja yksityisten lähettämät asiakirjat (1918), Lääkintöhallituksen kanslia arkisto, 
KA; Kuokkalan karanteenin vahtivuorolista (5.8.1918), 5 Yleinen kirjeenvaihto (1918-1919), Ollilan 
suojeluskunta SArk-826/3, KA.

 Rajakomendantin päiväkäsky n:o 15 (31.8.1918), 148, Saapuneet määräykset koskien rajan 303

ylikulkua ja rajavartiointia (1918-1918), SRVK:n apulainen Rajajoella SArk-2285/80, KA. 

 Esim. YE passiosaston kuriirilista rajamaan komendantille n:o 1709 (24.5.1919), Terijoen pas304 -
sivirasto SRVKV SArk-2286/10, KA; Osasto III:n kuriireja koskeva kirjejäjennös II Divisioonan pääl-
likölle n:o 2681 (16.9.1919), SVRKV:n salaiset kirjejäljennökset v.1919, Rajamaan komendantti-
laitos Terijoki, Mustamäki, Uusikirkko SArk2286/13, KA. Engman 2007; Mainio 2015: 75.
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ulkomaalaiset siviilit, sotilaat ja sotavangit lähetettiin sinetöidyssä junassa Tornioon tai Tu-
run merisatamaan jatkokuljetusta varten. 
305

Vaikka avoimesti julkituotua määräystä karanteenieristyksen solvetamisesta poliittisesti 
arveluttavien ainesten seulomiseen ei rajaviranomaisten arkistosta löydy, käytäntö osoit-
taa toista. Rajamaan komendanttivirasto hyödynsi karanteenijaksoa eräänlaisena tutkinta-
vankeutena, jonka aikana viranomaiset selvittivät mahdollisuuksien mukaan huvila-
hoidokkien taustat. Karanteenieristyksen toivottiin näin pysäyttävän koko rajantakaisen 
tartunnan kirjon, kun patologisesti tai poliittisesti oireilevat passitettiin eteenpäin joko 
kulkutautisairaalaan tai komendanttiviraston jatkokuulusteluihin.

  

Syyskuussa 1918 Rajakomendantti Rantakarin määräyksestä Yleisesikunnan itäisen 
tiedustelun osasto valmisteli rajan yli tulleiden taustojen tutkimisen aloittamista. Osaston 
päällikkö ehdotti kirjeitse Yleisesikunnalle, että:


	 “Vakoilu osaston miehet voisivat samalla pitää silmällä rajan yli tulevia ja hankkia 	 	
	 heistä tietoja kunkin kotiseudulta voidaksemme välttää suurimpia ikävyyksiä yli 	 	
	 tulleiden puolelta joka on hyvin mahdollista, sillä Rajasillalla otetaan vastaan kaikki 	
	 suomalaisilla passeilla varustetut henkilöt.”  306

Pian Yleisesikunta määräsi, että Rajajoen asemakomendantin tuli päivittäin lähettää tiedot 
kaikista rajan yli tulleista ja karanteeniin sijoitetuista henkilöistä Yleisesikunnan Osasto 
III:lle tarkastettavaksi.  Jos rajan yli tulleen karanteeniin asetetun henkilön taustoista löy307 -
tyi yhteyksiä punakaartiin tai bolševikkeihin, hänet kuulusteltiin karanteenissa tai lähetetti-

 Esimerkiksi syyskuussa 1918 Yleisesikunnan itäinen tiedusteluosasto raportoi, että Rajajoelta 305

Tornioon lähettiin rajan yli tulleet 881 ulkomaalaista, joista 377 olivat italialaisia sotilaita ja loput 
amerikkalaisia, italialaisia, englantilaisia, belgialaisia ja serbialaisia siviilejä. Kuljetettavien matkus-
tusdokumentit ja matkatavarat annettiin junan päällikön haltuun matkan ajaksi. Siviilit sijoitettiin 2. 
ja 3. luokan vaunuihin ja sotilaat tavaravaunuihin. Junaa saattoi matkan ajan 13 kuokkalalaista 
suojeluskuntalaista. YE:n ITO:n salainen raportti YE:n III osastolle n:o 148 (17.9.1918), 33 Yleinen 
ja salainen kirjeenvaihto (1918-1919), YE Osasto III:n valvontaosasto T22888/7, KA.

 YE:n I.T.O:n salainen kirje YE Osasto III:lle n:o 146 (16.9.1918), 33 Yleinen ja salainen kirjeen306 -
vaihto (1918-1919), Yleisesikunta Osasto III:n valvontaosasto T-22888/7 KA.

 YE Osasto III:n kirje Rajajoen asemakomendantille n:o B1571 (21.9.1918), 142 Saapuneet 307

yleiset kirjeet ja kirjejäljennökset, SRVK:n apulainen rajajoella SArk-2285/79, KA.
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in karanteenijakson päätyttyä komendanttivirastolle kuultavaksi.  Käytäntöön viittaa se, 308

että Yleisesikunnan Osasto III:n ja rajamaan komendanttiviraston välisestä päivittäisestä 
viestittelystä löytyy tällaisia karanteeniin asetettuja henkilöitä koskevia tieto- tai kuulus-
telupyyntöjä. Käytännön vahvistaa Yleisesikunnan III:n Osaston päällikön everstiluutnantti 
Eino Suolahden joulukuun lopulla 1918 laatima selonteko osastonsa toiminnasta. Siinä 
Suolahti kertoo:


	 “(Osasto III:n) Passiosasto pitää tarkkaa luetteloa Suomen ja Venäjän Rajamaan 	 	
	 komendanttiviraston välityksellä kaikista Venäjältä saapuvista pakolaisista ja 	 	
	 tarkastaa heidän luotettavuutensa sekä jos syytä siihen on ryhtyy tarpeellisiin 	 	
	 toimenpiteisiin heidän suhteensa, lähettää esim. palaavat “punaiset” 	 	 	
	 Valtiorikosoikeuden tutkittaviksi ja lähettää syyteaineistoa tässä tarkoituksessa 	 	
	 mainitulle oikeudelle tahi poliisiviranomaiselle. Passiosasto pitää luetteloa 	 	 	
	 korttijärjestelmän muodossa kaikista Suomessa oleskelevista ulkomaalaisista sekä 	
	 tarkastaa heidän luotettavaisuutensa m.m. estäen Maaherravirastojen välityksellä 		
	 maallemme vahingollisten ainesten pitemmän maassa oleskelun.” 
309

Siinä missä 14 päivän karanteeni nosti kytevän kulkutautitartunnan oireet esiin, antoi se 
samalla Yleisesikunnan III osastolle aikaa etsiä vihjeitä pidätetyn piilevästä vallankumouk-
sellisuudesta.  Etsivän Keskuspoliisin Terijoen alaosaston perustamisen myötä tämä 310

käytäntö tuli hyvin dokumentoiduksi. Helsingin pääosastolta lähetettiin Terijoen alaosas-
tolle henkilölistoja, jotka alkoivat sanoin: Osastoa kehoitetaan pidättämään kuulusteluja 

 Suuri osa poliisin ja komendanttiviraston kuulustelupöytäkirjoista on laadittu karanteeni-ase308 -
malla. Ks. esim. 90 Kuulustelupöytäkirjat (1919-1920), SVRKV SArk-2285/48 KA; 91 Kuulus-
telupöytäkirjat (1919-1920), SVRKV SArk-2285/49 KA. Käytännön vahvistaa myöhemmin myös 
rajakomendantti Lauri Sarin. Kuulustelupöytäkirja (19.6.1920), 12 Toiminta rajakomendanttina 
(1918-1919), 44 Kai Donnerin arkisto KA.

 Suolahden selostus YE Osasto III:n toiminnasta (31.12.1918), 4 Armeijan uudelleen järjestelyä 309

koskevat asiakirjat (1918-1919), Yleisesikunta Sotahistoriallinen toimisto T-20254/4, KA.

 YE Osasto III:n kirje rajakomendantille toteaa, “Yli rajan tulevia entisen Venäjän valtakunnan 310

alamaisia ja niitä ulkomaalaisia, jotka aikovat jäädä Suomeen ei näin ollen ole päästettävä karan-
teenista, ennenkuin Ulkoasianministeriöltä kauttamme sekä asianomaisilta Maaherroilta tarpeel-
liset luvat on hankittu”, YE Osasto III:n kirjejäljennös SVRK:lle n:o P1015/2392 (13.2.1919), 12 
Toiminta rajakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Donnerin arkisto KA; ks. myös Ulkoasiainminis-
teriön kirjejäljennös YE II:n Osastolle n:o 165 (12.2.1919) rajakomendantille, 12 Toiminta ra-
jakomendanttina (1918-1919), 44 Kai Donnerin arkisto KA.
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varten allamainitut Terijoen karanteenissa olevat pakolaiset (…).  Etsivän Keskuspoliisin 311

resurssien parannuttua karanteeniasemalla suoritettiin vain alustava kuulustelu ja sääde-
tyn eristysajan päätyttyä epäilyttävät henkilöt siirrettiin Terijoen alaosaston hoiviin jatko-
toimia varten.     312

Karanteenilaitoksen porvarillista yhteiskuntajärjestystä suojeleva luonne tuli kuitenkin 
epäsuorasti ilmi jo aiemmin, kun pakolaismäärien kasvaessa ja eristysaseman rajallisten 
puitteiden myötä turvauduttiin erikoisjärjestelyihin alkusyksyllä 1918. Poikkeusmenettely 
osoittaa, mistä karanteeniasemassa oli pitkälti kysymys. Karanteenitilojen puutteen takia 
ei kaikkia rajan yli tulleita kyetty sijoittamaan eristysaseman huviloihin, jolloin osa rajanylit-
täjistä oli päästettävä maahan karanteenitta tai lyhyemmällä eritysajalla.  Pakolais313 -
paineen puristeleman rajakomendanttiviraston vaatimuksesta lääkintöviranomaiset myön-
tyivät joustavaan karanteenikäytäntöön joidenkin maahantulijoiden kohdalla. Pelkona oli, 
että karanteenilaitoksen täyttymisen takia rajan taakse jätetyt pakolaiset pyrkisivät 
salateitse rajan yli. Lääkintöhallitus esitti Senaatin sisäasiaintoimituskunnalle elokuun 12. 
päivä:


	 “Tämän takia esitti sekä rajavartioston päällystö että myöskin tarkastuslääkäri, että 	
	 karanteeniajan pituuteen nähden olisi poikkeuksia sallittava, koska karanteenissa 		
	 olevien joukossa on henkilöitä, jotka katsoen heidän ulkoasuaansa ym. voitaisiin 	 	
	 siihen nähden, että pilkkukuumeen leviämisvaara heidän kauttansa ei ole 	 	 	
	 otaksuttavaa, päästää jatkamaan matkaansa lyhyemmän kuin 14 päivän 	 	 	
	 karanteeniajan kuluttua kuitenkin ehdolla että he matkansa määräpaikassa vielä ovat 
	 tarpeellisen ajan jatkuvan tarkastuksen alaisia.”  314

 Esim. EK:n pääosaston määräys EK Terijoen alaosastolle n:o 2339 (15.1.1920), n:o 399 311

(17.1.1920), n:o 2608 (24.1.1920), n:o 2658 (27.1.1920), n:o 702 (31.1.1920); n:o 986 (12.2.1920); 
n:o 10355 (31.3.1920), n:o 15169 (24.4.1920), 124 Pääosastolta saapuneet kirjeet (1919-1921), 
Valtiollisen poliisin Terijoen alaosaston arkisto KA; kuulustelupöytäkirjat tuli lähettää pääosastolle 
Helsinkiin, kuten myös tiedot sekä karanteenista vapaaksi lasketuista henkilöistä että heidän 
määräpaikastaan, EK:n pääosaston määräys Terijoen alaosastolle n:o 7776 (25.8.1920) ja n:o 
20552 (29.12.1920), 124 Pääosastolta saapuneet kirjeet (1919-1921), Valtiollisen poliisin Terijoen 
alaosaston arkisto KA. 

