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Tutkimukseni kohteena on toisen maailmansodan aikana toteutettu inkerinsuomalaisten väestösiirto
Suomeen ja välirauhansopimuksen tulkinta palautuksessa Neuvostoliittoon inkeriläisen siirtoväen ja
siirtoviranomaisten näkökannoilta tarkasteltuna. Aikansa taustaa vasten väestönsiirto yksinään ei
ollut kovinkaan poikkeuksellinen tapahtuma, sillä samankaltaisia väestönsiirto-operaatioita tehtiin
sodan repimässä Euroopassa muuallakin. Aivan poikkeuksellista se ei ollut myöskään Suomen
olosuhteissa, jossa samoihin aikoihin evakuoitiin sotatoimien alta muun muassa karjalaisia ja
pohjoissuomalaisia. Erityisen tapahtumasta tekee kuitenkin se, että inkeriläiset olivat sukujuuristaan
huolimatta vieraan valtion kansalaisia sotaa Neuvostoliittoa vastaan käyneessä Suomessa.
Väestönsiirron vaiheet näyttäytyivät myös kovin eri valossa inkeriläisen siirtoväen ja siirtoa
organisoineiden suomalaisten viranomaisten välillä.

Oma näkökantani työssä on lähinnä sosiaalihistoriallinen ja haastattelujen osalta myös muistitietoon
painottuva. Sosiaalihistoriassa näkökannan voi taas pilkkoa arjen historiaksi, eli miten tavalliset
inkeriläiset ja suomalaiset siirtoviranomaiset päätösten takana kokivat väestönsiirron tapahtumat.
Lähestymistapaa tukevat kolmen väestönsiirron itse kokeneen inkeriläisen haastattelut ja
viranomaisten asiasta tekemät päiväkirja ja asiakirja merkinnät, sekä muistelukirjallisuus.
Inkeriläisten väestönsiirron tapahtumaketjusta nostan työssäni esiin kolme eri pääkohtaa;
inkeriläisten siirron Suomeen, täällä oleskelun, sekä palautuksen Neuvostoliittoon. Aikarajaus
sijoittuu juuri edellä mainittujen tapahtumien kestoon, eli vuosiin 1941–45.

Lähteinä työssäni olen käyttänyt tekemiäni haastatteluja, aiheesta tehtyä tutkimus- ja
muistelukirjallisuutta, sekä Kansallisarkiston inkeriläisiä koskeva aikalaismateriaalia, erityisesti
Valtiollisen poliisin arkistosta ja jatkosodan aikaisista väestönsiirto asiakirjoista 1942–44.
Aikalaislähteet Kansallisarkistosta painottavat nimenomaan inkeriläisten Suomessa oleskeluaikaan,
koska siitä vaiheesta väestönsiirtoa yksinkertaisesti on eniten materiaalia jäljellä.

Kahtia jakautunut näkökulma inkerinsuomalaisten väestönsiirron tapahtumaketjuun säilyy läpi koko
työn, eli se mikä viranomaisten silmissä näytti yhdenlaiselta, saattoikin näyttää siirtoväen
perspektiivistä aivan toisenlaiselta. Näkemykset näiden kahden toimijan välillä eivät myöskään
usein kohdanneet, sillä vaikka siirtoväen mielialoista kerättiin tietoon paljonkin aineistoa, ei
tiedonkulku viranomaisilta inkeriläisten suuntaan käynyt lainkaan yhtä helposti. Tämä vaikutti
erityisesti siirtoväen kokemuksiin suomalaisesta yhteiskunnasta ja lopulta myös
välirauhansopimuksen ehtojen tulkitsemiseen ja päätökseen paluusta Neuvostoliittoon.
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1. Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa, kysymys, rajaus ja lähteet

Vuonna 1943 siirrettiin Leningradin länsipuolelta saksalaisten valtaamalta Inkerinmaalta Suomeen

noin 62 000 suomensukuista inkeriläistä. He olivat alueelle pääasiassa 1600-luvulla muuttaneiden

suomalaisten jälkeläisiä. Alue kuului tuolloin Ruotsin valtakuntaan. Pakkokollektivisoinnin ja

Stalinin terrorin aikana vuosina 1929–1937 silloisista 150000 inkeriläisestä 45 000 karkotettiin eri

puolille Neuvostoliittoa ja ainakin 13000 teloitettiin. Lisäksi vuonna 1942 noin 30 000 evakuoitiin

muualle Neuvostoliittoon. Jäljelle jääneet lähetettiin vuonna1943 Suomeen Saksan suostumuksella,

joka oli sodan edetessä miehittänyt Inkerinmaan alueen. Saksalaiset eivät kuitenkaan kyenneet

huolehtimaan valloitetun alueen siviiliväestöstä, joita uhkasi nälkäkuolema ja vihollisen sotatoimet.

Suomalaisilla oli tarkoitus siirtää heimoaatteen hengessä suomea puhuvat inkeriläiset pois sodan

jaloista, mutta kulisseissa yhtenä syynä oli myös Suomen työvoimapulan helpottaminen.

Inkeriläisten siirtäminen sota-aikana kotiseuduiltaan toiseen maahan ei ollut helppo tehtävä ja sen

alkaminen oli monen mutkan ja neuvottelun takana. Oman hankaluutensa asiaan toi myös siirto-

operaation osapuolten, Suomen ja Saksan jatkuvat erimielisyydet asiasta.

Inkeriläinen siirtoväki saapui Viron kautta laivoilla kahdessa eri ”muuttoaallossa”, joiden aikana

Suomeen kehitettiin nopeasti viranomaiskoneisto toteuttamaan kunnianhimoista sijoitushanketta.

Tuhannet ihmiset tarvitsivat huollon, asuinpaikan ja työtä, eikä sodan aikaisissa olosuhteissa voitu

myöskään unohtaa siirrettyjen valvonnan organisointia. Suomeen saapuneet inkeriläiset kulkivat

laivasta vastaanotto- ja karanteenileireille, joista heidät sijoitettiin edelleen työskentelemään

suureksi osaksi maatalouteen. Yli 35 000 työkykyisen inkeriläisen työpanos olikin merkittävä,

vaikka jotkut heistä tunsivat olevansa alipalkattuja ja toimivansa koulutustaan ja kokemustaan

vastaamattomissa tehtävissä. Suomen viranomaiset olivat silti ilmeisesti odottaneet vieläkin

työkykyisempää väkeä, sillä viitteitä pienestä pettymyksestä tulijoiden ikä – ja sukupuolijakauman

osalta ilmeni. Suurin osa inkeriläisistä parhaassa työiässä olevista miehistä oli jo siinä vaiheessa

joutunut astumaan puna-armeijan riveihin.

Sodan päätyttyä aselepoehtojen mukaisesti palautettiin noin 56 000 inkeriläistä takaisin

Neuvostoliittoon. Suurin osa paluumatkalle lähteneistä inkeriläisistä oletti pääsevänsä takaisin

kotiseuduilleen. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan heidät ripoteltiin ympäri laajaa Neuvostoliittoa,

mahdollisimman kauaksi kotoa. Suomen armeijassa inkeriläisistä sotavangeista ja vapaaehtoisista

perustetuissa yksiköissä palvelleet puolestaan teloitettiin tai he joutuivat pitkiksi ajoiksi
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pakkotyöleireille. Vanhalle Inkerinmaalle sen alkuperäisistä asukkaista palasi vain pieni osa

vuosikymmenien karkotuksen jälkeen.

Aina inkerinsuomalaisen siirtoväen kohtalosta puhuttaessa, nousee esiin useita kysymyksiä.

Monissa eri julkaisuissa ja omaelämänkerroissa on pohdittu, olivatko inkeriläiset pakkotoimien

kohteena Suomeen siirrettäessä, täällä oleskellessaan ja Neuvostoliittoon palautettuina. Vastaus

tähän ei ole kovin yksinkertainen tai mustavalkoinen, mutta varsinkin palautusprosessi on herättänyt

ristiriitaisia tunteita. Työssäni pyrin selvittämään, mikä on nämä tapahtumat itse läpikäyneiden

ihmisten näkökulma väestönsiirron keskeisiin tapahtumiin. Samat tapahtumat voivat näyttää varsin

erilaisilta hallintoviranomaisten perspektiivistä, kuin väestönsiirron kohteeksi joutuneiden

inkeriläisten. Tarkoituksena onkin tässä työssä käydä eräänlaista kahden tekijän keskustelua, jossa

esiin pääsevät niin virallinen, kuin epävirallinen osapuoli.

Näkökanta työssä on lähinnä sosiaalihistoriallinen ja haastattelujen osalta myös muistitietoon

painottuva. Sosiaalihistoriassa näkökannan voisi taas pilkkoa arjen historiaksi, eli miten tavalliset

inkeriläiset ja viranomaiset päätösten takana kokivat väestönsiirron tapahtumat. Tämän lisäksi koko

väestönsiirtoprosessilla oli myös yhteiskunnallista vaikutusta sota-ajan Suomessa.

Inkerinsuomalaisten väestönsiirto ei kuitenkaan ollut tapahtumana omana aikanaan kovinkaan

poikkeuksellinen, vaan samankaltaisia operaatioita koettiin sodan repimässä Euroopassa ja

Suomessa muuallakin, jopa paljon suuremmissa mittakaavoissa. Tavallisten inkeriläisten ja

siirtotoimissa mukana olleiden suomalaisten elämään väestönsiirto Inkerinmaalta Suomeen ja

lopulta palautus Neuvostoliittoon kuitenkin jätti oman jälkensä. Muistelutiedon käyttö tulee mukaan

juuri haastatteluissa ja sen tarkoituksena on antaa sijaa kolmen erilaisen inkeriläiseen siirtoväkeen

kuuluneen henkilön tarinalle. Kolme inkeriläistä haastateltavaa työssäni ovat Elina Pennanen,

Jekaterina Kinner ja Hilda Peussa. He ovat ystävällisesti suostuneet kertomaan kokemuksistaan

sodan aikaisella Inkerinmaalla, Suomeen siirrettyinä, sekä myöhemmin Neuvostoliitossa. Heidän

tarinoidensa kautta pyrin osaltaan valottamaan yksittäisen inkeriläisen näkökulmaa

väestönsiirtoprosessiin.

Haastateltavista jokainen on myös kokenut tapahtumat hieman eri tavoin, sillä yksi heistä jäi

Suomeen jo sodan aikana, toinen palautettiin pakolla Neuvostoliittoon inkeriläisten orpolasten

joukossa ja kolmas taas palasi sinne vapaaehtoisesti perheensä kanssa. Kaikki kolme kertojaa olivat

syntyneet Inkerinmaalla 1930-luvulla ja olivat haastatteluhetkinä iältään 71–77-vuotiaita. Elina

Pennanen on syntynyt Hietamäellä Annamoision kylässä, Hilda Peussa Pohjois-Inkerissä
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Lavosenmäellä ja Jekaterina Kinner puolestaan Patamäen kylässä Hatsinan alueella. Jokainen

haastateltava tulee aivan tavallisesta inkeriläisperheestä, johon kuului vanhemmat ja useampia

alaikäisiä lapsia. Kahden haastateltavan perheestä vangittiin myös isät venäläisten toimesta 1930-

luvulla Inkerinmaalla koettujen suomenkielisten ryhmien vainon yhteydessä.

 Haastateltavien löytäminen oli varsin vaikeaa, sillä niitä, jotka muistaisivat Suomessa oloajastaan

jotain, ei ole enää jäljellä kovinkaan paljon. Kaikki eivät myöskään ole vieraille erityisen halukkaita

kertomaan kokemuksiaan, jotka saattavat olla arkoja muistella vielä vuosikymmenienkin jälkeen.

Sain onnekseni apua haastateltavien löytämiseen usealtakin eri taholta, kuten esimerkiksi

opiskelutovereilta, joilla itsellään oli myös inkeriläisiä juuria ja Helsingissä kokoontuvalta

inkeriläisten ikäihmisten kerholta, jonka toimintaa pääsin jopa seuraamaan paikan päälle. Otettuani

yhteyttä haastateltaviin henkilöihin, he ystävällisesti kutsuivat minut koteihinsa kuulemaan oman

tarinansa inkeriläisten väestönsiirron tapahtumaketjussa. Useimpien toiveena oli kuitenkin, ettei

heidän tarinaansa käytettäisi tunnistettavilla nimillä muissa yhteyksissä, kuin tässä työssä.

 Haastattelu toteutettiin jokaisen haastateltavan kohdalla valmiilla kysymysrungolla, mutta niin

sanotulla vapaan keskusteluntekniikalla, koska totesin sen olevan iäkkäille haastateltaville paras

keino rentoutua. Selvyyden vuoksi kaikki haastattelut menivät myös nauhalle, koska haastateltavien

murre ja suomenkielen taito olivat myös hieman toisistaan poikkeavia. Yhteistä haastateltaville oli

se, että vaikka he saattoivat olla jännittyneitä vierailustani, niin jokainen oli silti laittanut

odotellessaan pöydän koreaksi ja kahvin porisemaan. Kahvikupin ääressä menneiden muisteleminen

on kuitenkin monesti helpompaa, kuin virallisemman luonteisessa tilanteessa.

Inkeriläisten väestönsiirron tapahtumaketjusta nostan työssäni esiin kolme eri pääkohtaa;

inkeriläisten siirron Suomeen, täällä oleskelun, sekä palautuksen Neuvostoliittoon. Aikarajaus

sijoittuu juuri edellä mainittujen tapahtumien kestoon, eli vuosiin 1941–45.  Itse

väestönsiirtoprosessi kesti vain vuodet 1943–44, mutta laajemman kokonaiskuvan saamiseksi

asiasta, on mielestäni syytä tarkastella myös väestönsiirron aloittamiseen vaikuttaneita tekijöitä.

Laajoihin siirtoihin ryhtyminen Suomen ja Saksan keskinäisellä yhteistyöllä oli erittäin mutkainen

prosessi, missä kättä väännettiin milloin mistäkin asiasta ja usein erilaisten Saksan Inkerinmaan ja

Viron miehityshallinnon virkamiesten kesken.

Työn rakenne seuraa sen kolmea painotuskohtaa, Suomeen siirtoa, täällä oleskelua ja palautusta

Neuvostoliittoon myös kappalejaossa. Alussa luvut 1-2 alalukuineen käsittelevät lähinnä



7

Inkerinmaan historiaa, sen maantieteellistä merkitystä eri tahoille toisen maailmansodan aikana,

sekä itse väestönsiirtoprosessin käynnistymistä. Luvut 3-4 taas kertovat inkeriläisten Suomeen

saapumisesta, sopeutumisesta ja työelämästä. Viimeiset pääluvut 5-6 käsittelevät Neuvostoliittoon

palauttamisesta, välirauhansopimuksen tulkintaa ja toteutusta, sekä lyhyesti myös inkeriläisten

kohtaloa Neuvostoliitossa. Haastattelemani henkilöt pääsevät ääneen vasta toisessa pääkappaleessa,

koska heillä ei luonnollisestikaan voi olla omia kokemuksia Inkerin varhaishistoriasta tai siirtoväen

roolista Suomen ja Saksan väestönsiirtoja ennakoivassa keskustelussa. Aikajaotus työssä on juuri

kappalejaon ja selvyyden vuoksi kronologinen.

On myös syytä selventää hieman työssä käytettyä terminologiaa, sillä inkeriläiset esiintyvät työssä

monesti siirtoväki nimellä, mutta heitä ei tule kuitenkaan sekoittaa samoihin aikoihin tulleeseen

karjalaiseen siirtoväkeen. Joitain samanlaisia piirteitä voidaan näiden kahden eri ryhmän

sijoittumisessa ja kohtelussa kuitenkin löytää, mutta selvyyden vuoksi, jätän työssäni tämän

huomion vähemmälle. Voidaan myös käyttää termejä inkerinsuomalainen, siirtoväki tai pelkkä

inkeriläinen. Työssä ei myöskään erityisemmin erotella inkeriläisestä siirtoväestä ns. ”inkerikkoja”

tai vatjalaisia, jotka olivat kotoisin samalta alueelta Inkeristä, mutta usein kulttuuriltaan

venäläistyneitä, sekä uskonnoltaan ortodokseja. Koko siirtoväestä nämä ryhmät olivat kuitenkin

vain hyvin pieni osa ja esimerkiksi lähdemateriaalin tutkimuskirjallisuudessa kyseiset ryhmät

niputetaan melko usein yhteen. Joissain kohdin työtä näistä pienryhmistä mainitaan kuitenkin

erikseen, mutta yleensä vain silloin, kun niiden toiminnassa on havaittu jotain poikkeavaa

verrattuna koko muuhun siirtoväkeen.  Vähemmälle huomiolle jää myös inkeriläisistä sotavangeista

Suomen armeijaan koottu Heimopataljoonaa 3 ja vapaaehtoisista koostunut Er. P6, joiden

kohtaloista on jo kirjoitettu useita sotahistoriallisia teoksia. Suurin osa inkeriläisestä siirtoväestä oli

kuitenkin tavallisia naisia, lapsia ja vanhuksia.

Aiheena inkerinsuomalaisia käsittelevä tutkimus on nyt myös tullut uudestaan ajankohtaiseksi.

Huhtikuussa 1990 presidentti Mauno Koivisto julkisti näkemyksensä, jonka mukaan

Neuvostoliitossa olleita suomalaisia, eli poliittisia pakolaisia, sotavankeja ja inkeriläisiä voitaisiin

pitää paluumuuttajina. Kylmän sodan loppumisesta alkanutta paluumuuttoa ollaan kuitenkin

parhaillaan lakkauttamassa ja muuttojonoja purkamassa, joten kohta inkeriläisten tarina tältä osin

siirtyy historiankirjojen sivuille. Laajempi tutkimus inkeriläisten saataneen kuitenkin aivan

lähitulevaisuudessa, sillä Kansallisarkisto on ilmoittanut tutkivansa projektissaan Kotiin Karkotetut

vuoden 2008 loppuun mennessä mahdollisimman monen toisen maailmansodan aikana palautetun
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inkeriläisen kohtalon. Työssäni olen saanut projektin vetäjiltä ystävällisesti luvan käyttää myös

heidän julkaisemaansa karttamateriaalia.

Lähteinä tutkimuksessa toimivat tekemäni haastattelut, aiheesta tehty tutkimus- ja

muistelukirjallisuus, sekä Kansallisarkiston inkeriläisiä koskeva aikalaismateriaali, erityisesti

Valtiollisen poliisin arkistosta ja jatkosodan aikaisista väestönsiirto asiakirjoista 1942–44.

Aikalaislähteet Kansallisarkistosta painottavat nimenomaan inkeriläisten Suomessa oleskeluaikaan,

koska siitä yksinkertaisesti on eniten materiaalia jäljellä. Esimerkiksi inkeriläisten palauttaminen

takaisin Neuvostoliittoon oli kokonaisuudessaan niin nopea prosessi, ettei se jättänyt jälkeensä

juurikaan juna-aikatauluja ja nimiluetteloita enempää.

Olen valinnut työhön materiaalia erityisesti Paimion väestönsiirtoleirin jäämistöstä, joka oli yksi

suurimmista leireistä ja sen kirjanpito on säilytetty lähes kokonaisuudessaan Kansallisarkistoon.

Pelkkien viranomaismerkintöjen ja maksukuittien sijaan leirien lähdemateriaalissa on säilynyt myös

jonkin verran niillä käytettyä valistus- ja opetusmateriaalia. Tämän lisäksi Paimion

väestönsiirtoleirin kirjeenvaihto käsittää melkoisen määrän siirtoviranomaisten inkeriläisistä leirien

päälliköille antamia määräyksiä, jotka aiheeltaan vaihtelevat terveyden huollosta aina maatiloille

sijoittamiseen. Hyvän kuvan oman aikansa mielialoista antavat taas Valtiollisen poliisin arkistosta

käyttämäni tilannekatsaukset, jotka käsittelevät lähinnä vaikeaa työvoimatilannetta väestönsiirron

alkuvaiheessa. Osittain tilannekatsaukset käsittelevät kuitenkin myös suomalaisten suhtautumista

siirtoväkeen ja päinvastoin.

Tähän mennessä ainoaa julkaistua tutkimuskirjallisuutta historian alalta pelkästään inkeriläisiin

keskittyen ovat Keijo Kulhan teos Inkerinsuomalaisten historia (Jyväskylän yliopisto1969), Kirsi

Keravuoren pro-gradu Inkeriläisten luovuttaminen Neuvostoliittoon toisen maailmansodan jälkeen

(Helsingin yliopisto 1987), sekä tutkija Pekka Nevalaisen laajasti aiheeseen perehtynyt kirjallisuus

ja väitöskirja Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla. (Keuruu 1990). Nevalaisen tutkimus

on osa Joensuun yliopiston tutkimustraditiota, johon kuuluvat mm. Neuvostoliiton

suomenheimoisten tutkimus ja hyvät yhteydet rajantakaiseen Karjalaan ja Petroskoihin.

Hyvin haasteellista oli myös yrittää löytää uutta tutkimusnäkökulmaa työhön, koska Nevalainen on

jo todella laajasti onnistunut kartoittamaan inkeriläisten historiaa aina 1930- luvun vainoista toisen

maailmansodan aikaan. Tosin Nevalaisen kirjallisuudessa esiintyy jossain määrin myös inkeriläisten

omia kokemuksia, mutta ehkä selkeyden vuoksi nämä käsitellään melko yhtenäisenä ja äänettömänä
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joukkona, josta tarkempi tieto tulee lähinnä viranomaismerkintöjen kautta. Tästä huolimatta

erityisesti Nevalaisen teos Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla on ollut tärkeä tutkimus

kokonaiskuvan kannalta tässä työssä. Sen suurimpia ansoita on erityisesti tekijän tapa esittää

inkeriläisten kohtalo aikakautensa kontekstissa, sillä tätä tapahtumaa ei voida ymmärtää kertomatta

myös ympäröivän maailman tilanteesta, sekä siinä toimineiden vaikuttajien motiiveista.

Inkeriläisten kohtalo oli kuitenkin vain yksi sirpale koko toisen maailmansodan näyttämöllä, eikä se

traagisuudestaan huolimatta ollut välttämättä omana aikanaan edes kovin epätavallinen tai huomiota

herättänyt tapahtuma.

Nevalaisen työ on myös edelleen laajin ja tarkin tieteellinen selvitys inkeriläisten väestönsiirrosta

Suomeen 1940-luvulla. Se painottuu kuitenkin aivan selkeästi väestönsiirron alun ja inkeriläisten

Suomessa olo ajan tarkasteluun, jolloin palauttaminen takaisin ja inkeriläisten kohtalo

Neuvostoliitossa on jäänyt vähemmälle. Suomeen siirron yhtenä vahvana taustasyynä oli myös

Nevalaisen mielestä työvoiman saaminen työvoimapulasta kärsineeseen maahan. Osittain olen tästä

samaa mieltä, mutta lähes yhtä vahvana perusteena siirrolle olivat myös humanitääriset syyt,

ainakin siirto-organisaatiossa alussa toimineiden viranomaisten toimista päätellen. Hienoisista

mielipide ja painotus eroista huolimatta, Pekka Nevalaisen työ on toiminut hyvänä ja luotettavana

taustakehyksenä inkeriläisten väestönsiirron pääpiirteiden seuraamisessa.

Tampereen yliopiston historian laitokselta löytyy myös opinnäytetöitä, jotka käsittelevät

Inkerinmaan varhaisempaa historiaa, mutta lähinnä saman aikarajauksen tutkimuksia ovat vain

Annina Pennosen pro-gradu Hihat heilumaan valistuksen vainioilla; Suomenkielinen poliittinen

valistustyö Leningradissa ja Leningradin läänissä 1921–1927 ( Tampereen yliopisto 2004) ja

Vladislav Petrovskyn pro-gradu Inkerin kansan kärsimykset; inkeriläisen väestön siirrot 1940-

luvulla (Tampereen yliopisto 2004). Petrovskyn työ painottuu kuitenkin enemmän Inkerinmaan

kansan koko historiansa aikana kokemiin erilaisiin siirtoprosesseihin, jotka alkavat

varhaishistoriassa ja päättyvät Neuvostoliiton aikaan. Annina Pennosen työ taas käsittelee

Inkerinmaalla tapahtunutta suomenkielisten kommunistien poliittista valistustyötä ja sen tapahtumat

sijoittuvat hieman aikaisemmalle vuosikymmenelle, kuin omassa työssäni.

Lisäksi olen käyttänyt tukena inkeriläisten henkilöiden elämänkertoja, kuten esimerkiksi vuonna

2006 ilmestynyt Tyyne Martikaisen Inkerinsuomalaiset selviytyjät. Aikalais- ja

viranomaisnäkökulmaa tapahtumiin taas antavat Heikki Roiko-Jokelan ja Heikki Seppäsen

kirjoittama siirtokomission johtajan Vilho Helasen elämänkerta Etelän tien kulkija- Vilho Helanen

(1899–1952), Gummerus 1997 ja palautusviranomaisena toimineen Erkki Tuulin itse kirjoittama
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Inkeriläisten vaellus. Inkeriläisenväestön siirto 1941–45 . WSOY 1988. Helasen elämänkerran

päiväkirjamerkinnät ja Tuulin kirjoittama tapahtumakuvaus saavat työn alkuosassa näkyvää

painoarvoa. Tuulin kirjassa on käytetty myös paljon arkistolähteitä ja ilmeisesti tämä on ollut itse

myös tuottamassa suurintaosaa käyttämistään tilastoista ja laskelmista. Tarkoitus on

Kansallisarkistosta saatujen virallisten aikalaisasiakirjojen ja kirjeiden lisänä tuoda elävyyttä myös

viranomaisten päätöksiin, sillä niidenkin takana oli aina ihminen, kuten myös niiden päätösten

kohteena.

1.2 Inkerinmaan historia ja rooli toisessa maailmansodassa

Inkerinmaan sijainti on vaihdellut eri aikoina suuresti. Kyse on pinta-alaltaan noin 15 000

neliökilometrin alueesta, joka voidaan jakaa neljään osaan. Pohjois- Inkerin muodostaa Karjalan

kannaksen jatke Suomen vanhalta rajalta Nevalle, Itä- Inkerin taas Tosno- ja Lavajokien välinen

seutu. Tosnojoesta länteen Oranienbaumin sekä Hatsinan luo yltävä alue käsittää Keski- Inkerin,

mistä Länsi- Inkeri ulottuu Narvajoelle ja Viron rajalle asti.1

Inkerinmaalla on kuitenkin kautta historian ollut merkittävä geopoliittinen asema idän ja lännen

välissä ja sen hallinnasta on kilpailtu niin 1600-luvulla, kuin myös toisen maailmansodan aikana.

Stolbovan rauhassa vuonna 1617 alue siirtyi Ruotsin hallintaan ja se sai ensimmäiset suomalaiset

asukkaansa. Alueelle levisi myös vahvasti suomalainen tapakulttuuri ja luterilainen uskonto, joka

yllättävää kyllä, säilyi vielä Inkerinmaan liityttyä uudelleen Venäjän yhteyteen 1700-luvun

alkupuolella. Muutos tähän oli kuitenkin luvassa, sillä 1800-luvulla autonomisessa Suomessa koetut

venäläistämistoimet näkyivät myös Inkerinmaalla asti. Koululaitos joutui ahtaalle ja venäjän kielen

opetusta lisättiin. Kaoottisemmaksi tilanne ajautui silti vasta 1900-luvun alussa, joka kytkeytyi

vahvasti Venäjällä tapahtuneeseen kansalliseen liikehdintään ja bolshevikkien valtaannousuun.2

Varsinaisen terrorin aalto alueella koettiin pian vuoden 1917 Lokakuun vallankumouksen jälkeen,

jolloin neuvostokansalaisten toimia alettiin rajoittaa tiukoilla lakisäädöksillä ja asetuksilla. Lait

julistettiin proletariaatin3 diktatuurin aseiksi, jolla se alisti ihmiset ja luokat hallitsemaansa

järjestykseen. Uusilla laeilla ja säännöksillä oli tarkoitus paitsi alistaa, myös luoda epäluuloa

”sosiaalisesti vieraiden” luokkien ja kansanryhmien edustajia kohtaan.4

1 Nevalainen, Pekka 1990: Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla, s.13.
2 Martikainen, Tyyne 2006: Toivo ja Sanna Jääskeläinen – Inkerinsuomalaiset selviytyjät, s.7-10.
3 Proletariaatti tarkoittaa työläisiä, tai työväenluokkaa.
4 Nevalainen, Pekka ja Sihvo, Hannes 1991; Inkeri. Historia, kansa ja kulttuuri, s. 258–259.
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Tämä johti Inkerinmaalla laajamittaisten vainojen alkamiseen, jotka kärjistyivät 1930-luvulla.

Tuolloin alueen väestöä valvottiin järjestelmällisesti ja sen poliittisista mielialoista lähetettiin

raportteja valtiovallan edustajille. Äärimmäisiltäkään toimilta ei vältytty, sillä inkeriläisiä ryhdyttiin

jo vuosina 1929 - 31 karkottamaan kansavihollisina kotiseuduiltaan. Inkerissä ja Karjalassa

suljettiin kaikki suomenkieliset koulut, eikä vastalauseita paikallisten osalta hyväksytty.

Valtiovaltaa kritisoivat joutuivat ankaran vainon kohteiksi, jolta eivät usein säästyneet heidän

omaisensakaan. Kokonaisia perheitä tuhottiin politiikan ja aatteen nimissä. Inkeriläisten asema oli

varsin surkea, mutta sama puhdistus kohdistui myös muihin Neuvostoliiton vähemmistöryhmiin.5

Omat koulujärjestelmät lakkautettiin vuonna 1938 suomenkielisten lisäksi muun muassa

saksalaisilta ja juutalaisilta. Stalinin kaipaama neuvostokansojen yhtenäisyys oli määrä toteuttaa

poistamalla aiemmin pienille kansoille annettuja oikeuksia, sillä neuvostoideologian mukaan niiden

erityispiirteiden salliminen olisi ollut vain haitaksi pyrkimykselle kohti yhtenäistä kansakuntaa.

Tämän seurauksena esimerkiksi Leningradin alueella kaikki vanhojen kansallisten alueiden rajat

piirrettiin uusiksi siten, että venäläiset olivat kaikkialla enemmistönä.6

Inkerinmaan kartta 1940-luvulla. Keskellä karttaa tummennetulla Leningradin alue ja ympärillä numeroituna

Inkerinmaan suomalaiset seurakunnat. Kuvassa vasemmalla kohdan 31. vieressä myös Viron Inkerin alue.

1. Lempaala 2. Vuole 3. Mikkulainen 4. Valkeasaari 5. Haapakangas 6. Toksova 7. Räpyvä 8. Keltto 9. Markkova 10.

Järvisaari 11. Inkere 12. Lissilä 13. Koprina 14. Venjoki 15. Tuutari 16. Hatsina 17. Kolppana 18. Spankkova 19.

Kupanitsa 20. Skuoritsa 21. Hietamäki 22. Ropsu 23. Tyrö 24. Serepetta 25. Hevaa 26. Kaprio 27. Moloskovitsa 28.

Kattila 29. Novasolka 30. Soikkola 31. Kosemkina.

5 Nevalainen ja Sihvo 1991, s. 258–259.
6 Vihavainen, Timo ja Takala, Irina 2000; Yhtä suurta perhettä. Bolshevikkien kansallisuuspolitiikka Luoteis-Venäjällä
1920–1950-luvuilla, s.34–36.



12

Lähde: Pohjana käytetty Antti Hämäläisen tekemää karttaa vuodelta 1944 teoksesta Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri,

s.399.

Kun Saksan ja Neuvostoliiton välille syttyi sota vuonna 1941, inkeriläisten asema ei juuri

parantunut. Heitä oli silloin jäljellä Leningradin lähiympäristössä vajaa 100 000 henkeä.

Saksalaisten lähestyessä kaupunkia jäi noin 30 000 inkeriläistä saartorenkaan sisäpuolelle ja

saksalaisten valtaamalle alueelle noin 65 000. Tarkoituksena oli aluksi vain liittää Leningrad

ympäristöineen Saksaan. Talvisodasta toipumassa ollut Suomi oli kuitenkin jo vuoden 1940

syksyllä pitänyt salaista sotilaallista yhteydenpitoa Saksan kanssa ja suunnitellut myös omia

operaatioitaan seuraavassa sodassa. Suomen poliittinen johto kiinnostui mahdollisista

aluelaajennuksista ja esimerkiksi maantieteen professori Väinö Auerin ja historian dosentti Eino

Jutikkalan teoksessa Finnlands Lebensraum7, nähtiin Suur-Suomen ulottuvan aina Itä-Karjalaan

asti, mutta ei sen pitemmälle. Samassa yhteydessä esiintyy kuitenkin maininta inkeriläisistä, jotka

ovat säilyneet vaikeista olosuhteista huolimatta kulttuuriltaan suomalaisina. Kyseinen tutkielma oli

tarkoitus esittää saksalaisille liittolaisille eräänlaisena epävirallisena selvityksenä suomalaisten alue

- ja raja toiveista. Virallista asemaa ulkopoliittisena kantana se ei kuitenkaan koskaan saanut.8

Inkerinmaan liittäminen Suomeen ei siis näyttäisi olleen aikomuksena edes Saksan sotilaallisella

tuella.

Saksalaisten idänsotaretken erääksi kompastuskiveksi muodostuikin juuri Inkerinmaan lähellä

sijainneen Leningradin piiritys. Kaupungin valtaussuunnitelmat tyrehtyivät ja Hitlerin määräyksestä

kaupunkia alettiin pommittaa lähes tauotta. Leningradin väestön oli määrä saada surmansa joko

pommituksissa tai nääntyä nälkään. Kaupungissa oli myös noin 30 000 inkeriläistä, joista arviolta

puolet kuoli piirityksen seurauksena. Länsi – ja Keski-Inkerinmaa olivat jo joutuneet lähes täysin

Saksan valtaamiksi ja ne olikin liitetty osaksi siviilihallintoa, kun taas Inkerinmaan itäinen osa

rintamalinjojen läheisyydessä ja sotilashallinollista aluetta. Saksalaisten SS-valtakunnanjohtaja

Heinrich Himmler9 kuitenkin suunnitteli ainakin suurimman osan Inkerinmaasta luovuttamista

Suomelle, kunhan Saksa ensin voitokkaasti löisi Neuvostoliiton puna-armeijan.10

7 Suomeksi: Suomen elintila.
8 Nevalainen 1990, s.31–32.
9 Heinrich Himmler oli Saksan SS-valtakunnanjohtaja, jonka johtamissa turvallisuusvirastoissa tehtiin useita erilaisia
kaavailuja Inkerinmaan väestöä koskien, jotka tosin muuttuivat sotatilanteen mukana (Jatkosodan pikkujättiläinen 2007,
s.619).
10 Nevalainen 1990, s.33.
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Himmlerin suunnitelmiin kuului myös valloitetun Inkerinmaan alueen täydellinen saksalaistaminen

seuraavan 20 vuoden kuluessa ja keinoja siihen oli olemassa useita, jotka tosin muuttuivat sodan

edetessä. Sodan alkuvaiheessa saksalaiset viranomaiset kaavailivat Inkerinmaata joko kokonaan tai

Pohjois-Inkerin osalta Suomelle luovutettavaksi. Pisimmälle viedyt tulevaisuuden visiot alueesta

tehtiin Himmlerin itsensä johtamissa virastoissa. Lopullinen suunnitelma, eli Generalplan Ost11,

luotiin tammikuussa 1943, jossa käsiteltiin jo Inkerinmaan saksalaisasuttamista, eikä alueen nähty

enää joutuvan Suomelle. SS-valtakunnan johtaja haaveili Inkerinmaan raunioille nousevasta uudesta

valtakunnasta, joka olisi asutettu täysin SS-järjestön jäsenillä ja maanpuolustustalonpojilla ja jonne

olisi siirretty yhteensä 350 700 saksalaista. Himmlerin mittava suunnitelma ei koskaan päässyt

toteutumaan Leningradin valtauksen pitkittymisen vuoksi. Ajatus inkeriläisen väestön siirtämisestä

muualle oli kuitenkin jo kylvetty. Tämän seikan valossa ole kovinkaan ihmeellistä, että Saksan

sotilasjohto suhtautui myöhemmin suopeasti Inkeriläisten Suomeen lähettämiseen. 12

Näyttäisi kuitenkin siltä, että myöhemmin saksalaisten mieli valloitetun alueen inkeriläisten suhteen

muuttui useampaankin otteeseen. Jos päätös olisi ollut pitää inkeriläiset saksalaisen hallinnon

alaisena, olisivat he epäilemättä joutuneet ankarien saksalaistamistoimien kohteeksi, eikä tilanne

olisi välttämättä ollut sen parempi kuin Neuvostoliitossa. Rajaseutujen puhdistaminen

epäluotettavaksi ainekseksi todetuista kansoista kun tuntuu olleen vastaus turvallisuuskysymykseen

tuolloin sekä idässä, että lännessä. Inkerinmaa saikin siis maantieteellisen sijaintinsa vuoksi nauttia

tästä kyseenalaisesta kunniasta ensin venäläisten viranomaisten taholta ja myöhemmin saksalaisten

sotajoukkojen jaloissa.