 Esim. EK:n Terijoen alaosaston viikkokertomukset (29.5.1920), (3.7.1920), (17.7.1918), 312

(24.7.1920), (31.7.1920), 90 Kuulustelupöytäkirjat (1919-1920), SVRKV SArk-2285/48 KA.

 ks. myös Engman 2007: 284, 285.313

 LH:n kirjekonsepti Senaatin sisäasiaintoimituskunnalle n:o 3320 (12.8.1918), Da:124 Kirjekon314 -
septit (1918) Lääkintöhallitus I kanslia KA.
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Lääkintöhallituksen esityksessä karanteenilääkärille ehdotettiin näin valtuuksia lyhentää 
karanteenieristyksen kestoa eristetyn ulkoasun perusteella. Esitys ei kuitenkaan täsmen-
tänyt, millainen ulkoasu suojaisi kulkutautitartunnalta ja erityisesti pilkkukuumeelta. Saat-
uaan Senaatin hyväksynnän karanteenia koskevaan poikkeuskäytäntöön, Lääkintöhallitus 
lähetti täsmällisemmät toimintaohjeet karanteenilääkäri Grönlundille:


	 “Jos karanteenilääkäri katsoo että karanteenissa jo 5 päivää ollut henkilö voidaan 		
	 vapauttaa karanteenista (…) on lääkärin tällöin otettava huomioon että niin hyvin ne 	
	 olot ja olosuhteet, joissa täten vapautettava henkilö on lähiaikoina elänyt ja ollut kuin 
	 myöskin hänen asunsa ja ruumiinsa siisteys ja puhtaus karanteeniasemalle tullessa 	
	 ja siellä ovat olleet sellaiset ettei ole tämän takia tai muuten syytä epäillä hänellä 	 	
	 olevan tai kytevän mitään vaarallista äkillistä tarttuvaa tautia (…)   
315

Jäi karanteenilääkäri Grönlundin harkintavaltaan määritellä, millaisella hygieniatasolla ja 
taustalla varustettu henkilö saattoi jatkaa matkaansa jo viiden päivän eristyksen jälkeen. 
Koska pakolaismäärät jatkoivat kuitenkin vain kasvamistaan, karanteeniasema täyttyi ly-
hennetyn eristyajan solvetamisesta huolimatta. Tämän seurauksena rajakomendantti 
Rantakari päätyi syyskuussa poikkeusratkaisuun myös Rajajoen sillalla. Pakolaislaumojen 
ahdistama Rantakari oli jo aiemmin vedonnut rajan yli pyrkivien vastaanottamisen puoles-
ta, perustaen vaatimuksensa inhimillisyyteen ja Suomen kansainväliseen maineeseen.  316

Hänen huolensa tosin vaikuttaa kohdistuneen ennen muuta eurooppalaisen sivilisaation 
ulkorajan siirtymiseen kansainvälisessä katsannossa Rajajoelta Tornionjoelle.  317

Rantakarin mukaan rajan takaa tulevia saatettiin vastaanottaa suuremmassa määrin, kun-
han toimenpiteet tartunnan seulontaan keskitettiin oikein. Näin vältettäisiin pakolais-
paineen purkautuminen hallitsemattomasti ja salateitse Suomen puolelle. Rajakomen-
dantti Rantakari ohjeisti 24.9.1918 Rajajoen asemakomendanttia seuraavasti:


	 “Aikaisemman puhelinilmoitusen wahwistukseksi ilmoitan (…) woidaan Wenäjältä 		
	 saapuwia pakolaisia minun luwallani hätätilassa ottaa wastaan ilman karanteenia. 		
	 Kuitenkin määrään: 

 LH:n kirjekonsepti karanteenilääkäri Grönlundille (23.8.1918), Da:124, Kirjekonseptit (1918), 315

Lääkintöhallitus I arkisto KA. 

 Rantakarin sähkösanoma YE Osasto III:lle (19.9.1918), 33 Yleinen ja salainen kirjeenvaihto 316

(1918-1919), YE, Osasto III:n valvontaosasto, T-22888/7, KA.

 Samasta huolesta myös Rantakari 1918: 142.317
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	 1/ että täten maahan saapuneet welwoitetaan karanteeni ajan olemaan lääkärin 	 	
	 walwonnan alaisia ja siitä wiranomaisille esittämään asianomaiset todisteet. 

	 2/ että yllämainittu helpotus on annettava wain siwistyneille henkilöille, joitten 	 	
	 huomaatte noudattaneen puhtautta ja hygieniaa, 

	 3/ että kaikista pakolaisista, niinkuin tähänkin asti tehdään tarkka luettelo, joka 	 	
	 lähetetään YL. Esik. III:lle Osastolle (…) 

	  Tässä annetut määräykset karanteeni helpotuksista owat woimassa, kunnes 	 	
	 Wenäjällä nykyisin wallitsewat tawattomat olosuhteet jatkuwat ja kunnes 	 	 	
	 LääKINTÄHALLITUS woi järjestää sellaisen karanteenin, joka päiwässä woi ottaa 		
	 wastaan enemmän kuin nykyinen.”  318

Näin jäi Rajajoen asemakomendantin vänrikki Montellin ratkaistavaksi, kuka osoitti sitä 
riittävää sivistystä ja siisteyttä, jonka nojalla karanteenieristyksen saattoi välttää. Muuta-
maa viikkoa myöhemmin Rajajoelle tosin määrättiin alkutarkastusta tekemään sisälliso-
dassa valkoisten puolella palvellut kielitaitoinen sotilaslääkäri tohtori Frankenhauser.  319

Miten vapautuksen perustana käytettyjen piirteiden arvioiminen käytännössä suoritettiin, 
ei komendanttiviraston asiakirjoista selviä. Selvää kuitenkin on se, ettei päätöstä karan-
teenieristyksestä vapauttamisesta tehty lääketieteellisin perustein. Sivistyksen asettami-
nen karanteenin kiertämisen keskeisimmäksi edellytykseksi rajalla, joka yleisesti miellettiin 
rajamuuriksi itäistä barbariaa vastaan, vaikuttaisi lähinnä rajan symbolisen merkityksen 
ylimieliseltä korostamiselta, ellei kysymyksessä ollut myös käyttökelpoinen eufenismi. Kun 
bolševismin katsottiin yleisesti olevan rajantakaisen takapajuisuuden ja hillittömyyden vi-
imeisin ilmaus, tulee sivistyksen asettaminen pääasialliseksi suodattimeksi ymmärret-
täväksi. Rantakari itse mielsi sivistymättömyyden punakapinan keskeiseksi syyksi.  Ra320 -
jan yli pyrkivän tulikin osoittaa ennen kaikkea yhteiskuntarauhalle vaaratonta sivistystä. 
Tällöin kysymys oli sellaisesta henkisestä kypsyydestä ja siveellisyydestä, sekä mahdol-

 Rajakomendantin antama toimintaohje (24.9.1918), 148 Saapuneet määräykset koskien rajan 318

ylikulkua ja rajavartiointia, SVRK:n apulainen Rajajoella SArk-2285/80 KA.

 Rajakomendantin kirje YE:n Osasto III:lle n:o 430 (12.10.1918), 7 Salaiset kirjejäljennökset 319

(1918), SVRKV SArk-2285/1. 

 Rantakari 1918: passim. Ks. myös Roselius 2013: 27.320
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lisesti vaatetuksella ja henkilökohtaisella hygienialla viestitystä varallisuudesta, joka suo-
jasi jo sisällissodan aikana vaaralliselta tartunnalta.  Sivistyneen ja siistin ulkomuodon 321

alla ei kytenyt pilkkukuume tai valtiokeikaus. Henkiset ja ruumiilliset kulkutaudit kulkivat 
käsikädessä ja aivan muiden ihmiryhmien mukana, kuten Lääkintöhallitus oli toistuvasti 
alleviivannut. Rajakomendantin edellyttämä sivistys vaikuttaakin olleen vain kiertoilmaisu 
poliittiselle vaarattomuudelle. Karanteenivapautuksesta perittiin myös 15 markan maksu, 
joka poissulki käytännön piiristä myös moitteettoman hygienian omaavat, mutta vaaralli-
sesti varattomat ainekset.  Näin senaatin määräämää ehdotonta ja lääketieteellisesti pe322 -
rusteltua eristyskäytäntöa venytettiin henkilöidenn kohdalla, jotka bolševismin torjuntaan 
vannoutuneen sotilasviranomaisen tekemän arvion pohjalta olivat saavuttaneet poliittisen 
immuniteetin.  Tämä poikkeuskäytäntö, jota syksyllä 1918 sovellettiin Rajajoella runsaan 323

kuukauden ajan,  osoittaa näin selkeästi, mistä karanteenilaitoksessa toteutetussa 324

eristyksessä oli rajamaan komendanttivirastolle yleisemmin kysymys. Lääkintöhallituksen 
alaista eristyslaitosta käytettiin poliittisesti vaarallisten henkilöiden pysäyttämiseen tavalla, 
joka päällepäin vaikutti aivan siltä, kuin kysymyksessä olisi ollut vain rajantakaisen tartun-
nan leviämisen kliininen estäminen.  Ja tässä mielessä bolševismia todella torjuttiin kuin 325

kulkutautia.


Tämä kulkutautien torjunnan nimissä toteutettu poliittinen suodattaminen näyttää myös 
levittäneen tartunnan kieltä. Kun bolsevismin kitkentä karanteeniaseman avulla  
häivytettiin lääketieteelliseksi toimenpiteeksi, valmisti laitos sivutuotteenaan niin rituaalista 
puhtautta kuin puhetta rajantakaisesta tartunnasta. Engmanin mukaan lehdistö kohdisti 

 Siltala 2009: 294.321

 Rajakomendantin kirje YE:n Osasto III:lle n:o 430 (12.10.1918), 7 Salaiset kirjejäljennökset 322

(1918), SVRKV SArk-2285/1.

  Senaaattori Stenroothin säkösanoma rajakomendantille (19.9.1918) tosin oikeutti Rantakarin 323

toimimaan asianhaarain ja parhaan ymmärryksen mukaan. 148 Saapuneet määräykset koskien 
rajanylikulkua ja rajavartiointia (1918), SArk-2285/80 KA.  

 Senaatin määräys päätti karanteenin kiertämiskäytännön. Senaatin sisäasiaintoimituskunnan 324

kirje LH:lle (31.10.1918), Eaa:60 Senaatilta saap. kirjeet 1918 II, Lääkintöhallitus I kanslia KA. Ks. 
myös Rantakarin määräys Rajajoen asemakomendantille n:o 642 (16.11.1918), 148 Saapuneet 
määräykset koskien rajan ylikulkua ja rajavartiointia (1918), SVRKV SArk-2285/80, KA.

 Karanteenilaitoksen kaksinainen luonne oli omiaan synnyttämään ristiriitoja komendanttiviras325 -
ton ja Lääkintöhallituksen välille. Samanhenkistä vastakkainasettelua ilmeni myös porvarillisen 
lehdistön ja komendanttiviraston välillä. Opinnäytteen kysymyksenasettelun kannalta tämä on 
kuitenkin epäolennaista, sillä kiistaa oli lähinnä siitä, vastasiko syytösten kohteena ollut osapuoli 
toimillaan riittävällä tavalla yhdessä jaettuun huoleen.
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karanteeniasemaan suurta huomiota.  Tämä, jos mikä, vaikuttaakin olleen omiaan 326

tuottamaan edellisessä luvussa käsiteltyä tartunnan kieltä.  Lehtijuttujen päähuomio 327

huokui eritysaseman lääketieteellisen tarkoituksen mukaista bakteerikammoa ja inhoa 
rajantakaisia kulkutauteja kohtaan.  Toki myös bolševismi liitettiin niihin läheisesti. 328

Hieman paradoksaalisesti karanteenijärjestely näyttää alkaneen tuottaa juuri sellaista 
kieltä, jota rajaviranomaiset eivät enää käyttäneet. Viranomaisasiakirjoissa ei alkuvuoden 
1919 jälkeen hyödynnetty tartunnan kieltä lainkaan samassa mitassa kuin aikaisemmin. 
Sen sijaan karanteenikäytännön moninainen tarkoituksenmukaisuus oli rajaviranomaisten 
toimissa tällöin jo pitkälle vakiintunut. Ehkä bolševismin julkilausuttu samastaminen 
tartuntatautiin olisi alleviivannut karanteenilaitoksen luonnetta tarpeettomasti tai jopa 
haitallisesti, sillä vasemmisto kritisoi muutoinkin rajaseudun “laitonta mielivaltaa” 
julkisessa keskustelussa.  Vallankumouksellisuuden patologisointi loppui kuitenkin 329

rajalla käytännössä lähes samanaikaisesti kuin erityslaitoksen avulla toteutetun 
bolševismin suodattaminen vakiintui. Helmikuussa 1919 rajakomendantiksi nimitetyn 
everstiluutnantti Lauri Sarinin virantoimituksessa laatimat kirjeet ja päiväkäskyt eivät enää 
käsitelleet rajantakaisen tartunnan uhkaa.  Sarin antoi myös määräyksen, jonka mukaan 330

on kiinnitettävä suurempaa huomiota kirjeiden huolelliseen laadintaan ja ulkoasuun.  331

Pitkälti samanlaista käytäntöä hänen seuraajansa everstiluutnantti Erik Heinrichsin 
kohdalla. Tartuntataudeista kyllä kirjoitettiin edelleen kulkutauteina, mutta muutoin 
patologisten kielikuvien käytöstä vaikuttaa tulleen bolševismin kohdalla tarpeetonta tai 
asiatonta, ellei jopa haitallista. Rajalinjalla tartunnankaltaisesti leviävää vallankumousta 
torjuttiin teoin, eikä sanoin.


 Engman 2007: 276-294.326

 Myös Karemaa paikantaa ryssävihan leviämisen käynnistyneen tuolloin. Karemaa 1998.327

 Sairaalloisuuteen ja ruumiin eritteisiin kohdistuva inho ei tyhjene emergenttiin rituaalisen 328

puhtauden vaalimiseen. Kysymys palautuu pikemmin inhimillisen kokemisrakenteen pysyvämpään  
tartunnalta suojautumiseen. Curtis ja Biran 2001; Kokemisrakenteen evoluutiossa välittyviä 
piirteitä ei kuitenkaan tarvitse palauttaa itsekkääseen geeniin. O’Malley 2015; Latour 2017. Näin 
myös sanomalehtijuttujen suosiota voidaan ajatella sitä vasten, että ne mahdollistivat sekä 
kirjoittajalle inhimillisesti vastenmielisten tuntemusten käsittelyn että lukijoille niiden 
myötäelämisen turvallisen etäisyyden päästä. Samalla lukija tosin altistui kielikuvallisesti kiistatta 
rikkaan puheen houkutuksille.

 Engman 2007: 244, 245.329

 esim. SVRKV:n päiväkäskyt v.1919, SVRKV SArk-2285/8 KA.330

 SVRKV:n päiväkäsky n:o 65 (1.10.1919), Päiväkäskyt v.1919 SVRKV SArk-2285/8 KA.331
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Tartunnan kielen käytön harvinaistuminen, ei kuitenkaan hälventänyt sitä valtakunnanra-
jaan ja karanteeniin kohdistuvaa huolta ja hallitsemattomuuden kokemusta, joka rajavira-
nomaisten asiakirjoja alinomaan vaivaa. Toistasataa kilometriä pitkä Karjalankannaksen 
maaraja oli kuin pato, jossa yksikin vuoto uhkasi kansakuntaa ja vasta itsenäistynyttä val-
tiota.  Koleran tai vallankumouksen leviäminen rajan yli tuntui teksteissä johtavan niin 332

oman kuin kansallisen ruumiin tuhoon. Kenttävartioiden rajalliset voimavarat kohtasivat 
rajalinjalla toistuvasti niin rajattoman ovelat punaryssät, rajattoman pienet mikrobit kuin 
rajattoman suuret pakolaismäärät. Valtakunnanrajan vartiointi oli osoittanut niin vuodot 
todeksi kuin valvonnan riittämättömäksi.  Sama huolestuttava epäsuhta tuli ilmi myös 333

karanteenilaitoksen huvilatilojen ja vartijoiden puutteessa. Yön pimeydessä ja metsien 
kätköissä raja tihkui kiihotuskirjallisuutta, pilkkukuumetta ja muukalaisia. Rajalla yliaistil-
liset vuodot ohittivat ääreelliset havainnot. Kun mitään havaitsemattomien aistien täytyy 
valvoa aina ja alati,  pyrki komendanttilaitos toistuvasti saamaan sekä rajalinjan että 334

karanteenin hallitusti säännellyksi. 


Edellä kuvatun lailla teki rajakomendantti Rantakari omaehtoisen ja senaatin määräystä 
uhmaavan päätöksen joustaa pakolaispaineen edessä. Hänen toimenpiteensä oli ilmeisen 
tarkoituksenmukainen. Maahatulijoiden säännelty vastaanottaminen ehkäisi rajan yli 
hallitsemattomasti vyöryvän tulvan. Etulinjaan rajantakaista tartuntaa torjumaan asetettiin 
tohtori Frankenhauseriksi kutsuttu sivistyspanssari. Tuntematon ja ennakoimaton aines 
pääsi maahan, mutta riskialttein osa suodatettiin edelleen karanteenin kautta. Toimillaan 
rajakomendantti Rantakari osoitti ottavansa rajantakaisen vaaran tosissaan. Ja myös siksi 
pakolaistulva vei portinvartijan mennessään. Maahantulijoiden puolesta puhuminen päätyi 
Rantakarin “eroamiseen” komendanttivirasta loppuvuodesta 1918.  Hänen edeltäjänsä 335

sen sijaan toimi toisin. Donneria huoletti jo kuukausia aikaisemmin torjuntaresurssien 
riittämättömyys suhteessa Pietarista maahan pyrkivien määrään ja laatuun. Hallinnan 

 Vrt. Theweleit 1988; Siltala 1989, Siltala 2009.      332

 Esim. em. “Selostus epäkohdista rajalla”, 96 Kirjejäljennökset (1918-1920), SVRKV 333

SArk-2285/52 KA. 

 Siltala 1989: 21; sitaattia on käytetty hieman alkuperäisestä merkityksestä poiketen. Vrt. Siltala 334

2009: 287, 288, 488; Alain Ehrenberg on analysoinut epävarmuuden ja riittämättömyyden koke-
musta ensisijassa rajattomien mahdollisuuksien ja siihen suhteutuvan toimintakyvyttömyyden 
kautta. Karjalankannaksen maarajalla sen sijaan oli pikemmin kysymys epävarmuuden ja hallitse-
mattomuuden kokemuksesta, joka tuntui kumpuavan rajallisista resursseista, oman toiminnan 
koetusta vaikutuksettomuudesta ja ylivoimaisista haasteista. Rajalliset resurssit kohtasivat rajat-
tomalta vaikuttavat vaatimukset. Ks. Ehrenberg 2007; Ehrenberg 1998.

 Karjala 1.1.1919 “Rajamaan komendantinwirka”; Rantakarin erottamisesta täsmällisemmin ks. 335

Engman 2007.
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tunteen menetys oli läsnä myös hänen teksteissään. Sotaministeri Thesleffin kieltäydyttyä 
lisäämästä rajaseudulle sijoitettujen sotilasosastojen määrää, Donner merkitsi 
päiväkirjaansa: Om vi få kolera och fläcktyfus in i landet och en myckenhet röda blir det 
väl skrik, men då tvår jag mina händer.  Saippua ja vesi suojaisivat sekä 336

bakteeritartunnalta että syntipukin roolilta. Donner ei halunnut tulla rajan takia uhratuksi. 
Hänen ensisijainen kiinnostus ei kohdistunut rajakomendanttivirkaan. Aktivisti Donnerin 
huomio oli Helsingissä ja valtakunnanpolitiikassa.  Elokuun alussa kirjoitettu 337

päiväkirjamerkintä paljastaa, ettei hän ollut henkilökohtaisesti vieraillut Terijoella viiteen 
viikkoon.  Tämä etäisyys saattoi väkevöittää kieltä, varjella kokemusta omasta 338

toimijuudesta sekä suojella käsiä likaantumiselta tartunta-alttiilla rajavyöhykkeellä.


Karanteenilaitoksen puoleensa vetämä, kiistatta ylikorostunut ja latautunut huomio, ei ra-
joittunut vain lehdistöön. Eristysasemasta huokui tartuntaa, saastaa ja kaaosta. Mar-
raskuussa 1918 Rantakari lähestyi Lääkintöhallitusta kirjeitse Suomen ja Venäjän raja-
maan komendantin arvovallalla, raportoidakseen seuraavaa:


	 “(…) saan kunnioittavimmin ilmoittaa, että Kuokkalan karanteenissa esiintyy 	 	
	 venerisia tauteja. Tohtori Gorschelnik ilmoitti minulle, että m.m. hänellä on ollut neljä 
	 venäläistä syfiliitikkoa, jotka ovat päässeet pois karanteenista. Viimeksi, eli 		 	
	 viidentenä potilaana, hänellä äsken oli karanteenin sairaalan palvelija, joka sairasti 	
	 kuppatautia. Lääkärin kuulustelussa kävi ilmi, että tauti oli saatu sillä aikaa kun hän 	
	 oli toiminut palvelijana mainitussa sairaalassa.”  
339

Eristysasema vuoti rajalinjan kaltaisesti ja erontekoja rikkoen, kun hoitohenkilökunta näytti 
sekaantuvan pidätettyihin. Edes 14 päivän karanteeni ei puhdistanut tartunnasta, vaan 
rajantakaiset syfiilikot saattoivat vapaasti jatkaa matkaansa ja sulautua täten kansalliseen 
ruumiiseen. Tulipa karanteenissa järjestettyä tanssiaisetkin.  Eristyslaitos oli kuin 340

 Donnerin puhtaaksikirjoitettu päiväkirjamerkintä (21.7.1918, s.11), 3 Päiväkirja (1918), 25 Kai 336

Donnerin arkisto KA.  

 Donnerista tarkemmin ks. Luohenranta 2006.337

 Donnerin puhtaaksikirjoitettu päiväkirjamerkintä (1.8.1918, s.11), 3 Päiväkirja (1918), 25 Kai 338

Donnerin arkisto KA. 

 Rantakarin kirje LH:lle n:o 588 (6.11.1918), 7 Salaiset kirjejäljennökset (1918), SVRKV 339

SArk-2285/1, KA.

 Karjala 11.5.1920, “Olot rajamaassa”. Rajakomendantti Sarinin kirjallinen selvitys Sotaminister340 -
ille n:o 63 (11.5.1920),  Hb:4 “Eversti Sarin”-asiakirjat (1920), Sotaministeri PLM-23 KA.
	 	 �92



punavankileiri tai rajaseudun “Pikku-Pietari”. Siinä toisintui hyvin samanlaiset kauhukuvat 
kuin kulkutautien riivaamissa vankileireissä tai rajantakaista sekasortoa ilmentävässä 
Pietarissa. Lääkintöhallitus jopa totesi karanteenilaitoksen äkkiä paisuneen kokonaiseksi 
huvilakaupungiksi.  Tätä huolta vasten on ymmärrettävää, että rajaseudun oma 341

tartuntalähde eristettiin tarkoin suojeluskuntalaisvartioiden muodostamalla rajalinjalla. 
Tämän miehisen rajamuurin riittämättömyydestä kannettiin aivan samaa huolta kuin 
valtakunnanrajasta. Rajajoen asemakomendantti Montell totesi jo aikaisemmassa 
karanteeniaseman tarkastuskertomuksessaan, että sensijaan että tämä olisi kulkutautien 
vartio, tulee se, jos parannusta ei heti saada, olemaan kulkutautien pesä, josta maallemme 
voi olla paljonkin ikävyyksiä.  Samoin tarkastuksen toimeenpannut Itäisen rajavartion 342

yliesikunta ilmaisi huolen siitä, että eristyslaitoksessa vallitsevan epäjärjestyksen, 
likaisuuden ja heikon vartion takia, voi karanteenin lähin ympäristö joutua tartunnan 
saastuttamaksi.  Valvontaa pakenevaa tartuntaa alleviivasi myös se, että 343

erityslaitoksessa (…) illat saadaan istua pimeässä. Myös karanteenissa olijoiden 
sijoituksessa on muistutettavaa. On tapahtunut että heikkohermoisia naishenkilöitä on 
sijoitettu yhteen suurisuisten punikki akkojen kanssa.  Viranomaisten asiakirjoista nousee 344

näin toistuvasti esiin vaikutelma siitä, että karanteenilaitos oli rajantakaisen vaaran 
torjuntaan erinomaisesti soveltuva työkalu, josta ei yrityksistä huolimatta saatu kunnon 
otetta. Vasara tuli sormille. 


Otteen heltiäminen ja ylikorostunut huoli rajantakaisen tartunnan arvaamattomuudesta 
tulee ilmi myös Lääkintöhallituksen sisäasiainministeriölle tekemässä valituksessa, joka 
koskee rajan takaa tulleiden kuljettamista rautateitse karanteeniasemalle. Päätirehtööri 
Karvosen mukaan, pakolaiset tällaisella matkalla helposti saattavat päästä tilaisuuteen 
levittäämään tarttuvia tauteja.  Joko kulkutaudit levisivät yhtä tarkoituksenmukaisesti 345

kuin bolševismi tai valvonnan kiristämisen tarve ei palautunut vain bakteriologiseen tar-

 LH:n kirjekonsepti Senaatin sisäasiaintoimituskunnalle n:o 3320 (12.8.1918), Da:124 Kirjekon341 -
septit (1918) Lääkintöhallitus I kanslia KA; Vrt. Engman 2007: 284.

 Asemakomendantti Montellin kirjajäljennös TPK Donnerille n:o 510 (5.8.1918), Eab:184 Vira342 -
nomaisten ja yksityisten lähettämät asiakirjat (1918), Lääkintöhallituksen I kanslia, KA; ks. myös 
Engman 2007: 283, 284. 

 Itäisen rajavartion yliesikunnan tarkastuspöytäkirja (7.8.1918), Eab:184 Viranomaisten ja yksity343 -
isten lähettämät asiakirjat (1918), Lääkintöhallituksen I kanslia, KA. 