1.3 Suomen ja Saksan keskustelu inkeriläisistä

Jouduttuaan uudelleen sotaan Neuvostoliittoa vastaan kesäkuussa 1941 Suomi keskitti kaikki

voimansa tuohon ponnistukseen ja siitä selviytymiseen. Sota vaati äärimmäisiä toimia niin

rintamalla taistelleilta, kuin myös kotirintamalla työskennelleiltä siviileiltä. Uuden sodan alkaminen

vain hieman yli vuoden kestäneen rauhan jälkeen pani koetukselle myös koko Suomen taloudellisen

kestokyvyn. Omien koettelemusten keskellä, ei Suomessa vielä tuolloin kiinnitetty paljoakaan

huomiota Suomenlahden eteläpuolella sijainneen pienen Inkerinmaan tapahtumiin.13

11 Saksalaisten suunnitelma puhdistaa etnisesti idästä toisen maailmansodan aikana valloitetut alueet ja asuttaa ne
myöhemmin uudelleen saksalaisilla.
12 Nevalainen ja Sihvo 1991, s. 268.
13 Tuuli, Erkki 1988: Inkeriläisten vaellus, s.19.
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Samaan aikaan Inkerinmaalla valmistauduttiin heinäntekoon kolhooseissa14 ja useimpien

oppilaitosten lukuvuosi oli juuri päättynyt. Monien inkeriläisperheiden arkea varjosti kuitenkin suru

muutaman vuoden takaisista tapahtumista. Laajamittaisissa vainoissa oli lähes jokaisesta perheestä

vangittu miesväkeä tai karkotettu sukulaisia kulakkeina15 ympäri Neuvostoliittoa. Kirkot olivat

lopettaneet toimintansa ja inkeriläisten oli mahdotonta julkisesti harjoittaa luterilaista uskoaan.

Muutos näennäisesti rauhalliseen tilanteeseen oli kuitenkin jo oven takana, sillä 22.kesäkuuta

saatiin Inkerinmaan radioista kuulla seuraavanlainen tiedote;
” Neuvostokansalaiset! Neuvostoliiton hallitus ja sen johtaja, toveri Stalin on antanut tehtäväkseni esittää
seuraavan tiedotuksen: Kello neljä tänä aamuna, ilman sodan julistusta ja esittämättä Neuvostoliitolle
minkäänlaisia vaatimuksia, saksalaiset joukot ovat hyökänneet monesta kohdasta rajojemme yli ja Zhitomiriä,
Kiovaa, Sevastopolia, Kaunasia ja muita kaupunkeja on pommitettu ilmasta. Hyökkäys on tapahtunut huolimatta
Neuvostoliiton Saksan välisestä hyökkäämättömyyssopimuksesta, jonka määräyksiä Neuvostoliitto on
noudattanut tinkimättä. Meidän asiamme on oikea. Vihollinen murskataan. Me saavutamme voiton…”16

Inkerinmaalla tuskin kukaan vielä radiolähetyksen kuultuaan aavisti, mitä tulevat tapahtumat

toisivat tullessaan, vaikka levottomuutta uutiset ihmisten mielissä varmasti saattoivatkin herättää.

Saksan armeija oli hyökännyt ilman sodanjulistusta Neuvostoliittoon yli kolmen miljoonan miehen

armeijalla ja rintama ulottui pian aina Itämereltä Karpaateille. Pohjoisen armeijan tehtävänä oli

edetä Baltian läpi Leningradiin, johon tie kulki suoraan Inkerinmaan läpi. Keskimmäinen armeija

puolestaan tavoitteli reittiä Moskovaan ja eteläisin Kaukasian öljykenttiä. Hyökkäyksen rajuus tuli

Neuvostoliitolle yllätyksenä ja se kärsikin ensimmäisten päivien aikana huomattavia tappioita ja

menetti muuan muassa ilmahyökkäysten aikana lentokentillään 1200 lentokonetta. Puolustuksen

kansankomissaarin Semjon Timosenkon17 päinvastaisesta käskystä huolimatta rajajoukot joutuivat

kaikkialla vetäytymään. Saksalaiset panssarivaunut ja moottoroidut joukot etenivät jo sodan

alkupäivinä pitkälle yli Neuvostoliiton rajojen. Kesäkuun 25. päivänä Neuvostoliiton ylijohdon

päämaja antoi käskyn vetäytymisestä Väinäjoen - Dneprin tasalle. Tavoitteena oli ratkaisutaistelun

siirtäminen ja ajan hankkiminen oman puolustuksen vahvistamiseksi lisäjoukoilla. Samalla

saksalaisille jouduttiin kuitenkin luovuttamaan laajoja alueita, jotka tosin pyrittiin

neuvostojoukkojen toimesta tuhoamaan vetäytymisvaiheessa mahdollisimman perusteellisesti.

14 Kolhoosi oli Neuvostoliitossa ja kaikissa muissa sosialistisissa valtioissa ainoana sallittuna ollut monen perheen
yhdessä hoitama maatila. Myöhemmin näiden rinnalle muodostui kuitenkin myös valtion omistamia sovhooseja.
15 Kulakit olivat ennen sosialismin valtaan nousua Venäjällä vauras talonpoikaisluokka. Kulakit vastustivat vuodesta
1929 käynnistynyttä maatalouden pakkokollektivisointia.
16 Vjatseslav Molotovin radiopuhe Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon, viittaus teoksessa Mutanen, Pekka 1999:
Vaiennetut sotilaat, s.31–32.
17 Semjon Konstantinovits Timosenko oli neuvostoliittolainen marsalkka, joka muun muassa osallistui puna-armeijan
uuden koulutusohjelman laatimiseen ja joukkojen toiminnan parantamiseen talvisodan jälkeen (Jatkosodan
pikkujättiläinen 2007, s. 771–772).
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Paikallista väestöä ei kaikilta alueilta ehditty evakuoida, vaan näiden kohtalona on jäädä

hyökkääjien jalkoihin.18

Saksalaisten tunkeuduttua Leningradin porteille syksyllä 1941 ja taistelujen muututtua

asemasodaksi, muodostui taistelurintama pääosin Keski- ja Länsi-Inkerin suomalaisten asuttamalle

alueelle, ja koko Inkeri katsottiin käytännössä sotatoimialueeksi. Leningradin rintaman

vakiinnuttua, saksalaiset alkoivat kiireesti järjestää valtaamiensa alueiden hallintoa. Tiedot

valloitettujen alueiden väestöistä ja olosuhteista kulkivat nopeasti valtakunnan johdolle Berliiniin ja

sieltä puolestaan diplomaattiteitse tiedoksiantoina edelleen Saksan liittolaisille.

Suomen Berliinin suurlähetystö sai uutisia 10.10.1941 Inkerinmaan tilanteesta ja Leningradin

saartorenkaan sulkeutumisesta, jonka se sähkötti edelleen ulkoasiainministeriölle. Saksalaiset olivat

jo tuolloin alkaneet käyttää valloitetun alueen väestöä työvoimanaan ja raportoineet useimpien

Inkerinmaan asukkaiden puhuvan suomen kieltä. Ilmeisesti ensimmäinen aloite inkeriläisten

Suomeen siirtämisestä tulikin juuri saksalaisten taholta.19

Lähde: Silvo Hietasen kartta miehitysalueen etenemisestä teoksesta Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri, s.270.

18 Ahola, Matti, et.al. 1991: Jatkosota – Kronikka: Suomi taistelee itsenäisyydestään, s.10.
19 Tuuli 1988, s.21.
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Koko Leningradin ympäristössä kärsittiin kuitenkin elintarvikepulasta ja väestön pahenevasta

nälänhädästä. Vilja oli sotatoimien vuoksi jäänyt korjaamatta ja neuvostojoukot olivat

perääntyessään onnistuneet takavarikoimaan elintarvikevarastot. Monet ihmiset alueella kärsivät

nälästä ja kulkutaudeista. Aluksi saksalaiset eivät silti ehdottaneetkaan inkeriläisen siviiliväestön

Suomeen siirtämistä, vaan pelkästään neuvostojoukoista vangittujen suomenkielisten sotavankien20

luovuttamista. Suomessa oltiin kuitenkin jo tuolloin tukalasta tilanteesta tietoisia, mutta vielä ei

näyttäisi löytyneen riittävästi ymmärtämystä saksalaisten ehdotukselle edes inkeriläisten

sotavankien Suomeen lähettämisestä. Ulkoasiainministeriön vastaus oli kielteinen ja hankkeen

toteuttamisen katsottiin olevan turhaa, kun kyseessä epäiltiin olevan kommunistisia aineksia.21

Vastauksessa ei kuitenkaan huomioitu, että kaikki inkeriläiset eivät ehkä olleetkaan vapaaehtoisesti

värväytyneet puna-armeijan riveihin tai omaksuneet kommunistista ideologiaa. Pelkkä tieto

Inkerinmaan alueella jo suhteellisen pitkään vallinneesta bolshevistisesta vaikutuksesta riitti

nähtävästi kuitenkin lyömään sinetin asialle sillä kertaa.

Ajatus inkeriläisten ja muiden heimosotavankien, kuten esimerkiksi virolaisten, Suomeen

siirtämiselle löytyi kuitenkin myös kannattajia, vaikka varsinaisiin toimiin ei vielä tuolloin

ryhdyttykään. Eräs vaikutusvaltaisimpia asian puolustajia oli Suomen äärioikeistoon kuulunut

luutnantti Vilho Helanen. Hänet tunnettiin myös Akateemisen Karjala – Seuran22 johtohahmona ja

natsien rotuoppien kannattajana. Helanen oli myös erittäin kiivas Suur-Suomen kannattaja ja

julkaisi usein näkemyksiään asiasta AKS:n Suomen-heimo-lehdessä, jonka päätoimittajana hän

toimi. Toimiessaan myöhemmin Itä – Karjalan sotilashallinnon virkailijana hän oli vahvasti mukana

suunnittelemassa alueen asuttamista suomensukuisilla heimoilla. Neuvotteluja tästä

mahdollisuudesta oli käyty saksalaisten kanssa jo syksyllä 1941, jolloin käsiteltiin Itä – Karjalan

vierasheimoisen väestön vaihtamista saksalaisten miehittämien alueiden suomenheimoisiin.

Samoissa merkeissä myös Helanen teki matkoja saksalaisille sotavankileireille, joilta piti kerätä

suomensukuisia vankeja Suomeen lähetettäviksi. Hanke ei kuitenkaan saksalaisten

yhteistyöhaluttomuuden vuoksi onnistunut ja lopulta sille eivät siis antaneet tukeaan edes Suomen

omat viranomaiset.23

20 Inkeriläisiä miehiä oli liittynyt ja myös pakko-otettu Neuvostoarmeijaan. Saksalaiset joukot olivat vanginneet näitä
edetessään kohti Leningradia, mutta myös muilta rintamilta, josta kerrotaan tarkemmin Keravuori, Kirsi 1987, Pro
gradu -tutkielma, s. 13.
21 Tuuli 1988, s.21.
22 Akateeminen Karjala Seura oli Suomessa vuosina 1922–44 toiminut ylioppilaiden ja akateemisen eliitin muodostama
kansallismielinen järjestö.
23 Sana, Elina 2003: Luovutetut. Suomen ihmisluovutukset Gestapolle, s.327–328 .
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Ylipäätään keskustelu suomenheimoisista sotavangeista tai siviiliväestöstä muodostui tästä

eteenpäin hyvin vaikeaksi, sillä Suomessa ajatukseen minkäänlaisista siirroista suhtauduttiin alussa

useaankin otteeseen nihkeästi, mutta myös saksalaiset muuttivat mielipiteitään tuon tuosta. Missään

vaiheessa aihe ei kuitenkaan vaipunut unohduksiin, vaikka välittömiin toimiin asian edistämiseksi ei

vielä ryhdytty.

Ensimmäinen aloite myös siviiliväestöä koskevista siirroista tuli kuitenkin jälleen saksalaisilta.

Saksan Helsingin suurlähettiläs jätti 4.12 1941 ulkoasiainministeriölle asiaa koskevan tiedotteen

jossa sanottiin:
”Kuten sotavoimien ylijohto on ilmoittanut, on Leningradin alueen sotatoimien yhteydessä koottu 1328
suomenkansalaista Lugan alueelle. Heidät on erotettu venäläisistä pakolaisista ja heitä tullaan kohtelemaan
erityisellä huolenpidolla. Heidät tulee lähettää Suomeen viipymättä, joko meritse tai rautateitse. Pyydetään
ilmoitusta siitä ajankohdasta, milloin ja missä Suomen hallitus nämä suomalaiset vastaanottaa.”24

Väestönsiirron toteuttamiseen myöhemmin itse osallistunut Erkki Tuuli25 kuitenkin kertoo
kirjassaan, että” Suomen hallitus tiesi noiden ”suomalaisten” olevan itse asiassa inkeriläisiä, jotka olivat osuneet
evakkomatkallaan saksalaisten yllättämiksi ja lähetetyiksi sitten Lugaan…Todennäköisesti tämä ryhmä siirtyi Suomeen
kuitenkin vasta myöhemmin suurimittaisten väestönsiirtojen yhteydessä.”26

Vaikka saksalaisten ehdotukseen ei heti vastattukaan, niin ajatus siviilien tuomisesta Suomeen

Inkerinmaalta oli esitetty.

Ongelmia aiheutti vuosien 1941–42 välinen talvi, jolloin Pohjanlahden jäätyminen alkoi jo

lokakuun puolivälissä ja kesti kantavana jääpeitteenä Itämerelle asti aina maaliskuuhun saakka.

Tällöin koettiin väestönsiirron neuvotteluissa eräs hyvin erikoinen vaihe, minkä aikana saksalaiset

ja suomalaiset viranomaiset keskustelivat suunnitelmasta, joka koski jopa tuhansien ihmisten

siirtämistä jäitse Paldiskista, Virosta Suomeen. Siirtoviranomaisena toiminut Erkki Tuuli toteaakin

myöhemmin asiasta kirjassaan:
” …Vaikka jääpeite olisi kantanut suuria väestömassoja, ei suomalaisilla eikä saksalaisilla ollut minkäänlaista
käytännön kokemusta edes pienempien ryhmien kuljettamisesta sellaisissa jääolosuhteissa, saati siitä, että
kuljetettaisiin turvatonta väestöä, jolta Suomenlahden ylitys jalkaisin olisi kestänyt useita päiviä. Inkerin väestön
nälkiintyneisyys ja siitä aiheutunut huono kunto, sekä vaatetuksen ja jalkineiden puutteellisuus olisi kuitenkin
koitunut ylitystä yrittävälle väestölle täydelliseksi tuhoksi.27

Luonnonolosuhteista ja väestön heikosta kunnosta johtuen hurjapäinen suunnitelma onneksi

unohdettiin melkein saman tien. Talven kokemukset antoivat kuitenkin ehkä viitteitä siitä,

24 Tuuli 1988, s.22.
25 Erkki Tuuli toimi virkamiehenä ja päällikkönä väestönsiirtoasiain keskustoimistossa ja myöhemmin sisäministeriön
siirtoväen asiain osaston yleisen toimiston toimistopäällikkönä vuosina 1943–44. Osallistui aktiivisesti Virossa
käytyihin siirtoneuvotteluihin saksalaisten kanssa Veikko Helasen rinnalla.
26 Tuuli 1988, s.22.
27 Tuuli 1988, s 24.
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millaisilla kuljetusmuodoilla tai mitä reittiä pitkin väestömassoja olisi meren yli kuljetettava, jos

varsinaiset väestönsiirrot aloitettaisiin.

Tie inkeriläissiirtojen aloittamiseen Suomen valtion taholta, näyttäisi olleen varsin pitkä ja

mutkainen.  Päätökseen  ainakin  osittain  vaikuttaneita  syitä  oli  useita.  Selvää  kuitenkin  lienee,  että

ensimmäisillä tiedustelukerroilla inkeriläisten sotavankien ja pienen joukon ”suomenkansalaisia”

vastaanottaminen Suomeen torjuttiin. Esiin alkoi kuitenkin tulla syitä, jotka saivat viranomaisten

mielen muuttumaan asiassa. Pitkällisen empimisen jälkeen Suomi alkoi nähdä Inkerinmaan väestön

varsin kiinnostavana ja rattaat asian tiimoilla alkoivat hiljalleen pyöriä eteenpäin.