 “Selostus epäkohdista rajalla”, 96 Kirjejäljennökset (1918-1920), SVRKV SArk-2285/52 KA. 344

 LH:n kirjekonsepti sisasiainministeriölle n:o 1138 (2.2.1919), Da:126, Kirjekonseptit (1919), 345

Lääkintöhallitus I arkisto, KA.
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tuntamekanismiin. Valituksen muotoilu tuo väistämättä mieleen Viipurin alue-esikunnan 
kirjeen suojeluskuntien paikallisesikunnille kesältä 1918, jossa punakaartilaisista todetaan, 
että moni heistä on paennut maamme rajojen ulkopuolelle ollen sopivan tilaisuuden tullen 
valmiit pujahtamaan tuntemattomina yli rajojen levittämään uudelleen bolschevistisiä 
mielipiteitään kansan keskuuteen.  Valvonnan herpaantuminen rajalla ja junassa johtaisi 346

siis jälkitautiin tai talven 1918 tapahtumien uusiutumiseen.

    

Lopuksi on hyvä todeta, että samalla kun lehdistö kirjoitti itäisen ruttotaudin ja valtiollisen 
koleran vaarasta, ja kun raja suljettiin rajantakaisen paiseruton takia, ei 
karanteenilaitoksessa tavattu vuosien 1918, 1919 ja 1920 aikana yhtään patologista rutto- 
tai koleratapausta.  Kolmen kalenterivuoden aikana eristysaseman läpi kulki 347

Lääkintöhallituksen tilastojen mukaan yhteensä 16,086 pidätettyä.  Punakaartilaisissa ja 348

rajantakaisissa bolševikkeissä pesinyt pilkkukuume ilmeni karanteenisuodattimessa vain 
13 kertaa.  Tämä määrä karanteenikuulusteluissa poliitisesti oireilleita oli passitettu 349

vankileireille viimeistään elokuussa 1918. Ja vastaavasti jo pelkästään heinäkuussa 1920, 
karanteenilaitokselta luovutettiin kolmessa viikossa Etsivän Keskuspoliisin alaosaston 
haltuun yhteensä 15 eristyksistä vapautunutta.  
350

 Wiipurin alue-esikunnan kirje paikallisesikunnille n:o 411 (9.7.1918), 5 Yleinen kirjeenvaihto 346

(1918), Ollilan suojeluskunta SArk-826/3 KA.

 Karanteenilaitoksessa ilmenneet tartuntatautitapaukset vuosilta 1918-1920 ovat luetteloitu 347

Lääkitöhallituksen vuosikertomuksiin. Lääkintöhallitus 1922: 13-15; Lääkintöhallitus 1923: 15,16; 
Lääkintöhallitus 1924: 13, 14.

 Ibid. Engman arvio eristettyjen määrän olevan 19 000. Engman 2007: 291.  348

 ibid. 349

 Etsivän keskuspoliisin Terijoen alaosaston viikkokertomukset (11.7-17.7.1920), 350

(18.7.-24.7.1920) ja (25.7.-31.7.1920), 90 Kuulustelupöytäkirjat (1919-1920), SVRKV SArk-2285/48 
KA.
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5.2 SAASTUNUT KANNAS 

Viimeistään vuoden 1919 lopulla viranomaisten rajalinjaan kohdistamassa huolessa 
tapahtuu muutos. Julkilausutun huolen keskiö kääntyy rajantakaisesta tartunnasta 
tämänpuoleiseen. Tuonpuoleisten henkisten ja ruumiillisten kulkutautien sijaan keskeiseksi 
uhaksi nousee Karjalankannaksen endeeminen “salakuljetuskuume”.  Kysymys oli ra351 -
jaseudun paikallisväestön harjoittamasta Pietariin suuntautuvasta salakuljetuksesta, joka 
rajasuluista huolimatta tuntui vain lisääntyvän. Salakuljetus oli tosin vain oire perus-
tavammasta huolenaiheesta. Rajaseudun väestö oli perinpohjaisesti rajantakaisen vaiku-
tuksen saastuttamaa. Tämän Suomessa laajalti jaetun käsityksen tiivistää tyhjentävästi 
Karjalan kannaksen komitean Suomen valtioneuvostolle laatima ja Karjala-lehden pää-
toimittajan Erkki Paavolaisen kirjoittama mietintö. Siinä ilmaistaan selvästi rajantakaisen 
vaikutuksen turmiollisuus:


	 “Miten vaaralliseksi tämä muukalaisen asutuksen tunkeutuminen eritoten Karjalan 	
	 kannakselle muodostui maallemme Suomen ollessa Venäjän yhteydessä (…) 	 	
	 Kansallisuuskysymyksen kannalta katsoen on tärkeää, että Karjalan kannaksen 	 	
	 maaperään saadaan juurrutetuksi suomalais-kansallinen talonpoikaisluokka, joka on 	
	 vankin tuki sitä hiljaista valloitustyön muodossa uhkaavaa muukalaisvaaraa vastaan, 	
	 joka aina väikkyy rajaseudullamme (…) tuli muukalainen asutus tuhoisine 	 	 	
	 seurauksineen vieroittaen kannaksen talonpojan pois maakamarasta ja tarjoten 	 	
	 hänelle muita ansioita, jotka tosin tuottivat helpolla rahaa, mutta jotka samalla 	 	
	 opettivat hänet elämään kädestä suuhun.”  352

Rajamaan paikallisväestön saastuminen ei johtunut vuotavasta rajasta, vaan itsenäisyyttä 
edeltäneestä suhteettomasta rajattomuudesta. Kysymys oli Pietarin-suuntauksen ja 
venäläisen huvila-asutuksen luoman yhteyden aiheuttamasta “vanhasta tartunnasta”.  Ni-
inpä rajavuodot eivät niinkään uhanneet paikallisväestöä, vaan rajaseudun rahvas oli 
pikemmin syy vuotavaan rajaan. Näin huoli kääntyi rajantakaisesta rajamaahan. 
Paavolainen jatkaa seuraavasti:


 Salakuljetuskuume-käsitettä ei tutkitusta lähdeaineistosta löydy. Sitä hyödynnetään tässä 351

yhteydessä vain retorisesti. Päinvastoin patologisoivan tartunnan kieli oli katoamassa rajavira-
nomaisten puheesta. Nimitys löytyy Marja Lähteenmäen tutkimuksesta. Lähteenmäki 2009: 168.

 Karjalan kannaksen komitean mietintö: Karjalan kannaksen kysymys 1919: 6,7,9.352
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	 “(…) Karjalan kannaksella , jossa ylellisyys, tuhlailevuus, ylivarojen eläminen sekä 		
	 varsinaisilla huvila-asutusseuduilla viime aikoina tapahtunut sukupuolikäsitteiden 		
	 höltyminen ovat selvästi muukalaista tartuntaa (…) Kun sen (rajaseudun väestön) 		
	 ainoa elämisen mahdollisuus rajan sulkemisen kautta hävisi, on se joutunut 	 	
	 kerrassaan kykenemättömäksi ansaitsemaan elatustansa muulla tavoin kuin 	 	
	 häpeällisellä gulassauksella ja salakuljetuksella.”    
353

Kannaksen väestö ei koostunut terveistä, itsekurilla tuottavista ja kykenevistä ruumiista, 
vaan se oli itäisen tartunnan mädättämää. Rehottava salakuljetus oli vain tämän asiantilan 
seurausta. Rajan vuodattamisesta oli tullut paikallisten elinkeino.  Pietarin sekasorto ja 354

puute takasivat arkisillekin tuotteille rajattomat ja korkeakatteiset markkinat.  Salakulje355 -
tus oli kuin jälkitauti, joka oireili kannaslaisten perustavana kyvyttömyytenä vastustaa 
Pietarin houkutuksia. Samoin Terijoen perinteinen huvila-asutukseen perustunut päätoimi-
nen sivuansioilla eläminen huokui sellaista rajatonta sekoitusta ja satunnaisuutta, jota 
kauhisteltiin ympäri Suomea. Tämä rajamaan epäluotettava ja puolivenäläistynyt rahvas ei 
kuitenkaan ollut mikään poikkeus.  Saksan miehittämässä Baltiassa vastassa oli 356

samankaltaisesti uhkaava tuttujen muotojen ja vieraan hahmottomuuden sekoitus. Baltit 
eivät olleet saksalaisessa katsannossa täysin muukalaisia, mutta vuosisatainen itäinen 
yhteys ja vuorovaikutus olivat jättäneet heihin pintaa syvemmän jäljen, joka ei puhdistunut 
pelkästään rajaa siirtämällä.  Tämä itäisen rajaseudun saastumiskokemus vaikuttaa 357

tulleen pitkälti jaetuksi myös sotilashallinnon alaisessa Suomen ja Venäjän rajamaan 
komendanttivirastossa.    


 Karjalan kannaksen komitean mietintö: Karjalan kannaksen kysymys 1919: 9, 47.353

 Ks. luku 3.3. Karjalankannaksen salakuljetuksesta on kirjoitettu runsaasti, joten sen täsmäl354 -
lisempi käsittely ei tässä yhteydessä enää ole tarpeen. Salakuljetuksesta ks. erityisesti Nokki 
2017, Lähteenmäki 2009, Engman 2007.

 Nokki 2017, Lähteenmäki 2009; Engman 2007.355

 Ennakoimattomat kannaslaiset liittyivät jatkeeksi roskajoukon suhteellisen lyhyeen historiaan. 356

Ari Korhosen mukaan “viimeistään Marxin ajattelussa ja sen jälkeen roskajoukko erotettiin 
työtätekevästä proletariaatista kykenemättömänä paitsi tekemään työtä myös pitämään huolta 
itsestään” ja “Roskajoukko (…) liikkuu omiin suuntiin, mihin sattuu, yksilöinä ja subjektiivisten 
päämäärien mukaan”. Korhonen 2015: 305.

 Saksalaisuuden ja balttien välisen jatkuvuuden kokemusta  edesauttoi Liivinmaan ja Kuurin357 -
maan baltiansaksalainen feodaaliaateli, joka oli varjellut yhteyttä saksalaiseen kuttuuripiirin vuo-
sisatojen ajan, ylläpitäen tosin samalla erontekoa puolivilliin rahvaaseen. Kasekamp 2013; Liulevi-
cius 2000; Harjula 2009. 
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Samat Paavolaisen mietinnössä esille tulleet huolenaiheet rajaseudun väestön taipumuk-
sista ilmenivät rajaviranomaisten asiakirjoissa toistuvasti.  Jo ennen mietinnön julkaisua 358

Rajamaan suojeluskuntien vartiopataljoonan komentaja Mandelinin mukaan: rajamaan 
kansaan on aikojen kuluessa juurtunut niin perinpohjainen salakuljetus, että kansa pitää 
sitä jonkinlaisena erikoisoikeutenaan.  Samoin Mandelin huomioi sukupuolisiveellisyyden 359

höltymisen: Koska viime päivinä on ilmennyt useita venerisiä taudin tapauksia 
miehistössämme, niin varoitetaan miehistöä antautumasta suhteisiin naisten kanssa, sillä 
täällä rajaseudulla ovat naiset suurimmaksi osaksi sukupuolitautien saastuttamia.   Rajan360 -
takaa uhkaava vaara ei ollut kadonnut, mutta huoli näyttää todella kääntyneen entistä en-
emmän salakuljetuksen pysäyttämiseen sekä epämääräisen, siveettömän ja arvaamat-
toman rahvaan hallinnan alaiseksi saattamiseen.  Rajalinjan patoaminen ei tähän enää 361

riitänyt. Saastunut Karjalankannas ei puhdistunut pelkällä rajasululla. Päinvastoin, suljettu 
raja tarjosi tuottavan maaperän kannaslaisten “vanhaa tartuntaa” monimielisesti ilmen-
tävälle ja salateitse tapahtuvalle elinkeinonharjoitukselle.   
362

Rajamaan valkoisessa rintamassa paikallinen ja epämääräisen ennakoimaton rahvas 
herätti bakteeritartunnan kaltaista hallitsemattomuuden kokemusta. Nämä tunnot tulivat 
esiin jo Rantakarin rajatarkastus-kertomuksessa kesällä 1918, jossa hän toteaa, että voi 
rajaseudulla tuottaa epävarmuutta sekin, että rajaseutujen siviiliviranomaiset ja melkoinen 
osa väestöstäkin ovat myötämielisiä venäläisille, (…) joitten kanssa monet ovat mieskohtai-

 Donnerin em. tekstien lisäksi ks.esim. Terijoen komendanttiviraston tarkastuskertomus 358

19.6.1918, Ea:1.1Vallattujen alueiden turvaamis-osaston päällikölle ynnä muille saapuneet kirjeet 
(1918 - 1918), Sotavankilaitos KA; Rajakomendantti Sarinin kuulutus 11.7.1919, 26 Kuulutukset 
(1919), SVRKV SArk-2285/8; Venäjän vastaisen maarajan rajatarkastaja Rydmanin kirje SVRKV:lle 
n:o 1002 (20.8.1919), 90 Kuulustelupöytäkirjat (1919-1920, SVRKV SArk-2285/48 KA; Ryhmä 
Bonsdorffin ryhmäkäsky n:o 139 (19.11.1919); 27 Salaiset kirjejäljennökset ja saapuneet salaiset 
kirjeet (1919), SVRKV 2285/8 KA;  Yleisesikunnan päällikön kenraalimajuri Enckellin “Tilannekat-
saus rajamaasta” n:o 1576/20 (28.5.1920), 124 Pääosastolta saapuneet kirjeet (1919-1921), Valti-
ollisen poliisin Terijoen alaosaston arkisto KA. 

 Mandelinin kirje suojeluskuntain ylipäällikölle Eversti von Essenille n:o 177 (3.4.1919), 2 muut 359

asiakirjat (1919),  Rajamaan suojelukuntapiiri, Esikunta Sk-1911/2 KA

 Rajaam suojeluskuntien vartiopataljoonan päiväkäsky n:o 31 (19.4.1919), 2 muut asiakirjat 360

(1919),  Rajamaan suojelukuntapiiri, Esikunta Sk-1911/2 KA

 Myös Käkisalmen läänin rykmentin majuri Turusen mukaan “Köyhyys, kurjuus ja epäsiisteys 361

ovat näiden rajaseutujen tunnusmerkkejä”. Hänen mukaansa pikimmin pitäisi saada karsittua “tuo 
rajan takaa tuleva ja pahimmin juuri raja-asukkaisiin iskevä itäinen huolettomuus, velttous ja 
laiskuus”. KLR 1921: 28.

 Esim. toimeentuloa rajaseudulta tuloksetta etsineestä Joel Kyyrästä kehkeytyi varsinainen ra362 -
jamaan vaiva ja sarjasalakuljettaja. Kyyrän kuulustelupöytäkirja tapausnumero 490 (11.2.1920), 91 
Kuulustelupöytäkirjat (1919-1920), SVRKV SArk-2285/49 KA. Ks. myös henkilömappi (n:o 867), 
EK-Valpo I KA. 
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sissa tuttavuussuhteissa.  Arveluttava lähikontakti oli vaaran paikka. Suomen ja Venäjän 363

rajamaan muusta sisämaasta eristetyn sotilashallintoalueen perustaminen antoikin 
komendanttivirastolle laajat valtuudet puuttua paikallisväestön elämään valtakunnanrajan 
ja rajaseudun turvaamisen nimissä lokakuusta 1918 lähtien. Rajamaassa vallitseva ar-
vaamaton sekaannus ei tullut tällä kuitenkaan kitketyksi, kuten seuraava pidätystapaus 
osoittaa. Helmikuussa 1920 Ollilan poliisilaitoksen ylikonstaapeli E. Skytz pidätti Ollilan 
suojeluskunnan jäsenen ja entisen ITO:n kuriirin Juho Skytzin epäiltynä rajan ylittämisestä 
ja salakuljetuksesta. Skytz toimitettiin Terijoen karanteeniasemalle, jossa vahti-
joukkuepäällikönä toimi M. Skyts ja vartijana ollilalainen Johan Skytz. Karanteenista Skytz 
passitettiin sotaoikeuteen. Ylikorostuneelle hallinnoinnille tuntui olevani tarvetta.  
364

Kannasta oli puhdistettu sisällisodan loppuvaiheista lähtien. Sodan päätyttyä käytännöksi 
tuli saastuneen ja epäluotettavan aineksen karkottaminen rajan yli tai sisämaahan.  365

Karkotetuiksi tulivat rajantakaiseen joko olemuksellisesti tai välillisesti yhteydessä olevat 
henkilöt, joihin kuului niin tartunnan torjunnan kannalta epäilyttävät venäläislääkärit kuin 
suojeluskuntien osoittamat epämääräiset suomalaiset. Rajakomendantti Lauri Sarin ryhtyi 
kohdentamaan toimenpiteitä salakuljetuksen torjumiseen vuoden 1919 aikana. Maalisku-
ussa annettu lisäasetus antoi rajamaan komendantille oikeuden tuomita merkittävästä 
salakuljetuksesta epäilty henkilö vuoden vankeusrangaistukseen.  Sarin myös käytti tätä 366

tutkinta- ja tuomiovaltaansa välittömästi.  Max Engman onkin verrannut rajakomendan367 -
tin toimivaltaa lähinnä diktaattorin valtuuksiin.  
368

 Terijoen komendanttiviraston tarkastuskertomus 19.6.1918, Ea:1.1Vallattujen alueiden tur363 -
vaamis-osaston päällikölle ynnä muille saapuneet kirjeet (1918 - 1918), Sotavankilaitos KA; 
Salakuljetuksen pelottava rehoittaminen tunnustettiin myöhemmin myös Käkisalmenläänin ryk-
mentin muistojulkaisussa KLR 1921: 19.

 Kuulustelupöytäkirja tapausnumero 508 (13.2.1920) ja poliisitutkintopöytäkirja tapausnumero 364

631 (30.4.1920), 91 Kuulustelupöytäkirjat (1919-1920), SArk-2285/49 KA.

 Engman 2007.365

 Asetus n:o 33 (11.3.1919), Suomen Asetuskokoelma 1919.366

 Esimerkiksi 1.4.1919 rajakomendantti langetti 5kk vankeusrangaistuksen salakuljetuksesta, 367

joka oli tapahtunut samana päivänä kuin asetus astui voimaan. Kuulustelupöytäkirjajäljennös 
(12.3.1919) ja tuomiopäätös (1.4.1919), 90 Kuulustelupöytäkirjat (1919-1920), SVRKV 
SArk-2285/48 KA.

 Engman 2007: 232.368
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Entinen tsaarin upseeri Sarin joutui kuitenkin itse erotetuksi ja rajamaasta puhdistetuksi 
sotaministeri Bruno Jalanderin toimesta kesällä 1920.  Jääkäri Aarne Sihvon johdolla 369

toteutettu tutkinta paljasti Sarinin kompromenttoituneen rajantakaiseen.  Tutkinnassa tuli 370

ilmi, että eversti Sarin oli todennut järjestyksen olevan Terijoella “som i den gamla goda 
tiden”.  Valtakunnanrajaa turvaavassa komendanttivirastossa huono järjestys oli silmiin371 -
pistävä ja se oli täydelleen ryssäläinen virasto, jossa virkailijat keskenäänkin “pulittivat 
ryssää”.  Sihvon mukaan Sarin osoitti täydellistä arvostelukyvyttömyyttä ja hänen alaisu372 -
udessaan oikeudellisten asioiden hoito komendantinvirastossa näyttää olleen hyvin lev-
äperäistä.  Etuvartiossa seisonut valkoinen rintama ei vaikuttanut niin puhtaalta ja perik373 -
si antamattomalta kuin toivoa saattoi, vaan komendanttilaitos oli sulautunut huolestut-
tavasti rajantakaiseen.


Rajakomendantin tehtävään nimettiin Ober Ostin  alaisessa Libaussa palvellut jääkäri ja 374

Käkisalmen läänin rykmenttiä komentanut suomalainen everstiluutnantti Erik Heinrichs.  375

Näin rajamaan komendantiksi tuli saksalaisten sotilaallista kurinpitoa ihannoinut valkoinen 
jääkäri, jonka mukaan “Libau, tuo hyvä kauppakaupunki on muuttunut sotaleiriksi. Suuria 
tapahtumia on odotettavissa.” Ober Ostin kokemusten pohjalta sotilaallinen järjestys  il-
meni hänelle maailmaa positiivisesti muokkaavana voimana; aivan kuin uhkaava 

 Sotaministeri Jalanderin kirje rajakomendantti Sarinille n:o 151.20.m. (1.7.1920), Hb:4 “Eversti 369

Sarin”-asiakirjat (1920), Sotaminister PLM-23 KA.

 Rajakomendantin erottamisesta tsämällisemmin ks. Engman 2007: 246-261.370

 Aarne Sihvon ylöskirjaama ja jääkärikomentaja Gabriel von Bonsdorffin antama lausunto, kuu371 -
lustelupöytäkirja  (18.5.1920), Hb:2 “Luutnantti Daniels”-asiakirjat (1920), Sotaminister PLM-23 
KA.

 Sotilas Yrjö Sarenin kuulustelupöytäkirja (22.5.1920) ja tullipäällysmies Emil Granitin kuulus372 -
telupöytäkirja (7.6.1920), Hb:2 “Luutnantti Daniels”-asiakirjat (1920), Sotaministeri PLM-23 KA.

 Sihvon tutkintaselvitus sotaministeri Jalanderille n:o 612.20 (29.6.1920), Hb:4 “Eversti Sarin”-373

asiakirjat (1920), Sotaministeri PLM-23 KA.

 Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, lyhyesti Ober Ost, eli 374

keisarillisen Saksan miehitettyyn Baltiaan perustama sotilashallinto vuosina 1914-1918.

 Heinrichsin ohessa Kuurinmaan Libaussa (nykyinen Liepaja) ja Preussin kuninkaallisessa 375

jääkäripatajoona 27:ssä palvelivat vuosina 1916 ja 1917 myös rajamaassa operoineet Gabriel von 
Bonsdorff, Karl Mandelin  ja Aarne Sihvo. Ks. myös Engman 2007: 269-271; Ober Ostin rajamaan 
sotilashallitoalueesta tarkemmin ks. Balkelis 2018; Briedis 2009; Kasekamp 2013; Liulevicius 
2000; Saksalaisten vapaajoukkojen romahtanutta Ober Ostia jälkijättöisesti ja pakonomaisesti yl-
läpitäneestä tominnasta ks.Theweleit 1988. Ks. myös Harjula 2009.
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epäjärjestys olisi “miehitettävissä” sotilaiden harjoittamalla kurinpidolla.  Rajamaan puo376 -
livenäläinen rahvas  sai vastaansa vastahankaisen komendantin.  
377 378

Kun rajaseudun maaston erinomaisesti tuntevien paikallisten organisoimat ylirajalliset 
salakuljetusketjut operoivat yön pimeydessä ja pitkälti ääneti, ei rajavartiostojen rajalliset 
voimavarat siihen pystyneet tehokkaasti puuttumaan.  Salakuljetuksen jatkuvan lisään379 -
tymisen myötä, “kontrapantinveto” ilmeni lähes luonnonvoiman kaltaisesti vas-
taansanomattomana ja ylivoimaisena haasteena. Ylitsevuotava todellisuus ei vahvistanut 
rajakomendantin uskoa omiin toimintamahdollisuuuksiin, vaan Heinrichs turhautui useasti 
rajamaan hallitsemattomuuteen.  Vaikka oma subjektikokemus horjui, ei Heinrichs 380

kuitenkaan lannistunut. Pakolaisten ja salakuljetuksen yhteenkietoutumista käsitellessään, 
Heinrichs totesi:


	 “Jos rajan yli pääsy olisi kaikille vapaa ja yli tulleiden karsinta tapahtuisi vasta 	 	
	 karanteenissa Terijoella, pääsisivät kaikki Venäjän puolen salakuljettajat ja 	 	 	
	 kommunistiasiamiehet esteettä yhteyteen rajan tällä puolella olevien 	 	 	
	 työkumppaniensa kanssa. Kolme rykmenttiä - yhtä vähän kuin yksi - eivät riittäisi 	 	
	 edes saattomiehiksi silloin rajan yli tulvaaville vieraille, joita varten tarvittava 	 	
	 eristysasema täytyisi olla jonkunmoinen 	jättiläiskeskitysleiri, vahvalla sotilasvartiolla 	
	 ja kymmenillä etsivillä.”  381

 Vrt. Siltala 1989: 13, 19, 20.376

 Rajakomendantti Heinrichsin salainen kirje sotaministerille n:o 104 (11.7.1920), 59 Lähetetyt 377

salaiset kirjeet (1920), Karjalan kannaksen rajamaan komendanttilaitos KA.

 Rahvaan hallinnointi ja kurittaminen ei ollut Heinrichsin mieleen, vaan kysymys oli pikemmin 378

välttämättömyydestä. Sotilailla oli tärkeämpääkin tehtävää kuin kaitsea rajaseudun roskaväkeä. 
Rajamaassa armeija sulautui uhkaavasti toisiin viranomaisorganisaatioihin: “ Rajamaan komen-
dantti ei ole mikään puhtaasti sotilaallinen viranhaltija (…)”. KLR:n komentajan everstiluutnantti 
Heinrichsin eronpyyntö 10.2.1920, 31 Yleinen ja salainen kirjeenvaihto (1920) KLR Esikunta 
R-206/11 KA. 