Suomessa perustettiin vuoden 1941 lopulla maassa asuvien inkeriläisemigranttien toimesta Inkerin

asiain hoitokunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri J.A. Savolainen ja sihteeriksi

opettaja A. Metiäinen. Kyseisen hoitokunnan toimesta tammikuun 20–31 päivinä vuonna 1942,

lähetettiin Inkerinmaalle ensimmäinen tutkimuskomissio tutustumaan paikallisiin oloihin. Ryhmään

kuuluivat kapteeni Jukka Tirranen, Valtiollisen poliisin esittelijä Kaarlo Stendal ja rehtori Lauri

Pelkonen. Näiden tehtävänä oli määritellä inkeriläisten lukumäärä saksalaisten valtaamilla alueilla

ja selvittää väestön huolto-oloja. Tehtävään kuului myös väestön mielialojen tutkiminen, sekä

erityisesti siirtomahdollisuuteen suhtautumisen selvittäminen. Tutkimustyön tuloksena syntyi

kapteeni Tirrasen laatima suunnitelma, jonka tarkoitus oli helpottaa ruokatarpeiden saamista

inkeriläisille ja järjestää näiden siirto Länsi-Inkeriin.28

Elokuussa 1942 siirtoasiat liikahtivat yhdeltä osaltaan eteenpäin. Saksa ilmoitti tuolloin

mahdolliseksi evakuoida 500 inkeriläistä orpolasta Virosta Suomeen. Inkeristä oli taas jo aiemmin

tullut Suomeen pakolaisia 1930-luvulla, joiden perustama Inkerin Liiton lähetystö oli myös

aktiivisesti ajanut omiensa asiaa ja koettanut tuoda julkisuuteen Inkerinmaan vaikeita oloja. 29

Pakolaisaktivistien vetoomukset eivät kuitenkaan näyttäisi yksinään käynnistäneet laajamittaista

siirtoprosessia ja orpolasten mahdollinen vastaanottaminenkin nähtiin ehkä vain uutena

keskustelunavauksena muiden syiden kytiessä taustalla.

1.4 Suomen työvoimapoliittinen tilanne

Pekka Nevalaisen väitöskirja ” Inkeriläinen Siirtoväki Suomessa 1940-luvulla” antaa varsin

koruttoman kuvan perimmäisestä syystä inkeriläisten Suomeen siirtämiselle, joka oli

28  Tuuli 1988, s. 28–30, s.44–46.
29 Nevalainen 1990, s.43.
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yksinkertaisesti sodan aikainen työvoimapula. Vielä vuoden 1943 alussa miestyövoimavajaus

laskettiin rintamalta kotiuttamisista huolimatta olevan jopa 250 000 työntekijää miinuksella.30

Nevalaisen mukaan tässä vaiheessa heimohenkinen avustushalu sai jäädä taustalle

työvoimapoliittisten tekijöiden noustua tärkeämmäksi, mutta siitä huolimatta julkisuudessa

heimotyöstä saatiin asialle ensiluokkainen kulissi. Samoilla linjoilla kuljetaan myös esimerkiksi

Kirsi Keravuoren poliittisen historian pro gradu-tutkielmassa, jossa suomalaisten viranomaisten

todetaan ensisijaisesti odottaneen inkeriläisistä helpotusta työvoimapulaan ja sodan aikaisiin

väestötappioihin.31 Työvoimakysymys näyttäisi väestönsiirtoihin ryhtymisessä olleen erittäin tärkeä

tekijä, mutta se, voidaanko sitä pitää tärkeimpänä tekijänä, ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen

asia.

Erityisesti työvoimaa tarvittiin maatalouden piiriin, sillä loppukesästä 1941 oli 70 % miespuolisesta

maatyöväestä asepalveluksessa ja puolet syyskynnöistä tekemättä. Saman vuoden talvella jouduttiin

Suomessakin kiristämään elintarvikkeiden säännöstelyä ja perunan sijasta ruokapöytiin katettiin

paljon lanttua. Kotirintamalle jääneet joutuivat säännöstelyn lisäksi myös työvelvollisuuslain

alaisiksi ja miltei jokainen 18–54-vuotias luettiin työvelvolliseksi. Rajoitettuna velvoite ulottui jopa

15–70-vuotiaisiin asti, sillä tavoitteena oli saada kotirintaman väki työn pariin mahdollisimman

tehokkaasti. 32

Työvoimapulan arvioitiin jopa aiheuttavan levottomuutta kotirintamalla, sillä lokakuussa 1942

Valtiollisen poliisin tarkkailija kirjasi raporttiinsa suomalaisten mielialoja yhä kiristyneestä

tilanteesta. Tilannetta yritettiin helpottaa erilaisin talkootoimin ja näistä saatiinkin apua ja erittäin

suurta apua arveltiin olevan yhteistoiminnan tuottamalla positiivisella mielialalla.
” Kansan toimeentuloa varmistavilla monenlaisilla talkootoimilla on mielialan tekijänäkin positiivinen
merkityksensä. Ne antavat ihmisille ei ainoastaan vaihtelua tuovaa askartelua, vaan myös paljon puhumisen
aihetta ja siten riistävät heitä ikävien asioiden ja mielikuvien parista. Ne voivat kyllä aiheuttaa nurinaakin, ei
kuitenkaan itse tarkoituksensa tai vaivannäön takia, vaan esimerkiksi siitä syystä, että jotkut työlaitokset
maksavat osallistujille täyden palkan, kun taas toiset eivät…”33

Työstä maksetun palkan eroavaisuuksien lisäksi vastustusta herätti myös tapa, jolla nimenomaan

työvoimalautakuntien päälliköt saivat junailtua poikiaan rintamalta takaisin kotiin. Tämä lienee

ollut melkoinen särö yhteishengen nostattamisessa, sillä luonnollisestikaan monilla ei ollut tällaista

30 Nevalainen 1990, s.45.
31 Keravuori 1987, s. 41.
32 Nevalainen 1990, s. 127.
33 Tilannekatsaus No 9 Valtiollinen poliisi Helsingissä 17.10 1942, KA.
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mahdollisuutta. Näiden toimien raportoitiin närkästyttävän jopa rintamalla olevia sotilaita, joista

eräät olivat uskaltautuneet lausumaan varsin suoria mielipiteitä kotipuolen ”herroista”.
” Työvoimalautakuntien ja niiden päälliköiden toimia ja menettelyjä useissa pitäjissä ankarasti arvostellaan ja
ne leimataan sekä puolueellisiksi, että epäoikeudenmukaisiksi. Työvoimakuntien jäsenet hankkivat rintamalla
oleville pojilleen maatalouslomia, vaikka kotona on täysimittaisia poikia ja isäntäkin täysin työkykyinen…On
kerrottu sellaisten rintamasotilaiden, joille ei ole tällaisia lomia järjestetty, vaikka heidän kotitilansa tarvitsisi
pahemmin työapua, kuin jonkun työvoimalautakunnan jäsenen tila, pahasti kiroilevan. Nämä ovat lausuneet
siihenkin tapaan, että; jumalauta, kun saisi sen verran lomaa kotona käymiseen, että pääsisi antamaan selkään
kotirintaman herroille.”34

Useissa paikoissa esiintyneiden väärinkäytösten lisäksi ongelmia oli myös työväen

tottumattomuuden ja puutteellisen ammattitaidon kanssa. Viranomaiset käsittelivät saatavilla olevaa

työvoimaa varsin tiukasti ja tottumattomuus ei ollut riittävä este kuokkaan tarttumiselle. Vaikka

talkoiden kokonaispuitteet nousivatkin varsin mittaviksi, niin ainakin maatalouden parissa tulokset

jäivät riittämättömiksi juuri edellä mainittujen ongelmien vuoksi. 35

” Työvoiman puute on maaseudulla edelleen varsin suuri. Maanviljelijät ovat pitäneet mottitalkoita
epäonnistuneina, koska syyskynnöt ovat edelleen käynnissä ja näihinkään töihin ei juuri tällä hetkellä tahdota
saada työvoimaa. Heidän näkökulmansa mukaan mottitalkoot olisi pitänyt järjestää niin, että nyt niihin olisivat
osallistuneet vain kaupunkilaiset ja vasta myöhemmin maalaiset lumen maahan tultua, jolloin halon hakkuu
varsin hyvin käy päinsä. Tyytymättömyyttä on maaseudulla myös herättänyt 18-vuotisten nuorukaisten
kutsuminen asepalvelukseen, sillä suuri osa viljelijöistä on viime aikoina ollut tämän ikäisen nuorison
varassa.”36

Maaseudun kipeä työvoiman tarve ei ratkennut talkoilla eikä työvelvollisilla kovasta yrityksestä

huolimatta. Tilanteen tuntuessa kaikkein epätoivoisimmalta harkittiin jopa työavun hakemista

muista pohjoismaista, josta oli jo kokemusta talvisodan ajalta. Kulkulaitosministeriön hanke jäi

kuitenkin varsin suppeaksi, sillä syksyyn 1943 mennessä saatiin Ruotsista ainoastaan noin 1400

vapaaehtoista maatalouden ammattilaista helpottamaan tilannetta. 37

Vieraan työvoiman käytöstä oli tosin jo keskusteltu Suomen ja Saksan kaupallisissa neuvotteluissa

syksyllä 1941, kun saksalaiset tarjosivat ensin 1000 tanskalaisen lähettämistä Suomeen metsätöihin

ja myöhemmin jopa 10 000 virolaisen sotavangin sijoittamista savotoille. Kumpaankaan

tarjoukseen ei Suomen taholta tartuttu. Vierastyöläisten käyttö oli myös sävyltään hieman

arveluttavaa ja viranomaiset pelkäsivät sen aiheuttavan huonoja reaktioita. Tämä saatiin huomata

saksalaisten Lapissa käyttämien ainakin osittain pakko-otettujen vierastyöläisten kohdalla, joiden

tilanne herätti jopa kansainvälistä hälyä. Vuoden 1942 helmikuussa saksalaiset olivat tuottaneet

Pohjois-Suomeen yhteensä 334 puolalaista ja ukrainalaista työmiestä, mutta näiden oletettu

34 Tilannekatsaus No 9 Valtiollinen poliisi Helsingissä 17.10 1942, KA.
35 Nevalainen 1990, s. 127.
36 Tilannekatsaus No 9 Valtiollinen poliisi Helsingissä 17.10 1942, KA.
37 Nevalainen 1990, s.128.



21

työpanos oli täysin epäonnistunut. Pohjoisen ankarien olojen ja raskaan savottatyön uuvuttamat

miehet palautettiin takaisin muutamaa lukuun ottamatta jo saman vuoden marraskuussa. 38

Näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että kyseinen episodi oli kiusallinen myös Suomelle, vaikka

kansainvälisten tahojen paheksuntaa ei varsinaisesti siihen kohdistettukaan. Saksalaisten liittolaisten

varsin kovakourainen suhtautuminen työvoimaansa Suomen maaperällä ei taatusti antanut kovin

mairittelevaa kuvaa ulospäin. Työvoima kysymys kuitenkin oli edelleen polttava, mutta sen

ratkaisemiseksi ei ehkä ollut sopivaa käyttää saksalaisten sotavankeja saati sitten toisia

pohjoismaalaisia. Suomalaiset viranomaiset alkoivatkin uudelleen kohdistaa katsettaan liittolaisten

itäiselle sotarintamalle ja Inkerinmaalle.

Aivan ensimmäiseksi inkeriläisiä ajateltiin tulevan Suomeen töihin suomalaisten omien sotavankien

mukana ja heimosotavankien käyttämistä maatalouden parissa pidettiin jopa suotavana. Saksalaiset

taas eivät olleet kovinkaan innostuneita suomalaisten ehdotuksesta ottaa myös heidän

inkeriläistaustaiset sotavankinsa, sillä näille oli käyttöä työvoimana saksalaisilla itselläänkin.

Kaiken kaikkiaan inkeriläiset ja muut sotavangit tulivat Suomessa muodostamaan varsin suuren

työvoimareservin, johon jatkosodan lopussa kuului noin 40 000 henkeä. Tuotantoaloittain vankeja

toimi eniten metsäteollisuuden ja maatalouden parissa, mutta suurista määristä huolimatta työteho ja

tulokset erityisesti metsätöissä jäivät alhaisiksi. 39

Kiinnostus inkeriläisiä siviilejä kohtaan nousi myös uudelleen pintaan. Saksalaisten aiemmin

esittämä ehdotus Inkerinmaan väestön siirtämisestä Suomeen vuodenvaihteessa 1941–1942 oli

torjuttu, mutta vajaa vuosi myöhemmin suomalaisten viranomaisten mieli olikin täydellisesti

muuttunut. Ratkaiseva tekijä tässä oli tietenkin huutava pula työvoimasta. Ainoana ongelmana oli,

että nyt taas saksalaiset eivät enää olleet kiinnostuneita luopumaan inkeriläisistä. Nämä kun oli jo

ehditty sijoittaa saksalaisten omaan tuotantokoneistoon ja heistä oli tullut tärkeä työvoimapoliittinen

tekijä miehitysalueella. Tuhannet nuoret miehet ja naiset joutuivat saksan armeijan erityisiin

työpalvelusjoukkoihin ja yli 2000 heistä vietiin töihin jopa Länsi-Preussiin ja Saksaan saakka. Noin

650 inkeriläisnuorukaisesta perustettiin myös vartiopataljoona, joka turvasi rautatietä partisaaneilta

Inkerinmaan eteläpuolella. Miehitysalueen kokonaistyövoimasta inkeriläiset muodostivat noin

neljänneksen, joten on varsin ymmärrettävää, että heistä ei enää tahdottukaan luopua. 40

38 Nevalainen 1990, 128–129.
39 Ibid.
40 Nevalainen ja Sihvo 1991, s. 269, s. 271.
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Suomalaiset kuitenkin tarvitsivat työvoimaa, mutta julkisuudessa ei tätä seikkaa luultavasti voitu

näin suoraan esittää. Inkeriläisten siirtolaisten ja heimotyöaktiivien vaatima Inkerinmaan väestön

avustustyö tarjosi kuitenkin hyvän tilaisuuden ratkaista ongelma. Humanitääristen syiden

painottaminen tulikin julkisuudessa asian esittämistavaksi työvoimapoliittisten seikkojen sijaan.

” …Väestönsiirron tarkoituksena ensisijassa oli helpottaa maassamme vallitsevaa vaikeaa työvoima tilannetta

ja onkin koko väestönsiirto viety läpi työvoima kysymyksenä…” selostivat siirtoviranomaiset eräässä

kirjelmässään vielä toukokuussa 1943.41

Olot Inkerinmaalla olivat myös asemasotavaiheessa vakiintuneet kohtalaisen säännöllisiksi.

Rintamalinjaa lukuun ottamatta rauhallisimmat olot olivat Länsi-Inkerissä ja läntisessä Keski-

Inkerissä, missä ihmiset saivat talouttaan vakiinnutettua edes hieman, kun kolhoosiverkostoa

ryhdyttiin purkamaan. Rintamaseuduilla sota oli kuitenkin koko ajan läsnä ja siviilit saivat kärsiä

Neuvostoliiton ankarasta tykistötulesta saksalaisten rinnalla. Saksalaisilla alkoi olla myös todellisia

ongelmia pitää työpalvelukseensa sijoittamat inkeriläiset työkykyisinä. Nälänhätä ei ollut vieläkään

helpottunut ja olot rintamaa lähellä olevissa kylissä olivat erittäin epävakaat ja vaaralliset.

Saksalaiset alkoivatkin evakuoida rintamakyliä ja suunnittelemaan mahdollista vetäytymistä

sotatilanteen muuttuessa epäedulliseksi. Vastaaminen suomalaisten esittämään työvoima-apuun

saattoikin yllättäen tulla mahdolliseksi. Pahimman kriisin jaloista evakuoitiin 12 300 hädänalaisinta

inkeriläistä Viroon.42

Inkeriläisten siirtäminen Suomeen työvoimaksi tuli virallisesti ajankohtaiseksi jo loppuvuodesta

1942. Tuhansien ihmisten kuljetuksen ja sijoittamisen organisointia varten oli kuitenkin

perustettava ensin toimiva viranomaiskoneisto. Asiaa käsiteltiin aluksi valtioneuvoston

ministerivaliokunnassa ja toteutus annettiin ministeri Vilho Annalan ja professori Pentti Kaiteran

vastuulle.43 Siirronjohtajaksi nimetty Kaitera oli taustaltaan Teknillisen korkeakoulun

maanviljelystekniikan professori ja insinöörimajuri. Hänen lisäkseen yhtenä taustavaikuttajana

toimi jo aiemmin tiedusteluja heimosotavangeista tehnyt AKS:n puheenjohtaja luutnantti Vilho

Helanen. 44

41 VK:n kirjelmä KuM:lle 24.5.1942 VK/KuM, Da 2, KA.
42 Nevalainen ja Sihvo 1991, s.269.
43 Nevalainen 1990, s.69.
44 Mutanen 1999, s.104.
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Valtioneuvosto asetti 1.12 1942 toimintaa suunnittelemaan väestönsiirtovaltuuskunnan, jonka

puheenjohtajaksi kutsuttiin pääministerin sihteeri L.A. Puntila ja varapuheenjohtajaksi Kaitera.

Muita jäseniä olivat muun muassa Valpon päällikkö, varatuomari Arno Anthoni, hallitussihteeri

Jouni Hakkarainen kulkulaitosministeriöstä, ministeri Asko Ivalo ulkoasiainministeriöstä, johtaja

Fanni Luukkonen Lotta Svärdistä, ylitarkastaja Paavo Mustala sosiaaliministeriöstä ja

inkeriläisemigranttien edustaja J.A. Savolainen. Valtuuskunnassa oli kaikkiaan 12. joulukuuta 1943

lähtien kaikkiaan 14 varsinaista jäsentä. Tammikuussa 1943 perustettiin myös erillinen Väestön-

siirtoasiain keskustoimisto45 (VK), jonka oli tarkoitus hoitaa inkeriläisten varsinainen siirtoprosessi

Suomeen. 46

Ongelmana oli kuitenkin, miten inkeriläisiä siviilejä huollettaisiin heidän saavuttuaan Suomeen.

Väestönsiirtoasian keskustoimisto oli perustettu ainoastaan huolehtimaan inkeriläisten keräämisestä

kokoamisleireille47 ja Suomeen kuljettamisesta. Alkukangertelujen jälkeen, valtioneuvoston

määräyksellä Siirtoväen Huollon Keskus48 otti kuitenkin vastuulleen 1.8.1943 lukien työ - tai

huoltopaikkoihin sijoitettujen inkeriläisten kortistoinnin ja tarvittavan jatkohuollon. Menettelytavat

olivat samat kuin karjalaisten evakoiden suhteen. Tämän johdosta inkeriläiset rinnastuivatkin

suuressa määrin muuhun siirtoväkeen, sillä määrällisesti he olivat vain pieni sirpale paljon

suuremman karjalaisjoukon rinnalla. Siirtoväen Huollon Keskus kuitenkin lakkautettiin 13.3.1944

ja inkeriläisten asiaa perustettiin hoitamaan sisäasiainministeriöön väliaikainen siirtoväenasiain

osasto (SAO), jonka päälliköksi tuli aiemmin väestönsiirtovaltuuskunnassa vaikuttanut Pentti

Kaitera.49

Osasto itse jakautui taas neljään alaosastoon, jolla kullakin oli oma toimialansa50. Siirtoväenasiain

osasto edusti organisaation pyramidin huippua. Lääninhallitukset, paikallistason huolto – poliisi- ja

työvoimaviranomaiset pyysivät tiheään osastolta ohjeita alueidensa inkeriläisasioiden hoitamiseksi.

Asuinpaikkakunnillaan siirretyt olivat poliisi ja työvoimaviranomaisten valvonnassa. Työ- ja

oleskelukuntaa vaihdettaessa tarvittiin näiden tahojen suostumus, mikä johtui inkeriläisten

45 Ks. liite no.1.a, VK:n alatoimistot Suomessa toimialoineen.
46 Nevalainen 1990, s.69.
47 Inkeriläisiä siviilejä oli kerätty saksalaisten valloittamilta alueita Neuvostoliitossa ns. kokoamisleireille Suomeen
kuljettamista varten. Leirejä oli perustettu Viron Kloogaan, josta siviilit kuljetettiin karanteenin jälkeen Paldiskiin
odottamaan lastausta laivaan. Paldiskista inkeriläisiä kuljettivat Suomen merivoimien laivat Hankoon, Raumalle ja
Poriin.
48 Siirtoväen Huollon Keskus oli perustettu jo aikaisemmin huolehtimaan karjalaisten evakkojen sijoittamisesta
Suomessa ja sen piiriin otettiin myöhemmin myös inkeriläiset. Ks. liite no.1.b.
49 Nevalainen 1990, s.73.
50 Esimerkiksi ns. yleinen toimisto maksoi erilaiset korvaukset siirretyille ja omaisuudenhoitotoimisto taas suoritti
korvauksia koskevat selvitykset sekä vastasi organisaation kalustosta. Ks. liite no.1.a.
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ulkomaalaisasemasta. Tilapäiseenkin matkustamiseen asuinseudun ulkopuolelle vaadittiin

paikallisen poliisipäällikön kirjallinen lupa. 51

Suomeen tulevan siirtoväen ei siis suunniteltu vapaasti liikkuvan paikasta toiseen, vaan näiden

kontrollia varten onnistuttiin kehittämään varsin laajalle ulottunut viranomaisjärjestelmä.

1.5 Propaganda inkeriläissiirtojen puolesta

Inkeriläisten siirron käynnistyessä tarvittiin valistusta ja tiedotusta Suomen kansalle, jonka

enemmistö ei ollut mitenkään tietoinen Inkerinmaan tapahtumista tai oloista. Kansan hyväksyntä

siirrolle oli erittäin tärkeää, sillä sodanaikaisissa oloissa ja vaikean elintarvikepulan aikana jokaista

uutta väestönryhmää saatettaisiin alkaa hyljeksimään. Siirron alkamisajankohta ja laajuus oli

kuitenkin pidettävä salassa, koska ne liittyivät sotatapahtumiin, eikä näin ollen ollut mahdollista

esittää julkisesti esimerkiksi siirtokuljetuksen käyttämiä laivareittejä. Eräässä vaiheessa

kaikenlainen kanssakäyminen Inkerinmaan kanssa jopa julkisesti kiellettiin, ettei siirto olisi tullut

kansainvälisen lehdistön tietoon.52

Väestönsiirto valtuuskunnan johtajan L.A. Puntilan mielestä väestönsiirto oli tehtävä erityisen

varovasti, koska kyseisenlainen toiminta oli sodan aikana erityisesti saksalaisten suosima

menettelytapa ja saattaisi julki tullessaan kiinnittää epätoivottua huomiota. Ensimmäinen

lehdistömaininta asiasta esiintyy kuitenkin yllättäen saksalaisten puolella, sillä kansallissosialistien

oma lehti Völkischer Beobachter ennätti jo kirjoittaa asiasta vain hieman Suomen Valtion

Tiedotuslaitoksen antaman sensuuriohjeen jälkeen 22.1.1943. Suomessa koko vuoden alkupuolella

ei mainintoja inkeriläisistä liiemmin löydy valtakunnallisista lehdistä, mutta sotakirjeenvaihtajien

mukana tieto saksalaisten kirjoittelusta kantautui myös suomalaisten siirtoviranomaisten korviin.

Tämä tulkitaankin erheellisesti luvaksi Saksan taholta julkaista tieto väestönsiirroista ja tieto pääsee

etenemään myös muihin ulkomaisiin julkaisuihin. 53

Jo vuonna 1942 oli kuitenkin käynnistetty inkeriläisten emigranttien toimesta tiedotuskampanja

Inkerin tilanteesta, mutta se oli saanut verrattain vähän huomiota suomalaisten keskuudessa.

Lehtikirjoituksissa oli ollut varsin propagandistinen ote, jossa kuvattiin Inkerinmaan toimineen

menestyksellä läntisen kulttuurin etuvartiona ” idän barbaarilaumoja ” vastaan. Väestön oli jo

51 Ko. asetuksesta AsK 97 /1942; käytännöstä TAO/KuM:n kiertokirje työvoimapäälliköille 5.7.1943. IA, XXXVII.
KA.
52 Tuuli 1988, s. 138.
53 Nevalainen 1990, s. 64.
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tuolloin korostettu säilyttäneen alueella suomalaisen kulttuurinsa ja uskonnollisuutensa suorastaan

ihmeellisellä tavalla.54

Heimohenkinen kirjoittelu näyttäisi kuitenkin olleen varsin pienen piirin harrastus, joten hyvin

todennäköistä on, että valtaosa suomalaisista eli täysin tietämättömänä pienen Inkerinmaan

tapahtumista aina väestönsiirtojen alkamiseen asti. Tapahtumaa alettiin kuitenkin mainostaa

heimokansan pelastamisella, vaikka yhtenä taustatekijänä oli edelleen työvoimapulan täyttäminen.

Mahdollisesti suomalaisille pelloille haluttiin myös työskentelemään mieluiten siviiliväestöä

samasta heimosta. Näin saatiin mahdollisesti siirtojen päälle myös eräänlainen sankaruuden leima;

inkeriläiset pelastettaisiin kurjista oloista työskentelemään rintarinnan suomalaisten kanssa yhteistä

vihollista vastaan. Samalla ratkaistaisiin myös maata piinaava työvoimapula, oli vain positiivista,

että ratkaisuna saatettiin käyttää sukulaiskansaa, eikä esimerkiksi pelkkiä sotavankeja.

Tiedotuksen tärkein paino oli siis edelleen siirtojen alkaessa tulokkaiden suomensukuisuuden

korostamisessa. Suomalaiset suhtautuivat korostetun epäluuloisesti sota-aikana kaikkiin

Neuvostoliittoon viittaaviin piirteisiin ja siten oli nopeasti tehtävä selväksi, että tulokkaat eivät

olleet ”ryssiä” tai edes venäläistyneitä. Mielenmuokkaus painottui erityisesti vanhempien

inkeriläisten säilyttämiin perinteisiin, selvään suomen kieleen, sekä ahkeruuteen, joka kuulemma oli

selvästi leimallista suomensukuisille kansoille. Esimerkiksi vaateparren mahdollisia

venäläisvaikutteita taas puolusteltiin vain eräänlaisena suojavärinä vihollista vastaan. Tulokkaiden

vastaanottamisen suunniteltiin tapahtuvan kantaväestön keskuudessa ”… ilolla, aivan kuin kysymys

olisi ollut sukulaisten paluusta”. 55

Näin ei kuitenkaan aina valitettavasti tapahtunut, sillä esimerkiksi itse väestönsiirtovirkailijana

toimineen Erkki Tuulin julkaisemassa teoksessa Inkeriläisen väestönsiirto 1941–1945, mainitaan,

että inkeriläispropaganda ei aina uponnut vastaanottavaiseen maahan, sillä joillain suomalaisilla oli

hyvinkin ikäviä käsityksiä siirtoväestä. Tämä ei kuitenkaan ole merkki siitä, että kyse olisi ollut

laajalle levinneestä mielipiteestä kansalaisten keskuudessa, vaan kyse lienee lähinnä yksittäisistä

soraäänistä. Sijoitustoiminnan myöhemmin alettua toimia laajemmin, ei kaikkia väestönsiirtoasiain

keskustoimistolle osoitettuja Tuulin kirjassaan mainitsemia inkeriläisten valituksia voida pitää

rasismista kumpuavina, vaan monesti kyse oli esimerkiksi henkilösuhteiden toimimattomuudesta.

54 Nevalainen 1990, s.63.
55 Nevalainen 1990, s. 65.
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  Väestönsiirtoasiain keskustoimiston valistustoimikunnan puheenjohtajaksi saatiin heti inkeriläisten

siirron alkaessa päämajan tiedotusosastolta tunnettu kansanrunouden tutkija ja filosofiantohtori,

dosentti, kapteeni Martti Haavio. Tämä toimi toimistopäällikkönä siirron ensi vaiheessa heinäkuun

loppuun 1943 asti ja loi sinä aikana ne menetelmät ja periaatteet, joilla monitahoinen valistustehtävä

toteutettiin. Haavio jatkoi tehtävässä myös lokakuun 1943 alusta aina seuraavan vuoden helmikuun

loppuun asti. Eräs valistuksen tärkeä väline oli myös Inkeri-lehti, jonka päätoimittajana Martti

Haavio toimi. Lehdessä esiteltiin Inkerinmaan oloja, historiaa ja siinä oli myös Suomeen vuosina

1918–20 siirtyneiden inkeriläisten kertomuksia kokemuksistaan. Inkeri-lehdessä käsiteltiin varsin

laajasti myös Suomen ja Karjalan historiaa, sekä näiden roolia Neuvostoliiton naapureina. Julkaisu

toimi valistuksen välineenä Suomen lisäksi myös Inkerinmaalla ja Virossa, joissa se oli yksi

harvoista suomalaisista lehdistä, joita saksalaiset sallivat alueilla levittää.56

Tämän lisäksi inkeriläisasiaa ajettiin julkisuudessa viettämällä Inkeri-päivää ja lehdistö julkaisi

asiaa käsitteleviä kirjoituksia. Inkeriläisten hyväksi järjestettiin myös erilaisia raha- ja

vaatekeräyksiä, joihin monet kansalaisjärjestöt, kuten Martat ja Lotta Svärd ottivat osaa.

Suomalaisiin kohdistuneen valistustoiminnan lisäksi ryhdyttiin suunnittelemaan myös maahan

saapuvien inkeriläisten valistamista Suomen oloista. Valistus oli tarkoitus aloittaa jo ennen maahan

tuloa Viroon ja Inkerinmaalle perustetuissa kokoamisleireissä ja inkeriläiskylien

joukkokokouksissa. Aiemmin Suomi-tietoutta alueella olivat levittäneet lähes ainoastaan

suomalaiset sotilaspastorit. Varsinaisen väestönsiirron alkaessa tiedotus kuitenkin muutettiin

huomattavasti laajamittaisemmaksi, vaikka sen tehokkuus jäikin aiottua vähäisemmäksi.57

Heimoasiat olivat myös monien Suomessa toimineiden pappismiesten mielenkiinnon kohteena ja

kirkollisten piirien innostus inkeriläisiä kohtaan oli varsinkin väestönsiirron alkuvaiheessa yleistä.

Mielenkiintoa lisäsi vielä se, että inkeriläisten oletettiin yleisesti säilyttäneen hyvin luterilaisen

uskonsa ja olevan ylipäätään hyvin uskonnollisia. Papiston lausunnoissa sanottiin väestönsiirtojen

olevan jopa Jumalan sallimusta, jossa inkeriläiset palasivat kotiin kuin Israelin kansa Baabelin

vankeudesta. Inkeriläisten suomalaisuuden säilymiselle taas arveltiin olleen hyvää apua

nimenomaan luterilaisesta uskosta, kun ortodoksikirkko taas nähtiin venäläistävänä ja kristillisiltä

tiedoiltaan vähäisenä. Suomen vapaalla uskonnonharjoituksella nähtiin papiston keskuudessa

olevan erityisesti apua myös inkeriläisen siirtoväen sopeuttamisessa Suomeen. 58

56 Tuuli 1988, s. 139–140 .
57 Tuuli 1988, s. 137–139.
58 Nevalainen 1990, s. 200.
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Eräs inkeriläispropagandan yhteydessä mainittava seikka lienee myös neuvostoliittolaisten asiaan

esittämä näkökanta. Valistustoiminnan lähtiessä Suomessa kunnolla käyntiin ja väestönsiirtojen

alkamisen paljastuminen aiheuttivat luonnollisesti reaktioita myös Inkerinmaan entisten isäntien

taholta. Neuvostoliitossa inkeriläisasiaa käsiteltiin lähinnä radiopropagandan muodossa.

Moskovasta, Leningradista ja erityisesti Suomen Vapausradiosta59 tulleissa suomenkielisissä

lähetyksissä alettiin asiaa puida samoihin aikoihin kuin siirrot tulivat Suomessa julki. Lähetysten

esittämä kanta siirtoihin oli jyrkän kielteinen ja inkeriläisten kerrottiin tulleen ”saksalaisten

rosvojen” myymiksi sekä ”sotahullujen ” hankkivan Suomeen näin lisää halpaa työvoimaa.

Neuvostoliittolaisten propagandassa myös väitettiin, että suurin osa suomalaisista vastusti

inkeriläisten siirtämistä ja halusi näiden palaavan kotiseudulleen Inkeriin, kunhan alue ensin

vapautettaisiin saksalaisista. Mitään hyvää väestönsiirroissa ei tietenkään nähty ja ne tuomittiinkin

yksikantaan suomalaisten ja saksalaisten harjoittamaksi orjakaupaksi. 60

Osa inkeriläisiin liittyvästä neuvostopropagandasta kantautui myös suomalaisten korviin, mutta

kannatusta sille oli vain hyvin vähän ja nekin lähinnä puoluekannaltaan äärivasemmistolaisten

parissa. Radiolähetykset vaikuttivat kuitenkin vahvasti niihin henkilöihin, jotka jo alusta pitäen

vastustivat koko asiaa. Siirtoviranomaiset ja suomalainen propagandakoneisto kantoivatkin tästä

seikasta ajoittain huolta. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut paljoakaan yleiseen mielipiteeseen

väestönsiirrosta Suomessa, sillä suomalaisten harjoittama valistus inkeriläisistä heimoveljistä tai

neuvostoliittolaisten radiolähetykset saivat molemmat kaiken kaikkiaan hyvin vähän yleisöä.

Inkeriläisasia oli vain hyvin pieni uutinen muiden sota-ajan vahvastikin propagandalla värittyneiden

uutisten joukossa. 61

Lähdekirjallisuuden ja aikalaishaastattelujen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että ainakaan

Inkerinmaalla ei viranomaisten tuottamalla propagandalla Suomesta näyttäisi olleen kovin suurta

vaikutusta inkeriläisten lähtöpäätökseen. Ensisijaisesti päätökseen vaikuttivat alueen

kokonaistilanne, muiden inkeriläisperheiden mielipiteet ja mahdollisesti jo Suomessa olevat

sukulaiset. Monissa eri lähteissä on myös korostettu Suomeen siirtymisen vapaaehtoisuutta, mitä se

lieneekin suurelta osin ollut. Inkerinmaan sen hetkisen tilanteen huomioon ottaen, voidaan

59 Suomen Vapausradio oli Petroskoin radion lähettämä suomenkielinen ohjelma, jonka kuuluisin radiojuontaja oli
Saimi Virtanen ("Tiltu"). Lähetysten sisältö oli neuvostopropagandaa, jonka tarkoituksena oli nostaa tavallinen kansa
kapinaan Suomen valtiomuotoa ja hallitusta vastaan.
60 Nevalainen 1990, s. 67–68.
61 Nevalainen 1990, s. 67–68.
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kuitenkin olettaa, että jääminen ei olisi ollut järkevää tai lopulta edes mahdollista. Konkreettista

pakottamista ei siis käytetty, mutta valinnanvaraa inkeriläisillä ei juurikaan annettu ainakaan

väestönsiirron loppuvaiheilla.