 Nokki 2017; Engman 2007: 272, 273; Lähteenmäki 2009.379

 Esim. Heinrichsin mukaan salakuljetuksesta epäiltyä olisi tullut syyttää maanpetoksesta, sillä 380

muutoin bolševikkikuriirit selviävät suhteellisen pienillä rangaistuksilla vain kantamalla mukanaan 
käypää kauppatavaraa. Rajakomendantti Heinrichsin salainen kirje sotaministerille n:o 104 
(11.7.1920), 59 Lähetetyt salaiset kirjeet (1920), Karjalan kannaksen rajamaan komendanttilaitos 
KA. Ks. myös Engman 2007;  Vrt. Siltala 1989: 7; Ehrenberg 2007.

 Rajakomendantti Heinrichsin salainen kirje ulkoasiainministerille n:o 135 (3.9.1920), 59 Lähete381 -
tyt salaiset kirjeet (1920), Karjalan kannaksen rajamaan komendanttilaitos KA.
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Vuotavan rajalinjan voisi hänen mukaansa turvata keskitysleiriä muistuttavalla Kannaksen 
rajamaan haltuunotolla. Kun luottamus kannaslaisiin ei ollut hyvä, oli kontrolli parempi. 
Tätä Heinrichs oli ennakoinut jo toimikautensa alkumetreillä:


	 “Poliittista rajalinjaa ei voida sulkea. Se on liian mutkikas eikä seuraa luonnollisia 	 	
	 rajajoja. Tämä este vartiotyölle ei kuitenkaan ole voittamaton (…) Karjalan 	 	 	
	 Kannaksen Rajamaa ei itse tuota mitään. Kaikki Venäjälle menevät tavarat tulevat 		
	 muualta Suomesta (…) Karjalan Kannas on sen tähden suljettava Vuoksen ja 	 	
	 Suvannon vesiä myöten.”  382

Samassa kirjeessä tulee ilmi myös huoli siitä, että rajalinjaa uhkasi myös käänteinen tulva. 
Valtakunnanrajan selustan vaaransi sisämaasta vyöryvä epämääräinen ja moraalisesti 
arveluttavan aines:


	 “ Rajajoen takana loppuu se maailma, jonka kanssa olemme laillisissa tekemisissä. 	
	 Terijoki, Kellomäki ja Kuokkala ovat siis ulkokyliä sivistyneen maailman 	 	 	
	 äärimmäisissä seuduissa. Siitä huolimatta liike- ja seurusteluelämä niissä kukoistaa, 	
	 siitä huolimatta sinne pyrkii yhä kasvava tulva kaikenkarvaisia suomalaisia ja 	 	
	 ulkomaalaisia herroja ja naisia. (…) Riviera-tapainen elämä tällä kapealla nokalla joka 
	 ulottuu 20 km. läheisyyteen Pietarista kehittyy vaan. Tämä on luonnotonta ja 	 	
	 sairaalloista (…)”    383

Heinrichsin onneksi huhtikuussa 1920 annettu rajakomendantin ohjesääntö takasi hänelle 
laajat valtuudet muovata rajamaasta mieleistään. Ohjesäännön pääpaino oli rajamaan 
järjestykseen saattamisessa. Rajakomendantin velvollisuus oli: 1. kaikilla käytettävissään 
olevilla keinoilla ylläpitää mitä tarkinta rajan vartiointia, jottei salakuljetusta tai luvatonta ra-
janylikulkua tapahtuisi; 2. ylläpitää järjestystä ja valvoa turvallisuutta erityisestikin lähinnä 
rajaa olevalla alueella sekä muuallakin rajamaassa ja tässä suhteessa ryhtyä kaikkiin asian-
haarain ja tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.  Libaussa palvellut Heinrichs ei epäröinyt 384

 Rajakomendantti Heinrichsin salainen kirje sotaministerille n:o 104 (11.7.1920), 59 Lähetetyt 382

salaiset kirjeet (1920), Karjalan kannaksen rajamaan komendanttilaitos KA.

 Ibid.383

 Asetus 126 (30.4.1920), Suomen Asetuskokoelma 1920. Ks. myös Engman 2007. Myös Raja384 -
joella keväällä 1920 alkaneet Suomen ja Neuvosto-Venäjän väliset rauhanneuvottelut olivat 
epäilemättä edesauttamassa huomion siirtymistä pois rajantakaisesta vaarasta.
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toimeenpanna rajanseudun eristämistä, valvontaa ja kurinpitoa kiristäviä määräyksiä. Kuri 
palauttaisi toimintaympäristön ennakoitavuuden ja hallinnan tunteen. 




KUVA 15. Jääkärin nyrkki kohoaa Itämeren takaa ja/tai ylitse hyökyvästä tulvasta.  385

Pian kaikista rajamaassa järjestetyistä kokouksista ja iltamista tuli ilmoittaa etukäteen 
komendanttilaitokselle. Samoin henkilöliikenteen tarkkailua lisättiin tuntuvasti, kun raja-
maan halki kulkevaa passirajaa ja siihen liittyviä ylityskäytäntöjä täsmennettiin toistuvasti. 
Valtakunnanrajan läheisyydessä, eli rajavyöhykkeellä asuvat oli varustettava nimismiehen 
myöntämällä valokuvallisella henkilötodistuksella. Passirajan tuollapuolen asuvat raja-
maan asukkaat tarvitsivat erityisen nimismiehen myöntämän henkilötodistuksen ra-
javyöhykkeellä asioimiseen. Sisämaasta ei rajamaahan päässyt kuin komendanttilaitoksen 
myöntämällä matkaluvalla. Rajapitäjien ja Terijoen yöllinen ulkonaliikkumiskielto uudistetti-
in. Tavarain ja eläinten kuljetus rajavyöhykkeelle tuli tarkoin säännellyksi ja valvonnan 
alaiseksi. Rajavyöhykkeelle saattoi tuoda elintarvikkeita ja muita hyödykkeitä vain 

 Kuvituskuva teoksesta Heinrichs 1919: 117.385
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kotikäyttöön katsottava määrä. Rikkomukset käsiteltiin sotaoikeudessa. Lisäksi Heinrichs 
muistutti vielä tammikuun alussa 1921 rajaseudulle ominaisesta poikkeustilahallinnon it-
sensä ennakoimattomuudesta: Kaakkoisessa rajamaassa saadaan etsintöjä ja vangit-
semisia toimittaa, paitsi yleisin lain ja erikoisten asetusten myöntämillä edellytyksillä, myös 
muulloinkin (…). Näin salakuljetuksen tai paikallisväestön haltuunotto ei rajoittunut vain 
valtakunnanrajalle, vaan se ulotettiin syvälle rajaseutuun ja sen asukkaiden elämään. 
386

Rajaseudun saastumisen myötä myös rajalinjan kenttävartioketjun selusta tuli uhatuksi. 
 Kansakuntaa ja itsenäisyyttä varjeleva rajavartiosto joutui vaarallisesti kahden rintaman 387

puristuksiin. Rahvaan saastuttava vaikutus ulottui rajalinjalle. Maarajan etuvartion vaaransi 
yhtälailla rajantakainen kiihotus kuin rajamaan roskajoukkojen olemus. Pelko jäyti esikun-
tien sielua.


Rajavartiojoukkojen majoitustilojen puutteen takia Käkisalmen läänin rykmentti oli 
pakotettu turvautumaan paikallisen väestön “vieraanvaraisuuteen”.  Rykmentin hengel388 -
lisestä työstä vastannut pastori Karhu toteaa jälkikäteen, että on tarpeetonta selostaa ma-
joitusolojen tuottamia vaikeuksia ja sitä perinpohjaista madännyttä ympäristöä, jossa ryk-
mentti on toiminut (…) alinomaa salakuljettajien vehkeiden ympäröimänä rajaseudulla, mis-
sä tuskin on ihmisasuntoa, josta ei joku henkilö olisi vankilassa, ja missä tuskin löytää kun-
niallista naista, ovat sotilaamme majailleet.  Rajavartiosotilaat altistuivat vaaralliseen 389

lähikontaktiin sekä rajalinjan tällä että esikunnan valvonnan tuolla puolen. Rykmentin v.a. 
komentaja jääkärieversti Hägglund varoitti, että kurittomuuden ja rikollisuuden lisääntymi-
nen rajavartiojoukoissa johtunee monista syistä, joista painavin lienee pitkäaikainen 
oleskelu roskaväen keskuudessa. Nyt tuttavuussuhteet ovat käyneet kiinteämmiksi ja 
tämän väestön huono vaikutus ehtinyt tulla tuntuvaksi.  Myös rajakomendantti Hein390 -
richsin mukaan sotilaitten majoittaminen siviiliasukkaiden kanssa yhdessä saman katon alle 

 Karjalan kannaksen rajakomendantin tiedonantolehti  n:o 3 (10.7.1920), n:o 5 (1.8.1920), n:o 9 386

(25.9.1920), n:o 9 (25.9.1920), n:o 11 (2.10.1920), 65 Tiedonantolehdet (1920) ja tiedonantolehti 
n:o 1 (1.1.1921) 64 Tiedonantolehdet (1921), SVRKV SArk-2286/13 KA. Rajamaassa myös kielletti-
in nurkkatanssit ja suoritettiin kotietsintöjä. KLR 1921: 20; Engman 2007; Vrt. Helén 2018; 

Puumala 2018.

 Engman 2007: 221-223.387

 KLR 1921: 27.388

 KLR 1921: 59.389

 Jääkärieversti Hägglundin kirje pataljoonien komentajille ja komppanioiden päälliköille 390

(17.9.1920), 27 Salainen kirjeenvaihto (1920-1921), Käkisalmen läänin rykmentti R-206/11 KA.
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on rajan tullisulun kannalta sangen epäilyttävää.  Kenttävartioketjun ja salakuljettajien 391

sulautuminen yhdeksi saumattomaksi jatkumoksi oli tosiasia niin upseeriston kauhukuvis-
sa kuin rajavyöhykkeellä. Rajantakainen “vanha tartunta” oli tartuttavimmillaan, vaikka tätä 
ei julkikirjoitettu.


Nämä pelot eivät olleet aiheettomia ja ne olivat olleet läsnä jo valtakunnanrajan perus-
tamisesta lähtien. Ollilan suojeluskunta herätti epäilystä jo kesällä 1918.  Terijoen ra392 -
javartiopataljoonan miehistöaines oli epäluotettavaa.  Rajatarkastaja Rydman raportoi 393

marraskuussa 1919, että Kivennavan metsäpolulla liikkunnut salakuljetusjoukkue, jossa 
ensimmäisenä oli kaksi sotilasta pussit selässä.  Rajamaan joukko-osastoja komenta394 -
neet 2. divioonan kenraalimajurit Theslöf ja von Gerich tähdensivät esikunnille vuoroillaan 
sotilaiden hengellisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin huolehtimisesta, jotta alttius rajaseudulla 
leviävälle agitaatiolle pystyttäisiin torjumaan.  Myös Terijoen Etsivän Keskuspoliisin 395

alaosasto näki tarpeelliseksi selvittää kenttävahtien luotettavuutta. Etsivä Keskuspoliisi 
raportoi ryhmä Bonsdorffin alaisuudessa toimivan Uudenmaan rykmentin komentajalle 
muun muassa, että kenttävahti n:o 3 miehistö, lukuunottamatta aniharvoja poikkeuksia, on 
aivan punainen, suotuisa maaperä kaikenlaiselle kiihotukselle (…) Kanssakäyminen rajan-
takaisen suomalaisten punikkien kanssa on jokapäiväinen ilmiö”.  Myös kenttävartio n:o 396

4 oli yhtä punainen. Lipsuva kuri häivytti valtakunnan rajalinjan. Pietari tuli entistä lähem-
mäs.


Rajavartiosotilaat oireilivat niin salakuljetuksen kuin karkaamisten muodossa. Ase-
makomendantti vänrikki Montell informoi rajakomendanttia puhelimitse 18.5.1919, että 

 V.a. rajakomendantti Heinrichsin kirje KLR:n esikunnalle n:o 2173 (28.6.1920), 27 Salainen kir391 -
jeenvaihto (1920-1921), Käkisalmen läänin rykmentti R-206/11 KA.

 Ollilan suojeluskunnan esikunna pyötäkirja 21.7.1918, 12 Toiminta rajakomendanttina 392

(1918-1919), 44 Kai Donnerin arkisto KA.

 Ryhmä Mandelinin ryhmäkäsky n:o 105 (18.7.1919), 27 Salaiset kirjejäljennökset ja saapuneet 393

salaiset kirjeet, SVRKV SArk-2285/8 KA.

 Rajatarkastaja Rydmanin kirjejäljennös komendanttivirastolle n:o 1408 (29.11.1919), 27 394

Salaiset kirjejäljennökset ja saapuneet salaiset kirjeet, SVRKV SArk-2285/8 KA.

 2. Divisioonan päiväkäsky n:o 370 (18.10.1918?), 1 Salainen kirjeenvaihto (1918), 2. Divisioona, 395

esikuntam R-113/1 KA; Kenraalimajuri Theslöfin kirje TRVP:n komppaniapäällikölle n:o 336 
(päiväämätön), F:16 Salainen kirjeenvaihto (1918-1920), TRVP esikunta SArk-2288/26 KA.

 EK:n kirjejäljennöksen jäljennöksen jäljennös Uudenmaan rykmentin komentajalle (27.8.1919 ja 396

18.9.1919), 124 Pääosastolta saapuneet kirjeet (1919-1921), Valtiollisen poliisin Terijoen alaosas-
ton arkisto KA.
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samana aamuna karkasi Rajajoen puusillan luona vartiossa oleva Terijoen rajavar-
tiopataljoonan 1. komp. sotilas Lietonen Venäjälle jättäen kiväärinsä Suomen puolelle. 
Tämä on seurausta siitä kovasta kiihotus työstä jota harjoittavat toisella puolella olevat 
suomalaiset punikit.  Vain muutamaa viikkoa aikaisemmin toimitti rajavartiopataljoonan 397

vänrikki Saurio tutkimuksen kenttävahdin 1A:n päällikön korpraali Salmisen 
katomisesta.  Esikunnan pelot tulivat toteen osoitetuiksi korpraali Salmisen jälkeensä 398

jättämässä kirjeessä, jossa hän kertoi: 


	 “Nyt otan vallan itseni ylitse. Alkää ihmetelkö sillä ainoastaan pakotuksesta olen ol-
	 lut Suomen armeijassa. Kaikki jätän jälkeeni ainoastaan alusvaatteet otan mukaani. 	
	 Menen yksinkertaisesti rajan taa se puoli kuuluu meille työmiehille (…) Minulle tulee 	
	 500 markkaa postissa niistä maksetaan aliups. Leikakselle 200 mk. tupakeista, joita 	
	 olen ostanut. Lopuilla pidetään minun hautajaisiani.” 
399

Kurinpidollisia hallintapyrkimyksiä vastustanut korpraali Salminen lähti sinne minne hän 
kuului, mutta vasta tasattuaan ne tilit, jotka hän koki arvokkaiksi. Vastaavanlaiset ja tois-
tuvat tapaukset olivat omiaan tuottamaan Suomen ja Venäjän rajamaassa sitä ylikoros-
tonutta hallintapakkoa, jolla yritettiin parhaan mukaan saada valtakunnanraja siksi lujaksi 
ja läpäisemättömäksi rajamuuriksi, jota vasta itsenäistynyt valkoinen Suomi ja 
vaaranalainen kansakunta tuntuivat kovasti kaipaavan. 


Tilanne ei kuitenkaan ollut lohduton. Terijoen rajavartiopatajoonan kenttävartioiden tarkas-
tuskertomus toteaa tyydytyksellä, että 6. komppanian kenttävahdissa n:o 2:ssa miehistö 
tunsi tehtävänsä ja päällystönsä. Kiväärit olivat kunnossa, tukat leikattuja sanomalehtiäkin 
oli. Lukemistolla, joka toistuvasti muistutti rajantakaisen tartunnan vaaroista, toivottiin 
vahvistettavan rajavartioketjun vastustuskykyä. Myös rajaseudun rahvaan kurjuus alkoi 
elpyä sotilaallisen läsnäolon myötä. Käkisalmen läänin rykmentin johdosta koko majoi-
tusalueella tunnustetaan yleisenä totuutena, että paikkakunnat eivät ole moniin vuosikym-

 Asemakomendantin puhelinsanoma rajakomendantille n:o 3 (18.5.1918), 178 Sähkö- ja puhe397 -
linsanomat (1919), SVRK:n apulainen Rajajoella SArk-2285/85 KA.

 TRVP:n vänrikki Saurion kirjejäljennös pataljoonan komentajalle n:o14 (31.4.1919), F:16 398

Salainen kirjeenvaihto (1918-1920), TRVP:n esikunta SArk-2288/26 KA.

 Korpraali Salmisen kirjejäljennös Herra komppanian päällikölle (päiväämätön), F:16 Salainen 399

kirjeenvaihto (1918-1920), TRVP:n esikunta SArk-2288/26 KA.
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meniin olleet niin vapaita taudeista kuin juuri kuluneena rykmentin toiminta-aikana.  Sota400 -
joukoilla koettiin olevan puhdistava vaikutus.  Aistihavaintoa pakenevat bakteerit saatiin 401

ainakin osittain kuriin. Myös 14.10.1920 solmitulla Tarton rauhansopimuksella oli kiistatta 
rauhoittava vaikutus. Helpotusta oli kuitenkin myös muutoin ilmassa. Sotilashallinnon läs-
näololla oli ollut aistittavia seurauksia: viimeaikoina on salakuljetus kuitenkin tarmokkain ja 

tepsivin keinoin saatu silminnähtävästi vähentymään (…) Ilolla täytyy todeta, että kehitys 
tähän suuntaan on käymässä. Monessa paikassa näkeekin jo talonpojan ankarassa 
raadannassa, ojittamassa peltoaan, raivaamassa uutta viljelysmaata. Tällainen näky tuntuu 
enneustavan rajaseudunkin väestölle parempaa tulevaisuutta.  Talonpoikainen kyntämi402 -
nen nostaisi rajaseudun siitä rajantakaisesta suosta, johon Karjalankannas oli sijaintinsa 
takia uponnut.  Sellaisena maarajan mittaisena muurina se myös suojelisi kevättalven 403

1918 toisintumiselta.


	  

 KLR 1921: 70.400

 Vrt. Siltala 2009:466.401

 KLR 1921: 87, 91,92.402

 Vrt. Siltala: 426, 470; myös Theweleit 1988. 403

	 	 �106



6. JOHTÖPÄÄTÖKSET


Jos edellä kuvatun Karjalankannaksen maarajan muodostumisen haluaa jäsentää  
henkilöhahmojen kautta tiivistetysti, voidaan todeta, että se valkoinen rintama, joka rat-
sumestari Elfvengrenin johdolla saapui Karjalankannaksen rajaseudulle, muodostui 
kapteeni Donnerin komendanttikautena kannaksen halkaisevaksi vartioiduksi rajalinjaksi. 
Rajakomendanttien Rantakarin, Sarinin ja Heinrichsin myötä tämä maaraja syveni koko 
rajaseudun leveydelle. Kaakkoissesta valtakunnanrajasta tuli yhtä Suomen ja Venäjän ra-
jamaan poikkeustilaan julistetun sotilashallintoalueen kanssa. Tämä kaikki oli tarpeen, 
koska rajan tuolla puolen sijaitsi aivan erityinen huolenaihe, eli kulkutautien ja vallanku-
mouksen Pietari.


Engman on verrannut rajamaan komedantin toimivaltaa lähinnä diktaattorin valtuuksiin.   404

Rajakomendanttia voidaan verrata Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen 
Streitkräfte im Osten von Hinderburgiin myös perustellummasta syystä. Sotilashallinon 
alainen rajamaa vaikuttaa toisintaneen Ober Ostia monimielisesti.


Saksan valloitettua Venäjältä nykyisen Liettuan, Kuurinmaan, Koillis-Puolan ja läntisen 
Valkovenäjän alueet perustettiin sinne syyskuussa 1915 kenraalien von Hindenburgin ja 
Ludendorffin johdolla Saksan keisarikunnasta erotettu autonominen sotilashallintoalue, 
Ober Ost. Alueesta tuli Saksan rajamaa, jonka tarkoituksena oli toimia koloniaalisena 
puskurivyöhykkeenä ensin Venäjän keisarikuntaa ja sitten Neuvosto-Venäjää vastaan.


Kannaksen tavoin Ober Ostin alue oli muuhun valtakuntaan suhteutettuna monikansalli-
nen sekoituksena paikka, jossa venäläisvaikutus oli ilmeinen. Niin Donnerin kuin muiden 
rajaviranomaisten kokemusta mukaillen myös saksalaiset kuvasivat Liettuaa paikaksi, joka 
sijaitsi kotimaan (Heimat) ja ulkomaan (Fremde) välimaastossa. Samalla tavoin siellä Lu-
dendorffin käskyttämä sotilashallinto haltuunotti ennennäkemättömällä tehokkuudella 
alueen paikallisväestön elämän. Miehityshallinto pyrki kovaotteisesti kurittamaan ja 
sivistämään (Kultur-arbeit) paikallista rahvasta luodakseen siitä etuvartion länsimaiselle 
sivilisaatiolle. Vanhat yhteydet itään katkottiin ja rajantakaisia kulkutauteja kitkettiin. Li-
ikennettä alueella valvottiin tarkasti ja paikallisilta edellytettiin liikkumiseen oikeuttavat 
kulkuluvat. Voimassa olevat säädökset estivät myös osaa väestöstä harjoittamasta perin-

 Engman 2007: 232.404
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teisiä elinkeinoja. Toimeentulomahdollisuuksien rajoittamisen johdosta salakuljetuksesta 
tuli tärkeä elinkeino erityisesti Liettuan juutalaiselle väestölle. Venäläistä vaikutusta pyrittiin 
rajaamaan venäjänkielen kieltämisellä ja muilla puhdistustoimilla. Vilnasta poistatettiin 
venäjänkieliset katukyltit kuten Terijoelta pari vuotta myöhemmin. Samalla isäntämaan 
tapoja yritettiin iskostaa väestön mieliin ja rajamaiden saastunutta roskaväkeä kuritettiin. 
Talonpoikaisen raadannan miellettiin nostavan rajaseudun väestö ylös itäisestä turmelluk-
sesta. Näin rajalinjaa sivililsoituneen lännen ja barbaarisen idän välillä työnnettiin 
puskurivyöhykkeen tuolle puolen. Sotilashallinnon asettamat määräykset ja pakkokeinot 
kohtasivat paikallisväestön keskuudessa laajaa vastustusta. Kaipuu tsaarinaikaiseen 
elämänmenoon oli yleistä.     
405

Ober Ost oli kuitenkin kolonialistinen projekti, johon kuului alueen luonnonvarojen 
haltuunotto ja kuljettaminen Saksaan. Paikallisia koski työvelvollisuus. Näin ei ollut 
Suomen ja Venäjän rajamaassa. Suomen Kannakselta haltuunottamat resurssit käsittivät 
lähinnä huviloita ja paikallisilta kerättyjä aseita sekä ehdotonta kuuliaisuutta. Resurssivirta 
olikin päinvastainen. Saksan sotilashallinto oli myös rajamaan hallintoa jossain määrin 
brutaalimpi erityisesti miehityksen alkuvaiheessa 1915 – tosin Elfvengrenin 
komendanttikauden toimet tuskin jäivät tästä kauaksi, kuten Rantakarin 
tarkastuskertomus antaa olettaa. 


Ober Ostin kolonialistista luonnetta ei voi kiistää.  Baltian miehityshallinto oli maailman-406

sotaa käyvän Saksan reaktiivinen toimi elintarvike- ja raaka-ainehuollon turvaamiseksi, 
eikä mikään valistusprojekti. Tosin Baltian saksalaisen sotilashallinnon tavoitteena oli tämä 
ohessa kiistatta myös järjestyksen, hygienian ja sivistyksen ulottaminen sairauksien, 
barbarian ja kaaoksen saastuttamaan itäiseen etuvartioon. Paikallisväestöä myös 
sivilisoitiin tällä saksalaisella työllä, vaikka työn keskeisimmät tavoitteet olivat toisaalla ja 
hedelmät kannettiin toisaalle. Rajantakainen itäinen vaikutus oli kuitenkin puhdistettava, 
bolševismi padottava ja suo kuivatettava.  
407

 Balkelis 2018: 24-47; Briedis 2009: 163-191; Liulevicius 2000: passim. erityisesti 33-35, 67, 80, 405

81, 105, 106, 181, 182, 278, 279; Theweleit 1988; vrt. Korhonen 2015: 324,325. 

 Esim. Hentilä ja Hentilä 2016; Roselius ja Silvennoinen 2019.406

 Gatrell 2001; Liulevicius 2000: 44, 45, 80, 81, 105, 106, 278, 279. Liulevicius korostaa sak407 -
salaista työtä kasvatustyönä ja Kultuarbeit:in kasvattavaa vaikutusta. Erityisesti  Liulevicius 2000: 
44, 45. Vrt. Bildung ja roskajoukon kasvatustyö saksalaisessa idealismin perinteessä ks. Korhonen 
2015. 
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Rajamaa toimi Suomen rajavyöhykkeenä samalla tavoin, kuin Ober Ost toimi Saksan 
Venäjän vastaisena rajavyöhykkeenä. Tällaisena, joskin edellä mainituin varauksin, se oli 
ikään kuin Kannaksen Ober Ost.


Joten, jos Venäjän ja Saksan keisarikunnista irtaantuneita kahta seuraajavaltiota 
verrattaisiin tämän rinnastuksen kautta toisiinsa, voidaan todeta: siinä missä Suomi 
lokakuusta 1918 alkaen teki itsenäisyyttään todeksi toteuttamalla Suomen ja Venäjän 
rajamaassa Ober Ostin sotilashallintoa muistuttavan rajavyöhykkeen, teki Liettua 
itsenäisyyttään todeksi jo marraskuussa 1918 irtaantumalla vähittäin romahtaneesta Ober 
Ostista. Sen minkä mittakaava erottaa, sen ajankohta yhdistää.