2. Väestönsiirto vuosina 1943–44
2.1 Saksalaiset Inkerinmaalla

Jo heti sodan alussa saksalaiset olivat vallanneet suurimman osan Inkerinmaasta. Mobilisoidut

joukot pyrkivät etenemään nopeasti kohti Leningradia ja saavuttivat kaupungin noin kahden

kuukauden kuluttua syksyllä 1941. Leningradin ympärille muodostui tiukka saartorengas 900

vuorokauden ajaksi, joka aiheutti paljon kärsimystä kaupunkiin jääneille asukkaille. 62

Pekka Nevalaisen väitöskirjan mukaan saksalaisten saartorenkaaseen mottiin jäi myös noin 30 000

inkeriläistä, joista arviolta puolet menehtyi. Niistä, jotka onnistuivat selviytymään piirityksen

koettelemuksista, taas noin 10 000 henkeä kuljetettiin myöhemmin venäläisten toimesta talvella

1941–42 kauas Länsi-Siperiaan. Länsi- ja Keski- Inkeri joutuivat kuitenkin saksalaisten valtaan

lähes täysin ja niiden asukkaat saivat jälleen uudet isännät.63

Taistelujen aikana paikallinen väestö piileksi usein viikkokausia läheisissä metsissä, mutta palasi

kotikyliinsä, kun taistelut taukosivat. Kodit olivat hyvin usein tuhoutuneet, mutta ihmiset pyrkivät

jäämään, kunnes taistelujen alkaminen uudelleen tai pommitukset pakottivat heidät pyrkimään

länttä kohden. Varsin painava syy kodin hylkäämiselle oli myös nälkä, jonka ansiosta alkoi

muodostua suuria pakolaisvirtoja, jotka pyrkivät pois rintamalinjojen läheisyydestä. 64

Valloittajien saapumisesta Inkerinmaalle on kirjoitettu tieteellisissä teksteissä melko vähän

inkeriläisten itsensä kertomana. Saksalaisten saapuminen oli kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin

mieleen painuva tapahtuma, sillä esimerkiksi tähän työhön haastatellut henkilöt ovat kaikki olleet

tuolloin vasta lapsia. Heillä on tästä huolimatta varsin selkeitä muistikuvia siitä, miten ensi kertaa

kohtasivat valloittajat. Esimerkiksi Jekaterina Kinner perheineen joutui pakenemaan perheensä

mukana Patamäen kylästä taistelujen alta ja kohtasi ensi kerran saksalaisia sotilaita noustuaan

piilopaikastaan maahan kaivetusta juoksuhaudasta.
” Kun saksalaiset valloittivat Inkerinmaata, niin kaikki siviilit menivät piiloon juoksuhautoihin. Sitä ampumista
kesti vuorokauden verran, eikä päätä saanut sieltä kuopasta nostaa. Kun taistelu vihdoin laantui, niin kuulimme
jo saksalaisten sotilaiden huutavan meille jotain saksaksi. He kuulostivat kovin vihaisilta, koska luulivat
varmaan siellä olevan sotilaita. Juoksuhaudassa oli kuitenkin vain naisia ja lapsia. Sieltä me sitten ryömimme

62 Flink, Toivo 1995: Pois Inkeristä, ohi Inkerin. s. 153.
63 Nevalainen 1990, s. 33.
64 Tuuli 1988, s.41.
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esiin ja näimme, että saksalaiset olivat voittaneet taistelun. Kun palasimme takaisin kylään, niin saksalaiset
sotaherrat olivat vallanneet perheeni talon ja asettuneet sinne asumaan. ”65

Rintaman läheisyydessä saksalaissotilaita oli melkein joka kylässä. Heidän voitonvarma

käyttäytymisensä oli varsin näkyvä merkki siitä, että uusi valta oli asettunut Inkerinmaalle. Vaikutti

siltä, että Leningradin valtaaminen oli pelkästään ajan kysymys. Kaupungin kukistumisella olisi

ollut Saksalle huomattava symbolinen arvo, sillä sen kautta ajateltiin koko maan olevan lopulta

saksalaisten käsissä. Monen Inkerinmaan asukkaan silmissä uudet miehittäjät näyttivätkin varmasti

voittamattomilta surkeassa kunnossa perääntyneen neuvostoarmeijan jälkeen.66

Hilda Peussan kertomuksessa taas saksalaisten saapuminen yhdistyy oman läheisen menetykseen.

Hänen perheensä oli pakomatkalla kotikylästään Hatsinan alueella, kunnes törmäsi saksalaisiin

joukkoihin.
” Äitini kuoli kaksi päivää sen jälkeen, kun saksalaiset olivat saapuneet.  Olimme paenneet omasta kylästämme
ja menimme sellaiseen virolaiseen kylään ja yhtäkkiä tuli saksalaisia. Ei ollutkaan enää yhtään venäläistä
sotilasta, vaan aivan vierasta väkeä. Silloin jouduimme heidän alamaisikseen ja toisena päivänä äiti kuoli.
Kutsuimme saksalaisen lääkärin katsomaan äitiä, mutta hän sanoi vain ”Kaput” saksaksi. Ymmärsimme, ettei
mitään ollut enää tehtävissä ja me lähdimme äitiä hautaamaan. Tuolloin käytiin parhaillaan ilmasotaa
saksalaisten ja venäläisten välillä ja jouduimme ajoittain menemään ojaan piiloon, samalla kun kannoimme
äidin arkkua. Saimme vietyä arkun Pankovan hautausmaalle, jonne hautasimme äidin. Tilalle tehtiin kuitenkin
nopeasti saksalaisten sotilashautausmaa, jonka alta meidän vainajamme vietiin pois. Emme enää koskaan
löytäneet äidin hautaa, mutta näin saapuivat saksalaiset Inkerinmaalle. ”67

Ihmiset olivat luonnollisestikin erittäin peloissaan uusista tulokkaista, mutta hyvin pian kävi

selväksi, että saksalaisilla ei suinkaan ollut aikomusta tuhota valtaamiensa alueiden asukkaita.

Inkeriläisten oletettiin alistuvan uusien valloittajien käskyvaltaan ja luovuttavan sekä omaisuutensa,

että oman työpanoksensa näiden käyttöön. Siviilit edustivat valloittajille potentiaalista työvoimaa,

jonka voisi valjastaa erilaisiin rakennus- ja huoltotöihin rintamalinjojen läheisyyteen.

Aikalaishaastattelujen antama kuva saksalaisista ei ole kovinkaan lempeä, vaikka varsinaista

terroria alueella ei laajamittaisesti harjoitettu. Sotilaat ruokkivat työläisiään varsin kehnosti ja

suhtautuivat näiden omaisuuteen mielivaltaisesti.
” Eivät ne saksalaiset meille mitään pahaa tehneet, tosin eivät mitään hyvääkään. Heillä oli myös venäläisiä
mukanaan, kun Vlasovin armeija oli antautunut saksalaisille ja siitä armeijasta ne sotilaat olivat menneet
saksalaisten armeijaan. Saksalaiset ajoivat kaikki nuoret töihin ja antoivat palkaksi vähän ruokaa. Näimme kyllä
kovasti nälkää ja leivässäkin oli sahanpuruja, joita he jakoivat työssä käyville. Niistäkin ne jakajat itse taisivat
varastella osan pois.”68

65 Kinner, Jekaterina. Haastattelu Helsingissä 15.2.2007.
66 Mutanen 1999, s.47.
67  Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
68  Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
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Inkeriläisiä sijoitettiin jatkuvasti töihin saksalaisten rintamakoneistoon ja yli 2000 nuorta

inkeriläistä vietiin työskentelemään tehtaisiin Länsi-Preussiin ja Saksaan. Tilanne Inkerinmaalla oli

siviileille kaiken kaikkiaan erittäin huono. 69

Saksalaisilla oli myös tapana käyttää inkeriläisten asuntoja kuin omaansa, eikä perheiltä liiemmin

kyselty lupaa tähän.
” Entinen talomme oli kuitenkin aina välillä tyhjillään, kun sotilaat siirtyivät rintamalinjan mukana paikasta
toiseen. Aina kun näin kävi, niin pääsimme muuttamaan taas hetkeksi kotiin. Äiti siivosi paikan oikein kunnolla
ja vei matot ulos tuulettumaan. Kerran taas saksalaiset tulivat ja ovi lensi auki rämähtäen; ”Vek,vek!” ne
huusivat meille ja näyttivät ovea.
  Me olimme tietenkin varovaisia näiden vieraiden sotilaiden kanssa. He kielsivät ihmisiä liikkumasta myöhään
yöllä ulkona ja taloissa ei saanut olla valoja pimeällä, ettei vihollinen sitä näkisi. Meidän kylämme alueella oli
kaikkein julmin sotaväki, nämä SS-joukot. Onneksi ne eivät kuitenkaan tässä kylässä kiduttaneet tai ampuneet
ketään. Kuulimme kyllä, että jossain toisaalla näin oli käynyt ihmisille.”70

Inkeriläisten suhtautuminen ja kokemukset saksalaisista miehittäjistä olivat hyvin vaihtelevia.

Miehityksen alkuaikoina ei inkeriläisiä välttämättä osattu vielä erottaa esimerkiksi venäläisistä,

mutta ajan kuluessa saksalaisille selvisi, että nämä olivatkin suomalaista sukujuurta. Kohtelu

muuttuikin joissain suhteissa hieman paremmaksi, kuin venäläisen väestön kohdalla. Suurelle osalle

miehittäjistä inkeriläiset sulautuivat silti venäläisten kanssa yhdeksi harmaaksi työläisjoukoksi,

joiden välillä ei osattu tehdä kovin merkittävää eroa. Osa inkeriläisväestöstä eli kuitenkin melko

rauhassa saksalaisilta sodan alku - ja lopputoimia lukuun ottamatta, varsinkin jos nämä asuivat

etäällä rintamalinjasta. Eräät paikalliset jopa alkoivat puuhata saksalaisten yhteistoimintamiehinä,

sillä varsinkin neuvostojärjestelmässä kärsimään joutuneista osa suorastaan iloitsi uusista

vallanpitäjistä. Kaikkein vastahankaisimmin miehittäjiin taas suhtautuivat yleensä kommunistit ja

rintaman lähelle raskaaseen työpalvelukseen joutuneet. Saksalaiset puolestaan teloittivat kymmeniä

tunnetuimpia inkeriläiskommunisteja, mutta työpalveluksessa nurisseille riitti yleensä tiukka

kurinpalautus. 71

Ajoittain rinnakkaiselo valloittajien ja inkeriläisten välillä näyttäytyi kuitenkin hyvinkin

tasapuolisena, sillä molempien osapuolien oli varottava venäläisten pommituksia. Työpalveluksen

alaisten inkeriläisten oli välillä aivan konkreettisesti työskenneltävä saksalaisten apuna sirpaleiden

lennellessä ympäriinsä. Sääolot eivät aina myöskään olleet suotuisat, sillä Inkerinmaalla vuoden

1941–42 talvi oli erityisen ankara ja hyytävä pakkanen puri jokaista tekemättä eroa vieraan tai

paikallisen välillä.

69 Flink 1995, s. 154.
70  Kinner, Jekaterina. Haastattelu Helsingissä 15.2.2007.
71  Nevalainen ja Sihvo 1991, s. 268.
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” Olihan se elämä siellä sellaista kauheaa. Muistan, kun joskus pakkasella saksalaiset tulivat mökkiimme
lämmittelemään ja ilmahyökkäyksessä pommit putoilivat aivan mökin takapihalle. Ikkunat helisivät ja ovet
lensivät auki. Aina oli myös nukuttava vaatteet päällä, jos tulisi lähtö pakoon pommituksia. ”72

Sotatoimet tulivat saksalaisten joukkojen mukana ihmisten kotioville. Lähellä rintamaa asuneet

eivät voineet muuta, kuin sopeutua tilanteeseen parhaansa mukaan. Hietamäellä syntynyt Elina

Pennanen kertoo, miten sotilaat toivat tykkinsä aivan heidän talonsa nurkalle.
” Meidät ajettiin pois talostamme, jonka olimme juuri rakentaneet. Talon viereen saksalaiset pystyttivät kuusi
tykkiä, joilla ammuttiin Pietariin päin.”73

Pommitusten ja jatkuvan ammuskelun keskellä miehittäjien harmina olivat myös venäläiset

partisaanit74, jotka pyrkivät tekemään tihutöitään rintaman läheisyydessä. Pommi-iskuilla pyrittiin

erityisesti katkaisemaan vihollisen toimivat huoltoyhteydet ja aiheuttamaan näin vaikeuksia

joukkojen ylläpidossa. Partisaaneja torjuakseen saksalaiset ryhtyivät ottamaan armeijaansa nuoria

inkeriläismiehiä, jotka tunsivat kotiseutunsa heitä paremmin. Värväytyneistä nuorukaisista ei

suoranaisesti ollut pulaa, sillä eräät jopa väärensivät syntymätodistuksensa päästäkseen taistelemaan

neuvostoarmeijaa vastaan. Kaiken kaikkiaan värväytyneet olivat erittäin nuoria miehiä, koska lähes

kaikki kutsuntaikäiset inkeriläismiehet, eli yli 18-vuotiaat, oli jo aiemmin viety puna-armeijan

riveihin. Syitä nuorukaisten innokkuuteen päästä saksalaisten armeijaan lienee ollut monia, mutta

useilla inkeriläisillä oli kaunoja neuvostojärjestelmää vastaan jo sotaa edeltäneiltä vuosilta. Monet

myös valittivat joutuessaan saksalaisten kovaan kuriin linnoitus – ja tietöihin, mutta siirtyminen

lapion varresta kiväärin varteen ei liene lopulta ollut sen kevyempi vaihtoehto. Erityisen hyvänä

houkuttimena saksalaisten palvelukseen olivat silti kunnon sotilasvaatteet ja täysi ruokakuppi. 75

Kylmän talven lisäksi Inkerinmaalla kärsittiin yhä pahenevasta nälänhädästä. Alueella vieraili

suomalainen sotilaspastori Juhani Jääskeläinen 14.8.1942, jonka kuvauksia kokanaistilanteesta

Suomen ulkoministeriö käytti tietolähteenään. Jääskeläinen oli alun perin lähetetty Inkerinmaalle,

koska suomalaisten kiinnostuksen inkeriläisiä kohtaan kasvaessa pidettiin tärkeänä, että alueelle

saataisiin suomalainen hengenmies. Tämän uskottiin saavuttavan muita paremmin luterilaisen

inkeriläisväestön luottamuksen. Toukokuun lopulla 1942 asialle saatiin saksalaisten viranomaisten

hyväksyntä ja tehtävään määrättiin siirrettäväksi Itä-Karjalan sotilashallinnosta inkeriläissyntyinen

sotilaspastori Jääskeläinen. Hänen raporttiensa kuva Inkerinmaan tilanteesta oli varsin lohduton:

72  Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
73 Pennanen, Elina. Haastattelu Tampereella 28.2.2005.
74 Partisaanit olivat miehitysvaltaa vastaan taistelleita neuvostoliittolaisia sissejä Itä-Euroopassa toisen maailmansodan
aikana.
75 Mutanen 1999, s.45–46, s. 55, s. 57–58 .
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” Kaikilla on kerrottavana hirveitä kuvauksia nälännäkemisestä ja nälkään kuolemisesta keväällä ja myös siitä,
että juuri lähellä rintamaa nälkään kuolee ihmisiä jatkuvasti. Esimerkiksi maalis-huhtikuussa lähellä Strelnaa
pantiin yhtenä päivänä nälkään kuolleita ihmisiä n. 30 venäläisten ampumahautoihin ja peitettiin vain lumella.
Noin 6kk:een eivät Strelnassa ole leipää nähneet eli siitä lähtien, kun saksalaiset olivat vallanneet sen
17.9.1941. Kilometrin pituinen ampumahauta täyttyi vainajista muutamassa kuukaudessa.”76

Nälkää kärsittiin edellä mainitun paikkakunnan lisäksi runsaasti muuallakin. Varmoja tietoja kertoi

Jääskeläinen saaneensa Spankkovasta, Skuornitsasta, Tuutarista, Hietamäeltä, Ropsusta, Venjoelta

ja Hatsinasta. Tilanne oli huono myös saksalaisten perustamissa pakolaisleireissä, joissa ihmisiä

tuupertui keittojonoissa kuolleena maahan. Tiedot tulevan talven elintarvike tilanteesta olivat myös

synkät, sillä kesän kylvöt olivat monissa kylissä jääneet siemenviljan puutteen vuoksi tekemättä.

Työhön olisi myös tarvittu hevosia, joista suurin osa oli viety sotaan tai teurastettu ruuaksi.

Kotieläimistäkään ei ollut sen suurempaa apua, koska nekin olivat jääneet perääntyneen puna-

armeijan matkaan. Jo ennestään huonon tilanteen uumoiltiin vain pahenevan entisestään. 77

Paikallisen väestön olikin usein turvauduttava kekseliäisyyteensä ja yritettävä saada leipänsä

melkein mistä tahansa. Monet yrittivät myydä omaisuuttaan, mutta vaikka rahaa olisi näin saatukin,

niin ruokaa ei vain yksinkertaisesti ollut saatavissa.
” Isosiskoni taas vaihtoi vaatteita tavaroihin ja ruokaan, erityisesti Leningradista ja Pushkinin suunnalta

tulevien pakolaisten kanssa, mutta ei meilläkään juuri ollut mitä vaihtokaupassa antaa. Kesällä söimme jopa
apilan kukkia kolhoosin pelloilta. Ensin ne kuivattiin ja sitten jauhettiin käsimyllyllä. Söimme myös suolaheinän
kanssa jatkettua kaalia ja jopa perunankuoria. Onneksi meillä kuitenkin oli lehmä, josta saimme edes pienen
maitotilkan. ”78

Nälän torjumisessa olivat kaikki keinot tarpeen, vaikka se olisikin tarkoittanut apiloilla jatkettua

ruokaa tai perunankuoria keitossa. Hakeutuminen saksalaisten pakolaisleirinkään ei välttämättä

auttanut paikallista väestöä, sillä edes saksalaisilla ei näyttäisi olleen riittäviä keinoja ruokkia

ahdingossa olleita ihmisiä.