Tämän työn pohjalta ei voida sanoa, missä määrin rajamaan rinnastuminen Ober Ostiin oli 
tavoiteltua. Julkilausuttua pyrkimystä, jolla tavoiteltiin Baltian sotilashallinnon täsmällistä 
toisintamista, ei asiakirjoista löydy. Suomen ja Venäjän rajamaan perustanut asetus kuin-
tenkin valmisteltiin ja annettiin saksalaisuuntauksen aikana, jolloin Suomesta oli hyvää 
vauhtia vakiintumassa Saksan protektoraatti.408

Tämä saattaa tosin olla toissijaista. Edellä esitetyn valossa tulee joka tapauksessa 
osoitetetuksi millaiseen lopputulokseen Kannaksen valtakunnanrajalla päädyttiin 
tavoitteista huolimatta. Amerikkalaisen kulttuuritutkijan Paul Rabinowin ja filosofin Hubert 
Dreyfusin tunnetuksi tekemä, sinänsä triviaali antropologinen huomio tarjoaa kuitenkin 
erinomaisen lähtökohdan edellä esitetyn rinnastuksen ymmärtämiselle: People know what 
they do; they frequently know why they do what they do; but what they don’t know is what 
what they do does”.  Se, että toiminnan syitä ei aina tiedosteta, jättää tulkinnanvaraa 409

suhteessa tiedostumattomaan; ja toisaalta, toiminnalla saattaa olla kauaskantoisia 
seurauksia julkilausutuista tavoitteista huolimatta. 

 Donnerin päiväkirjan mukaan hänen informanttinaan toimi unkarilainen kreivi Adelmann, joka 408

operoi myös jonkinlaisena yhteyshenkilönä von der Goltziin ja Ludendorffiin. Kesällä 1918 Donner 
toivoi Ober Ostin apua Itäkarjalan haltuunottoon, mutta totesi, ettei heidän kanssaan voinut 
politiikkaa tehdä. Muutoin Donner ei Saksan Baltian miehityshallintoa mainitse. Donnerin 
päiväkirjamerkintä 5.7.1918, 3 Päiväkirja (1918), 25 Kai Donnerin arkisto KA. Myöskään 
rajakomendantti  Heinrichs ei asiakirjoissa mainitse Saksan miehityshallintoa. Mahdollisesti tutun 
ympäristön esiinpuhuminen tai omakohtaisen itsestäänselvyyden tunnistaminen ei ehkä ollut 
tarpeen tai sopivaa, mutta ainakaan se ei ollut helppoa. Vrt. myös jaettujen kokemisrakenteiden 
julkilausumisen vaikeudesta ks. Foucault 2002.     

 Dreyfus ja Rabinow 1983: 187.409
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Vähintäänkin voidaan todeta, että Ober Ostia tietoisesti ja/tai tiedostamatta toisintanut 
Suomen ja Venäjän rajamaan sotilashallinto näyttää kuitenkin olleen kuin kala vedessä 
Libaussa palvelleen, saksalaista kurinpitoa ihailleen ja rajamaata komentaneen 
everstiluutnantti Heinrichsin alaisuudessa; sisämaassa se ei olisi selvinnyt.

Se, kuinka suunniteltua tämä oli, ei siis opinnäytteen pohjalta selviä. Kysymys on 
todennäköisesti arkistotyön puutteista. Silti samanlaista vaikutelmaa, joka liittyy 
rajaviranomaisten käyttämän tartunnan kielen katoamiseen, yhtä aikaa poliittisesti 
vaarallisten ainesten karanteenilaitoksessa toteutetun seulomiskäytännön vakiintumisen 
kanssa, ei täysin voi välttää. Rajalinjaa padonnut valkoinen rintama kohdensi julkilausutun 
huomion rajantakaiseen uhkaan pikemmin kuin tämänpuoleiseen käytäntöön. Vain puhe 
patologisesta tartunnasta katosi rajaviranomaisten asiakirjoista, mutta bakteeritartunnan 
kaltaisesti mallintunut kokemus pysyi. Asitihavaintoa pitkälti paennut rajantakaisen 
vuotaminen ja ylirajallinen leviäminen muovasivat huolta edelleen. Tillichin monimielinen 
toteamus, raja on tiedostamisen varsinainen hedelmällinen alue, avaa rajamaan 
tulkinnalle.  Siellä näyttää kokemuksesta ja puheesta puhdistetun tiedostetusti 410

tarpeettomat, ellei jopa haitalliset elementit samaan aikaan, kun puhe toisaalla vain 
väkevöityi. Ehkäpä siksi neljällä tasolla operoiva karanteenilaitos palautui julkisessa 
viranomaispuheessa yksiulotteiseksi kliiniseksi suodattimeksi. Poliittisesti haitallisten, 
kansallista sekoittumista edistävien ja roskajoukkoa toisintavien ainesten seulonnasta ei 
puhuttu vakavasti kuin komendanttiviraston, yleisesikunnan ja Etsivän Keskuspoliisin 
salaisissa asiakirjoissa. Terijoen karanteeniaseman rinnakkain suorittamia 
puhdistuskäyntöjä pidettiin näennäisesti, mutta huolellisesti erillään, vaikka ne olivat 
perustavasti limittyneet, kuten Kai Donnerin on päiväkirjassaan puhtaaksi kirjoittanut. 
Vuodesta 1919 alkaen porvarillinen lehdistö rummutti karanteenia ja tartunnankieltä 
samalla, kun rajaviranomaiset vaikenivat. Lehdistössä näkymätöntä, ja myös siksi erityisen 
pelottavaa, tartuntaa näyttää haltuunotetun rikkaalla kielikuvallisella visualisoinnilla. 
Bolševismi jatkoi leviämistään edelleen, mutta Suomeen tullessa, se vaikutti kuitenkin 
pääsääntöisesti pysähtyvän pikemmin läpäisemättömään rajamuuriin kuin 
karanteenikuulusteluihin. Jos vuotoja ilmeni, vaadittiin komendanttiviraston puhdistamista 
tai rajavartioketjun vahvistamista. Rajantakainen tartunta vaikuttaakin karanteenilaitoksen 
kohdalla toimineen osin savuverhona, vaikka se ei ollutkaan vain tekosyy.

 Tillich 1973:13.410
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Karjalankannaksen maaraja tarjoaa myös tarkastelun kannalta tiedostamiselle 
hedelmällisen alueen. Rajaa padonneen valkoisen rintaman kokemus oli kiistatta 
hämmentävän miehinen.  Epämiehet eivät tuottaneet tai edes jäljentäneet 411

rajaviranomaisten asiakirjoja. He pääsivät ääneen ainoastaan kuulustelupöytäkirjoissa. 
Ainoa tässä opinnäytteessä toimijuuttaan esille saanut nainen oli komendanttiviraston 
kassanhoitaja Hertta Karppinen, jota kuultiin todistajana eversti Lauri Sarinin erottamiseen 
liittyvässä tutkintavyydissä. Toisella kysymyksenasettelulla lopputulema olisi voinut olla 
toinen. Nyt raja ei ollut naisen paikka. Maarajaa hoitavien miesten katsannossa 
rajaseudun naiset ilmenivät lähinnä hermoheikkoina, yliseksuaalisina, kaikenlaisille 
tartunnoille alttiina ja sukupuolitautien saastuttamia. Tämä selittynee melko tyhjentävästi 
Helénin suomalaisen naisen ruumiin genealogialla.412

Rajamaan maaraja saattaa hedelmällisesti myös varsinaisen tiedostumattoman alueen 
tarkastelun piiriin. Yliaistillisen ja yliaistilliseksi koetun sekä ehdottoman päällekäyvän 
vaaran kohtaaminen tilanteessa, jossa käytettävissä olevat voimavarat ovat kiistatta 
rajalliset, ei ole omiaan vahvistamaan kokemusta oman toiminnan vaikutuksellisuudesta. 
Tilanne voi vaatia toimintaa, mutta ei sanele sitä. Kokemushistorian rakenteistama 
yksilökohtainen liikkumatila ei tyhjene käsilläolevaan. Donner toimi toisin kuin Rantakari, 
vaikka molemmat ensisijassa kaipasivat lisää miehiä rajalinjan tueksi. Heinrichs vastasi 
hallinnankokemusta pakenevalle rajaseudulle ottein, joilla oman toiminnan vaikutukset 
saatin pakotettua esiin kurinpidollisten päämäärien rinnalla. Oman subjektiviteetin 
kokemus ja Ober Ostia muistuttava järjestys palasivat rajaseudulle turhauttavan hitaasti, 
mutta silminnähtävästi. Syvä raja ei vapauttanut kannaslaisia sortovallan ikeestä, vaikka 
näin asian saattoi ilmaista. Se, millä tavoin, ja missä määrin tämä kurinpito tietoisesti ja/tai 
tiedostumatta toisinsi Libaun leirielämää tai jotain varhaisempaa, ei tämän työn pohjalta 
voida sanoa enempää. Riittänee, kun katsotaan rinnastuksen mahdollistamaa 
lopputulemaa. Se ei kuitenkaan tee jääkäri Heinrichsista mitään patologista protofasistia.

Rajaseudulla esiin nouseva hallintapakko saattoi olla sekä tilannekohtainen että 
yksilökohtainen vastaus päällekäyvään asetelmaan, mutta sitä muovaava rituaalisen 
saastumisen kokemus palautunee pitkälti kokemisrakenteen tiedostumattomaan ja 
ylihistoriallisempaan kerrostumaan ilman, että siihen tarvitsee sotkea seksuaalisuutta tai 

 Vrt. Roselius 2013. 411

 Helén 1997.412
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itsekkäitä geenejä. Samoin rajaseutua varjostaneet huolet olivat niin, sekä yksilökohtaisen 
kokemushistorian että historiallisesti ja paikallisesti jaetun kokemisrakenteen jäsentämiä, 
kuin ylisevuotavan ja kokemukseen tunkeutuvan rajamaan todellisuuden merkitsemiä. 
Mutta joskus myös Pietari oli vain Pietari.
 
Opinnäytteen pohjalta voidaan sanoa myös jotakin siihen keskusteluun, jota Suomessa on 
käyty niistä syistä, jotka johtivat alkuvuoden 1918 tapahtumiin. Pelkistetyimmin tässä 
keskustelussa on kyse sekä suomalaisen yhteiskunnan sisäsyntyisiä tekijöitä korostavien 
tulkintojen että Suomelle ulkoisten tekijöiden vaikutusta painottavien katsantojen 
kamppailusta. Kysymys on pitkälti siis siitä, ryhdyttiinkö täällä omaehtoiseen 
vallakumoukseen vai jatkettiinko vain toisten työtä. Opinnäytteen läpikäymän aineiston 
pohjalta voisi tämän kysymyksen asettaa mielekkäästi seuraavaan muotoon: oliko 
kevättalvella 1918 levinneessä punarutossa kysymys suomalaisesta maaperästä 
nousseesta miasmasta vai rajantakaisesta bakteeritartunnasta. Tämän kysymyksen olisi 
voinut esittää jo 1918 näiden kahden keskenään kilpailevan etiologisen teorian pohjalta. 
Ehkä näin myös tehtiin, mutta ainakaan Kannaksen padolla vartioineet valkoisen rintaman 
miehet eivät epämoderniin miasmaan enää ensisijassa uskoneet. Rantakarin 
vivahteikkaampi käsitys tosin korosti myös työväestön sivistymättömyyden vapauttamia 
miasmaattisia huuruja. 


Lopuksi voidaan todeta, että viime vuosisadan historian muutosvoimat näyttävät olleen 

Rajajoelle lempeät. Tänäkin päivänä, kuten 1900-luvun alussa, ja kuten Kruskopfin 
litografiassa, silta yhdistää sen, minkä Rajajoki erottaa. Sen yli kuljetaan edelleen töihin 
Pietariin ja sieltä takaisin Terijoen hiekkarannoille. Rajajoen vesi on sameampaa, mutta 
yhtä matalaa. Ensimmäinen ajatus tämän opinnäytteen kirjoittamisesta syntyi keväällä 
2019 ol lessani Valkeasaaressa kuvaamassa Noah Teichnerin kokeilevaa 
dokumenttielokuvaa Navigators. Elokuva kertoo amerikkalaisten anarkistien ja 
kommunistien karkottamisesta Neuvosto-Venäjälle vuonna 1919. Tie sinne vei Rajajoen 
yli. Ja kuten silloin, myös tänä päivänä - tosin eri kohdassa, tässä joessa virtaa raja. Se on 
raja, joka erottaa Leningrad oblastin Pietarista.  
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