2.2 Inkeriläisten kokoaminen

Vuoden 1942 marraskuussa Suomi esitti jälleen toivomuksensa Saksalle pikaisista

inkeriläissiirroista ja siihen suhtauduttiin varsin nihkeästi, sillä saksalaisille oli itselläänkin käyttöä

työvoimalle, olivat nämä sitten kuinka nälkiintyneitä tahansa. Jo ennen kuin Saksalta oli asiaan

saatu edes kunnon myöntymystä, niin Suomessa käynnistettiin nopeasti siirto-organisaation

rakentaminen. Aiemmat vaivihkaiset tunnustelut saivat nyt virallisemman sävyn, sillä Suomen

valtioneuvosto päätti esityksen jättämisestä Saksalle 1.12 1942. Molemmille osapuolille oli

76 Tuuli 1988, s.50.
77 Tuuli 1988, s. 51.
78 Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
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neuvotteluissa kysymys ennen kaikkea työvoiman siirtämisestä, eikä siihen edes yritetty sotkea

heimohenkistä avustustyötä. Suomi vaatikin aluksi itselleen jopa 40 000 inkeriläisen välitöntä

toimittamista, koska joukkoon epäiltiin joutuvan muuten liian paljon ”heikkoa ainesta ”. Saksan

armeija ja Inkerinmaan miehityshallinto asettuivat selkeästi poikkiteloin suomalaisten

vaatimuksille, olivatpa ne sitten sävyltään virallisia tai eivät. Saksan ulkoasianministeriö

Auswärtiges Amt 79kuitenkin ajoi Itäministeriön80 poliittisen osaston tuella tammikuussa 1943 läpi

korkeintaan 12 000 henkilön siirtoon suostumisen. Saksalaisten puolelta tapahtuma olisi mielellään

nähty liittolaisten vilpittömänä auttamisena, mutta todellisuudessa tämän eleen toivottiin parantavan

saksalaismielisen ulkoministeri Rolf Wittingin81 asemia Suomen tulevissa hallitusneuvotteluissa.82

Varsin mielenkiintoista kuitenkin on, että Saksan ja Suomen välisissä niin epävirallisissa, kuin

virallisissakin neuvotteluissa inkeriläisistä puhuttiin avoimesti vain työvoimana. Julkisuudessa asia

taas haluttiin verhota heimoaatteeseen ja hädänalaisen sukulaiskansan pelastamiseen, sillä

viranomaiset tahtoivat sodan rasittamien suomalaisten suhtautuvan hankkeeseen mahdollisimman

myötämielisesti. Saksalaiset taas halusivat ajatella ojentavansa Suomelle auttavan käden työvoima-

ongelmassa, vaikka todellisuudessa motiivit saattoivatkin olla aivan toiset. Varsin kurja tilanne

rintaman läheisessä Inkerissä taas ei olisi estänyt saksalaisia luopumasta työvoimastaan ilman maan

ulkoministeriön väliintuloa. Samaan aikaan itse inkeriläiset taas lienevät olleen melko tietämättömiä

heitä koskevasta kahden maan käden väännöstä. Heillä riitti tarpeeksi pohtimista jokapäiväisestä

elämästä selviytymisessä.

Valmistelut Inkerinmaan väestön vastaanottamiseksi Suomeen alkoivat olla tehtynä ja

Suomenlahden taakse lähetettiin vielä neuvottelemaan tarkoista siirtomääristä luutnantti Vilho

Helanen asiantuntija komissionsa83 kera. Pitkän neuvonpidon päätteeksi päästiin sopimukseen,

jonka perusteella Virosta ja Inkeristä rintamaseuduilta saataisiin kuljettaa Suomeen

vapaaehtoisuuden pohjalla 8000 työkykyistä inkeriläistä perheineen. Inkeriläisperheiden tiedettiin

79 Ks. Liite no:2 Saksalaisten hallinnon järjestely Inkerinmaalla.
80 Itäministeriö vastasi saksalaisten idästä valtaamien alueiden hallinnon järjestämisestä.
81 Rolf Witting ulkoasiainministeri Risto Rytin hallituksessa, joka tunnettiin myös positiivisesta suhtautumisestaan
saksalaisiin ja aktiivisena edistäjänä Suomen ja Saksan suhteissa (Jatkosodan pikku-jättiläinen 2007, s.20–23, s.354–
355,).
82 Nevalainen ja Sihvo 1991, s. 271–272.
83  Kyseisessä komissiossa olivat Helasen lisäksi mukana professorit Pentti Kaitera ja Niilo Pesonen, hovioikeuden
auskultantti, kapteeni Erkki Tuuli, kapteeni Tirranen, kansakouluntarkastaja Antti Hämäläinen ja talousopettaja Elli
Hintikka. Matka tehtiin 25.2.1943, mutta jo ennen tätä oli Valpon osastopäällikkö kapteeni Rusko Sihvonen avustajansa
kanssa käynyt selvittämässä inkeriläisten suhtautumista siirtoihin, sekä näiden poliittista luotettavuutta, viittaus
Nevalaisessa 1990, s.46–47.
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olevan lapsilukumäärältään melko suuria, joten viranomaisten toivoman 12 000 hengen siirtomäärä

oli hyvinkin mahdollista saada täyteen. 84

Komissiolle kävi sen saapumisen jälkeen kuitenkin hyvin pian selväksi, että Tallinnassa heitä odotti

joukko saksalaisia sotilasviranomaisia, jotka olivat valmiina torpedoimaan koko hankkeen.

Esimerkiksi Gestapon85 Viron päällikkö Martin Sandberg, asetti koko komission

neuvottelukelpoisuuden kyseenalaiseksi. Lisäksi komissio oli turvallisuuspoliisin Sipon86 tarkkailun

alaisena, mutta suomalaiset huomasivat varjostamisen pian itsekin.87Tilanne oli arka varsinkin

Helasen itsensä osalta. Hänen oikeistolaiset sympatiansa olivat saksalaisten tiedossa, mutta myös

hänen tuntemansa heimoveljeys inkeriläisiin ja erityisesti eestiläisiin. Kotiin kirjoittamassaan

kirjeessä komission johtaja toteaakin seuraavasti;
” Ei kannata kertoa kaikkea, mitä täällä näkee tai kuulee. Päiväkirjastanikin se on pakko jättää pois. Mutta
meitä suomalaisia suorastaan piiritetään kyselyin, eikö myös eestiläisillä ole mitään mahdollisuutta päästä
suomeen millä ehdoilla tahansa. Minä olen vastannut, etten voi auttaa ja että minun tehtäväni on johtaa
inkeriläisten Suomeen siirtämistä, enkä voi tehdä sellaista tai sekaantua sellaiseen, mikä voisi antaa
saksalaisille aiheen katkaista toimintamme. Saksalaiset ovat tietysti varsin hyvin tietoisia mielialojen
kuohunnasta ja siksi he valvovat erityisesti minua.”88

Vilho Helasesta kerrottiin tulleenkin juuri heimorakkautensa ansiosta varsinainen maanvaiva

saksalaisille. Vaikka hankaluuksia ilmeni saksalaisten oman hallintokoneiston byrokraattisuuden ja

sen sisäisten erimielisyyksien kanssa, niin komissio onnistui ajamaan suotuisaan suuntaan

inkeriläisten väestönsiirtokysymystä. Alkuneuvottelut käytiin Tallinnassa pääasiassa Viron

kenraalikomissaarin, SA-kenraali Karl Litzmannin kanssa. Hänen esityksensä mukaan väestöä

voitaisiin luovuttaa etupäässä Inkerinmaalta, mutta Virosta voitaisiin viedä ne perheet, jotka sitä

haluaisivat. Tällä tavoin pyrittiin turvaamaan Viron oma työvoimatilanne. Ehdotus oli ristiriidassa,

ei kuitenkaan niinkään suomalaisten esityksen kanssa, vaan jälleen saksalaisten oman

viranomaisverkoston mielipiteiden kanssa. Inkerinmaata miehittäneen armeijan komentaja taas ei

ollut lainkaan Litzmannin ehdotuksen kannalla ja sotilasviranomaiset saivatkin estettyä koko

hankkeen. Loppuneuvotteluissa Vilho Helasen komissio sopi kuitenkin, että Virosta

väestönsiirtoprosessi aloitettaisiin vapaaehtoisuuspohjalta ja jos ei sovittua määrää inkeriläisistä

saataisi täyteen, niin Inkerinmaalta voitaisiin hakea täydennystä rintamaa lähellä olleista kylistä.

Komission matkan aikana sovittiin vielä käytännön siirtotoimenpiteistä ja siirto-organisaation

perustamisesta. Tallinnaan tulikin kulkulaitosministeriön alainen Viron toimisto, jonka päällikkönä

84 Nevalainen ja Sihvo 1991, s. 272.
85 Geheime Staatspolizei, Saksan salainen poliisi.
86Sicherheitspolizei, Saksan turvallisuuspoliisi.
87 Nevalainen 1990, s.47.
88 Roiko-Jokela, Heikki ja Seppänen, Heikki 1997: Etelän tien kulkija- Vilho Helanen (1899- 1952), s.206.
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toimi pääasiassa Vilho Helanen. Toimisto oli siirtojen sikäläinen suomalainen johtoelin, mistä

pidettiin yhteyttä Suomen ja saksan viranomaisiin. Kyseiselle toimistolle perustettiin myös toinen

yksikkö Hatsinaan. 89

Inkeriläisten väestönsiirto alkoi siis periaatteessa vapaaehtoisuuteen perustuen. Kaikille Virossa

oleville inkeriläisille oli tarkoitus lähettää kutsu- ja kyselylomake ja vain sen täyttäneet saivat luvan

siirtyä Suomeen. Vilho Helanen teki myös omia tiedusteluja komissionsa kera lähialueiden

suomalaiskylien väestön muuttohalukkuudesta. Jälleen kerran hän kommentoi erästä käyntiään

kirjeessään kotiin Suomeen:
” Spankovan suomalaiskylässä pysähdyimme jälleen. Suomen kieli kaikui puhtaana ja rodullisesti väestö teki
edullisemman vaikutuksen. Pistäydyimme erään vanhan, komean pariskunnan kodissa tarinoimassa ja
valokuvaamassa. Toimeentulostaan, pojistaan ja venäläisten mahdollisesta takaisin tulosta he olivat huolissaan.
Suomeen siirtymistä koskevaan kysymykseen taas he suhtautuivat epäilevän kielteisesti. ”90

Levottomasta rintamalinjasta kauempana asuneet inkeriläiset eivät välttämättä olleet erityisen

innostuneita siirtomahdollisuuksista ja tieto ihmisille asiasta kulki hyvin eri tavoin. Niille

inkeriläisille, jotka olivat jo aiemmin joutuneet pakenemaan sotaa Viroon pakolaisleireille, asiasta

saattoivat ilmoittaa sotilasviranomaiset, kun taas rauhallisimmilla alueilla tieto siirroista kulki

paikallisten keskuudessa hieman hitaammin. Suomeen lähtö houkutteli monia sodanjaloissa olleista

inkeriläisistä, mutta lähtö tuntemattomaan saattoi olla myös pelottavaa. Tästä huolimatta

lähtöpäätöksen tekemiseen riitti joskus pelkkä tutun ihmisen kehotus.
” Eräs tuttavamme sai tietää, että suomalaiset ja saksalaiset kokosivat inkeriläisiä siirtoa varten. Hän oli myös
kuullut, että Hatsinassa, joka oli kahdeksan kilometrin päässä kylästämme, olivat suomalaiset lotat järjestäneet
kokoontumisen sitä varten. Siellä otettiin orpolapsia ja suurperheitä Suomeen vietäväksi, kun he olivat ensin
allekirjoittaneet siitä anomuksen. Tuttavamme sanoi meille, että ”Mennään Suomeen. Mitä me täällä sodan
jaloissa teemme?” . Vanhempi sisareni kävikin sitten kirjoittamassa sen hakemuksen. Myimme lehmämme ja
keräsimme tavaramme ja lähdimme kohti Hatsinaa. ”91

Inkerinsuomalaisia pakolaisia alettiin koota ensin Kloogassa92 sijainneelta pakolaisleiriltä ja

virolaisilta maatiloilta, jonne osapakolaisista oli sijoitettu työpalvelukseen. Saksalaisten

hallinnoiman leirin tyhjennys saattoi olla suorastaan helpotus joillekin pakolaisista, sillä olosuhteet

siellä olivat varsin kurjat;
” Ennen kuin meidät sijoitettiin Virossa maalaistaloihin töihin, niin mehän olimme keskitysleirillä, jossa olimme
tätini kanssa kuolla nälkään. Leirillä kuolikin paljon ihmisiä lavantautiin. Olot leirillä olivat hyvin ankeat.
Kaikki, jotka Suomeen lähtivät, tulivat näiden leirien kautta. Leirit olivat saksalaisten ja virolaisten pitämiä ja
siellä oli myös juutalaisia sekä romaneja, mutta suurin osa oli meitä inkeriläisiä.”93

89 Nevalainen 1990, s.46–47.
90 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s. 215.
91 Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
92 Ks. Liite no:3 Kloogan ja Paldiskin sijainti.
93 Pennanen, Elina. Haastattelu Tampereella 28.2.2005.
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Lääkintä- ja terveydenhuolto olivat koko ajan suuria ongelmia Viron inkeriläisleireillä.

Siviililuonteisissa sairaaloissa, lastenkodeissa ja muissa laitoksissa oli puutetta lääkkeistä,

lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta. Ongelmat koskivat erityisesti Inkeristä tulleen väestön

kokoamis-ja työleirejä. Siviiliväestölle oli tuhoisaa joutua pitkäksi aikaa tämän kaltaisiin oloihin,

sillä kuolleisuus oli nälän ja kulkutautien vuoksi leireillä suurta. Ongelmia lisäsi myös se, että

kylmät ja ahtaat leirirakennukset olivat yleensä melko huonoja vastaamaan suurten joukkojen

majoitustarpeita. 94

Kloogan pakolaisleirillä oli 1500 inkeriläistä, joista suurin osa oli naisia, lapsia ja vanhuksia.

Kaikkien leiriläisten olot olivat jatkuvasti huolestuttavat, jonka suomalaiset viranomaiset olivat jo

aiemmin pistäneet merkille tutustuessaan saksalaisten johdolla leirin oloihin. Leirin

tyhjennysvaiheessa perustettiinkin ensimmäiseksi suomalainen päällystö, jonka tarkoituksena oli

kapteeni Juho Tirrasen johdolla kartoittaa siirrettävien inkeriläisten määrä ja terveydentila.

Väkimäärää selviteltiin väestönkirjauksen avulla, jossa jokaiselle täysi-ikäiselle inkeriläiselle

laadittiin väestökortti, johon merkittiin myös mahdolliset ala-ikäiset lapset. Asiakirja laadittiin

kahtena kappaleena usein jo ennen Suomeen kuljetusta Kloogalla ja se seurasi siirtolaisia heidän

kaikissa vaiheissaan Suomessa. Toinen kopio väestönsiirtokortista lähetettiin keskusrekisteriä

varten Suomeen Väestönsiirtoasian keskustoimistoon.95

 Vastuu inkeriläisten kuljetuksista Viron maatiloilta ja siirtokustannuksista kokoamisleireille ja

sieltä edelleen laivoihin oli saksalaisilla. Viroon siirtyneistä inkeriläispakolaisista sovittiin, että

heidät lähetetään suoraan Paldiskiin laivattavaksi Suomeen. Kloogan inkeriläisleiri varattiin

tyhjentymisen jälkeen suoraan Inkeristä tulevan väestön väliaikaiseen säilytykseen. Saksalaisten

tarkoituksena oli, että vähintään puolet suomalaisten kanssa sovitusta siirtomäärästä oli jo aiemmin

Inkeristä Viroon siirtynyttä väkeä ja Inkeristä suoraan siirtyvätkin koottiin tasapuolisesti koko

rintamalinjan alueelta, ettei työvoima loppuisi yksittäisiltä paikkakunnilta. Ensimmäiseksi sovittiin

siirrettäväksi rintamalinjaa lähellä olevien kylien asukkaat ja vasta tämän jälkeen Viroon

evakuoitujen sotavyöhykkeellä olevat perheenjäsenet. Kolmantena ryhmänä olivat muualta näille

alueille siirtyneet inkeriläiset ja lopuksi muut vapaaehtoisesti Suomeen lähtevät. Perheet pyrittiin

evakuoimaan kokonaisina ja mahdollisuuksien mukaan kylittäin.96

94 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s.223.
95 Tuuli 1988, s. 142.
96 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s.216.
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Useisiin inkeriläiskyliin muodostettiin paikallisista vapaaehtoinen työpalvelu, jonka avulla kaikki

lähtijät saivat tavaransa siirrettyä rautateille. Mukaan lähteneen tavaran määrästä tai laadusta ei sen

sijaan päästy saksalaisten kanssa yksimielisyyteen. Perustaloustarvikkeita, vaatteita ja arvoesineitä

sai ottaa mukaan niin paljon kuin rautateillä pystyi kuljettamaan. Sen sijaan viljan, karjan ja

peltotyökalujen vieminen ei ollut sallittua. Tosin edellä mainittuja ei inkeriläisillä itselläänkään ollut

ainakaan viljan ja karjan osalta juuri lainkaan, joten tämä määräys tuskin muodostui kovin suureksi

ongelmaksi. Sen sijaan kysymys Suomeen siirtyvien inkeriläisten omaisuuden korvaamisesta

muodostui hyvin vaikeaksi. Epävarmaa oli se, kuka omisti siirtoväen maat ja rakennukset ja

saisivatko inkeriläiset ne mahdollisen paluunsa yhteydessä takaisin. Talonsa sotatoimissa

menettäneet olivat valmiita siirtymään Suomeen ilman ehtoja, mutta muiden osalta käytiin

pitkällisiä neuvotteluja suomalaisten ja saksalaisten välillä, kuitenkin ilman pysyvää lopputulosta. 97

2.3 Matka Viron kautta Suomeen

Ensimmäiseen laivaukseen mennessä saatiin leirillä olevat lasketuksi ja heidän määränsä oli 1 420

henkeä, joista lähinnä vanhempia miehiä oli 147, naisia 450, poikia 474 ja tyttöjä 348. Leirillä oli

myös inkeriläistä palveluskuntaa, joita perheenjäsenineen oli 251 henkeä. Kloogan leirillä oli myös

muita osioita Paldinskissa ja Pölkkylässä. Kaiken kaikkiaan kyseisessä leirikokonaisuudessa oli

majoitettuna inkeriläisiä 1 963 henkeä. Leirien henkilökunnan suhteellisen suuri määrä selittyy sillä,

että inkeriläisten lisäksi leireillä oli pidetty myös runsaasti venäläisiä sotavankeja ja muita

evakuoituja.98

Leirin inkeriläisten keskuudessa suoritettiin lähes välittömästi tiedustelu Suomeen haluavista ja

ainoastaan 12 henkilöä ilmoitti haluavansa pysytellä toistaiseksi Virossa. Syynä useimmiten oli, että

toinen aviopuolisoista oli venäläinen. Leiriläisistä kerättiin tiedot myös heidän mahdollisista

sukulaisistaan Suomessa, joille lähetettiin viesti saapuvista inkeriläisistä. Virossa olleiden

inkeriläisten saaman yleisen kutsun lisäksi lähetettiin leirillä oleskelleiden Virossa työpalveluksessa

olleille lähiomaisille tieto kuljetusten alkamisesta Suomeen. Useilla leiriläisillä oli omaisia myös

Saksassa, jonne sodan alkuvaiheessa siirretty nuoria inkeriläisiä lähinnä tehdastyövoimaksi ja osa

oli värväytynyt Saksan armeijaan. Näiden tietojen perusteella tehtiin suomalaisviranomaisten

toimesta neuvotteluja, jotta nämäkin inkeriläiset pääsisivät sovitun perheiden koossapito-periaatteen

97 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s. 217.
98 Tuuli 1988, s. 143.
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mukaisesti siirtymään perheidensä kanssa Suomeen. Tiedot lähetettiin ulkoasiainministeriön

välityksellä Suomen Berliinin-lähetystölle, joka vei asiaa onnistuneesti eteenpäin. 99

Suomeen aikovilla inkeriläisillä oli ylipäätään kova huoli kadoksiin joutuneista sukulaisistaan ja

eräs Vilho Helasen johtaman Tallinnan väestönsiirtoasiantoimiston tehtävistä olikin vastailla näiden

kirjeisiin, koskien sukulaisten kohtaloita ja asianomaisten Suomeen siirtymisen mahdollisuuksia.

Tyypillinen esimerkki Helasen rutiinitoiminnasta oli vastauksen antaminen muun muassa

inkeriläisen Olga Raskin tiedusteluun;
” Neiti Olga Raski, minulle on toimitettu teidän yllämainittu kirjeenne (1.3.43), jossa tiedustelette
mahdollisuuksia päästä Suomeen. Eestissä sotapakolaisina olevia Inkerin suomalaisia viedään nyt suurin
joukoin Suomeen, mikäli he itse haluavat. Ellette te ole vielä saanut tätä koskevaa lomaketta, voitte kääntyä
sikäläisen Vallavalitsusen100 puoleen. Suomeen lähteviksi ilmoittautuvat lähetetään eestiläisten viranomaisten
toimesta paikkakunnittain Kloogan leirille, jossa suomalainen komissioni heidät tutkii ja lähettää edelleen
laivalla yli Suomenlahden. Tätä siirtoa tulee jatkumaan yli kevään.”101

Helasen vastauskirjeestä nouseekin esille kolme tärkeää asiaa, jotka Suomeen lähtijöiden tuli

täyttää: heidän oli oltava sotapakolaisia, siirron oli pohjauduttava vapaaehtoisuuteen ja anomus102

oli tehtävä sitä varten erikseen laaditulle lomakkeelle.103

Kuten saksalaisten kanssa oli neuvotteluissa sovittu, nämä vastasivat inkeriläisten kuljetuksesta ja

muonituksesta Kloogan leirin ulkopuolella. Inkeriläisten siirron suomalaisena keskuksena toimi

Hatsinan kaupunki, joissa lastattiin suurin osa niistä siirtolaisjunista, joilla inkeriläisistä kuljetettiin

Paldiskiin. Suomalaisten ja saksalaisten välillä käytiin 23.–24. maaliskuuta 1943 jälleen uusia

neuvotteluja myös siirtokuljetusten tarkemmista yksityiskohdista, jotka koskivat siirroissa

käytettävää reittiä Virosta Suomeen. Kuljetus tapahtui valtaosin reittiä Hatsina – Tallinna –

Paldinski, vaikka aiemmin olikin keskusteltu siirtoväen kuljettamisesta meriteitse Tallinnasta

Helsinkiin. Suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, koska reitti oli varsin tehokkaasti miinoitettu ja

altis vihollisen lentokonetoiminnalle. Turvallisuussyistä uudessa reittisuunnitelmassa laivat

purjehtivat Suomeen Paldinski – Hanko- reittiä myöten, joka ei ollut suurten kaupunkien tavoin niin

tiiviisti vihollisen silmällä pidon alaisena.104

99 Tuuli 1988, s.143.
100 Suomeksi: kunnallishallinto.
101 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s.217,s.220.
102 Ks. Liite no:4, anomuslomake Suomeen siirtymistä varten.
103 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s.217-.220.
104 Ibid.
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Kuljetusten alkamisen aattona elettiin varsin jännittävissä tunnelmissa myös viranomaisten puolella,

sillä esimerkiksi siirtoa organisoineen Vilho Helasen kirjeenvaihdossa mainitaan seuraavaa:
” Nämä päivät ovat olleet varsin kiireiset, kun valmistelemme ensimmäistä inkeriläiskuljetusta. Neuvotteluja
Kloogalla, Paldinskissa ja Tallinnassa omien miesteni, kenraalikomissariaatin, Sicherheitspolizein,
tulliviranomaisten, satamaviranomaisten ja eestiläisten sisdirektooriumin herrojen kanssa…Välillä olin
Kloogalla, jossa järjestettiin pieni juhla huomenna lähtevien kunniaksi. Kapteeni Tirranen antoi eräitä
käytännöllisiä neuvoja, nuori AKS:läinen pastori Tenkku piti hartauspuheen ja minä loppupuheen. Mieliala oli
juhlava ja paljon kyyneleitä vuodatettiin jälleen. Kunpa inkeriläiset vain otettaisiin hyvin vastaan. He ovat
saaneet kärsiä niin paljon.”105

Kuljetukset alkoivat Paldinskin ja Hangon välillä alkoivat 29.maaliskuuta 1943. Lähtevät ryhmät

valittiin pari päivää aikaisemmin ja perheiden päät kutsuttiin viranomaisten luo Kloogan leirin

toimistoon, jossa annettiin ohjeet rahojen luovuttamisesta, matkatavaroiden pakkaamisesta ja

muusta matkalle valmistautumisesta. Lähtöpäivän aamuna lähtijät saivat ruokansa jo kello 5 ja

puolen tunnin kuluttua aloitettiin junien lastaaminen Kloogan asemalla. Junamatka kesti noin tunnin

verran ja puoli kahdeksan aikoihin juna saapui Paldiskiin, josta inkeriläiset nousivat suomalaisen s/s

Aranda -laivan kannelle.106

Siirtokomission johtaja Helanen kuvasi jälleen tapahtumaa päiväkirjassaan, jota hän oli itse

saapunut seuraamaan Paldiskin satamaan:
” Maanantaina 29.3. oli sitten se juhlallinen hetki Paldiskin satamassa, jolloin ensimmäinen suomalainen
siirtolaislaiva lähti. Minun tullessani satamaan olivat sekä ihmiset että tavarat jo Arandalla. Otin valokuvia
lähtijöistä, lotista, saksalaisista Neggosta ja Schottista 107 ja luutnantti Tuulesta. Arandan ruokasalissa
allekirjoitin tohtori Schottin kanssa yhdessä ensimmäisen kuljetuslistan, jonka mukaan lähtijöitä oli alle 16-
vuotiaita 140, 16–65-vuotiaita 156 ja yli 65-vuotiaita 6, siis yhteensä 302 henkilöä.”108

Ensimmäisten joukossa lähteneet eivät juuri viipyneet Paldiskissa lähtömuodollisuuksia kauempaa,

mutta hieman myöhemmin saapuneissa siirtoerissä saatettiin joutua hyvinkin viikko odottelemaan

taas leiriolosuhteissa omaa matkustusvuoroa. Silti Paldinskiin saapuneille inkeriläisille yritettiin

järjestää mahdollisuuksien mukaan kelvolliset oltavat ja terveydenhuoltoa:
” Lähdimme Suomeen ensimmäisten joukossa toukokuussa 1943. Saavuttuamme junalla Paldiskiin, emme olleet
siellä viikkoa kauempaa ja ennen matkustamista jouduimme täisaunaan ja muihin terveystarkastuksiin.
Paldiskissa oli myös lottia ja jopa suomalaisten sotapoikien muodostama orkesteri meitä vastassa asemalla.
Siellä oli myös suuria höyryäviä patoja, joista ihmisille annettiin jauhovelliä.”109

Tarkoituksena oli, että Paldiskista olisi lähtenyt kuljetus kahden, kolmen päivän välein, mutta

lopulta käyttöön jouduttiin ottamaan toinen laiva, s/s Suomi, avustamaan kuljetuksissa. Laivan

105 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s.221.
106 Tuuli 1988, s.143.
107 Tohtori Schott Viron kenraalikomissaraatista ja johtaja Neggo Viron sisäasiainministeriöstä. Molemmat olivat
mukana inkeriläisten väestönsiirtoa koskevissa neuvotteluissa.
108  Roiko-Jokela ja Seppänen 1977, s.222.
109 Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
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aloitettua liikennöintinsä 9.4.1943, alkoi olla jo ruuhkaa siirtoväen kanssa ja laivauksia saattoi olla

jo kaksikin saman päivän aikana. Kuljetukset käsittivät huhtikuun puoliväliin asti lähes yksinomaan

Kloogan leirillä olleita, sekä heidän Viron maaseudulta kutsuttuja lähiomaisiaan. Heinäkuun

lopussa avustamaan otettiin kuljetuksissa myös miinalaiva Louhi.110

Pienempien ryhmien ja tavaroiden kuljetukseen osallistui useita muita aluksia. Suomalaisten osalta

inkeriläisten siirto eteni varsin ripeästi. Ainoana huolenaiheena olivat siirron alkuvaiheessa juuri

alkaneet kevätmyrskyt. Nämä eivät kuitenkaan sen suuremmin estäneet laivoja lähtemästä

merelle.111

” Kun lähdimme Suomeen, meillä ei ollut siellä ketään tuttuja. Viron Paldiskista meidät laitettiin rahtilaivaan ja
oli hyvin myrskyinen ilma, meri vaahtosi ja laivamme matkasi kohti Hankoa.”112

Vähitellen kesää kohden mentäessä myrskytkin näyttäisivät laantuneen ja matkanteko onnistui

melko mukavasti myös pienemmillä aluksilla.
” Lähdimme matkustamaan Suomeen alkukesästä ja se merimatka on jäänyt muistoihini. Laivan nimi oli
Siikakoski ja kooltaan se oli melko pieni. Ihmiset istuskelivat nyyttiensä kanssa kuka missäkin. Sää oli oikein
kaunis, vesi kimmelsi ja lokkeja lenteli taivaalla. Jouduin muiden lasten tavoin kuitenkin pysymään lähinnä
sisällä laivassa, että emme putoaisi mereen. Laiva seilasi Virosta Suomeen Hangon vastaanottoleirille.”113

Jännittävää lähtö varmasti joka tapauksessa oli, sillä useille inkeriläisille se merkitsi lähtöä täysin

tuntemattomaan. Kaikilla ei suinkaan ollut sukulaisia tai tuttavia Suomessa, mutta odotukset

tulevasta saattoivat silti olla korkealla. Monille varmasti matka Suomeen merkitsi kuitenkin

jonkinlaista parannusta oloihin, jotka olivat vallinneet Viron pakolaisleireillä tai rintaman

läheisyydessä Inkerinmaalla. Tämän perusteella voisikin jopa sanoa, että sen hetkisen tilanteen

huomioon ottaen, vastaus kysymykseen inkeriläisten Suomeen siirtämisen vapaaehtoisuudesta on

myös hieman tulkinnanvarainen. On kuitenkin selvää, että heitä ei siirretty ainakaan alussa pakolla,

vaan koko prosessin korostettiin alkaneen inkeriläisten suostumuksen ja vapaaehtoisuuden pohjalta.

Näin tosiasiassa tapahtuikin, mutta vaihtoehtoja ei sodan ja valloittajien keskellä inkeriläissiviileillä

juuri ollut. Totta kai ihmiset olivat vilpittömästi kiinnostuneita mahdollisuudesta paeta sotatoimia ja

saksalaisten käskytystä. Osalle väestönsiirtoviranomaisista taas, kuten esimerkiksi Tallinnan

suomalaisen väestönsiirtokomission johtajalla Vilho Helaselle, koko asia oli epäilemättä myös

eräänlainen heimoveljeyden osoitus. Hän oli kuitenkin vain yksi, vaikkakin tärkeä toimija siirron

toteutumisessa.

110 Tuuli 1988, s.144.
111 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997,s. 222.
112 Pennanen, Elina. Haastattelu Tampereella 28.2.2005.
113 Kinner, Jekaterina. Haastattelu Helsingissä 15.2.2007.
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Paljon suuremmassa mittakaavassa katsottuna, ei heimoveljeys kuitenkaan kovin ratkaisevasti

prosessiin vaikuttanut, vaikka varmasti oli suotavaa, että yhdeksi innokkaimmista neuvottelijoista

saksalaisten kanssa saatiin Helasen kaltainen henkilö. Inkeriläisillä itsellään tuskin oli laivaan

astuessaan kovin selvää kuvaa roolistaan Suomen työvoimapolitiikan avittajana, saati sitten

järjestelyn pituudesta tai pysyvyydestä. Varmasti joillakin siirretyistä oli kuitenkin mielessä ajatus

paluusta Inkerinmaalle, kunhan olot ensin rauhoittuisivat. Toiset taas saattoivat olettaa jäävänsä

Suomeen pysyvästi, mutta tähän asiaan eivät vielä väestönsiirron alkaessa viranomaiset sanoneet

juuri mitään valaisevaa. Siirtoväen kohtalo oli riippuvainen ensisijaisesti sotatilanteen muutoksista.

2.4 Väestönsiirron kaksi aaltoa

Siirtokuljetukset laivoilla Paldiskista Hankoon käsittivät kesäkuussa 1943 noin tuhat henkeä

viikossa, mutta ne laantuivat jo elokuussa kuuteen kuljetukseen ja kuukauden aikana siirrettiin

ainoastaan 2300 henkeä. Siirtokuljetusten harveneminen johtui siitä, että tällä erää Viron

inkeriläisten siirtyminen Suomeen oli päättymässä ja väestönsiirron ensimmäinen ”aalto” näin ollen

laantunut. Kutsua siirtyä Virosta Suomeen oli tähän mennessä noudattanut noin 11 000 inkeriläistä

ja saksalaisten kanssa aiemmin sovittu 12 000 hengen siirtomäärä oli lähes täynnä. Viroon oli

kuitenkin suomalaisviranomaisten aktiivisesta kampanjoinnista huolimatta ilmoittanut halunsa jäädä

2300 inkeriläistä. Lukumäärää pidettiin varsin suurena, joten Tallinnassa toimineet suomalaiset

siirtoviranomaiset katsoivat parhaaksi käynnistää siirtokuljetuksiin liittyneen valistustoiminnan

uudelleen. Syyksi oli nimittäin havaittu, että Virossa olleille inkeriläisille oli kerrottu kaikenlaisia

kauhukuvia Suomesta, lähinnä virolaisten työnantajien taholta. Kertomusten mukaan Suomeen

meneviä laivoja upposi jatkuvasti ja perillä siirtoväkeä odotti nälänhätä ja asuttaminen autioille

saarille.114

Uuden valistuskampanjan tarkastusmatka kohdistui virolaisille ja maatiloille, sekä erityisesti suuriin

kartanoihin. Erityisesti Pärnun ja Viljandin alueilla oli paljon suurtiloja, joissa kaikissa oli vielä

inkeriläisiä töissä sankoin joukoin. Maatilojen isäntäväet suhtautuivat yleensä suomalaisiin

viranomaisiin myötämielisesti, mutta olisivat silti pitäneet mielellään inkeriläiset edelleen omana

työvoimanaan. Tämä taas ei suinkaan johtunut mistään erityisestä auttamisen halusta, vaan

yksinkertaisesti siitä syystä, että inkeriläisille ei tarvinnut maksaa palkkaa kovinkaan paljoa ja

kaikissa paikoissa sitä ei maksettu ollenkaan. Valistustoiminta tuotti lopulta kuitenkin tulosta ja

114 Tuuli 1988, s.164–165.
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inkeriläiset saatiin melko lyhyessä ajassa vakuutettua siitä, että Suomessa ei suinkaan odottanut

heille työnantajien taholta maalailtu ”surmanloukku”. 115 Inkeriläisten väestönsiirron oli korostettu

perustuvan vapaaehtoisuuteen ja näiden omaan tahtoon, joten se antoi tilaisuuden myös

väärinkäytöksille. Sotaa paenneet siviilit oli varmasti melko helppo saada uskomaan pahaa

tuntemattomasta, jos jokin heitä ”korkeampi” taho, tässä tapauksessa työnantaja, niin väitti.

Kesän siirtovaihe oli silti varsin hiljainen ja Viroon vielä jääneet inkeriläiset kuljetettiin Suomeen

enimmäkseen vasta toisen siirtovaiheen ”aallossa”. Kesän aikana siirtoväen majoittamiseen

tarkoitettu Kloogan leiri kuitenkin toimi kuten ennekin. Siirtokuljetusten laantuessa leirillä oli silti

edelleen paljon väkeä ja näille yritettiin kuljetuksia odotellessa järjestää niin hyvät oltavat, kuin

olosuhteisiin nähden oli mahdollista. Kymmenen päivän karanteeniajan aikana leiriläiset kävivät

läpi viralliset rekisteröinti-, puhdistus- ja rahanvaihtotoimenpiteet. Jokaiselle kuljetuserälle yritettiin

järjestää myös vastaanottojuhla, jossa musiikin ja uskonnollisen ohjelman lisäksi kerrottiin

Suomesta ja sen oloista. Jokaiselle perheelle jaettiin myös Raamattu, virsikirja ja uusin Inkeri-lehti.

Lapsille jaettiin koulukirjoja ja heidän oli mahdollista saada myös opetusta suomen kielellä

inkeriläisiltä opettajilta, joita oli palkattu leirin henkilöstöön. Leirillä toimi myös suomalaisten

lääkärien johtama 40-paikkainen sairaala ja jopa pieni kirjasto, josta sai luettavaksi suomalaista

kirjallisuutta, sekä sanomalehtiä.116

Kaiken kaikkiaan leirillä elettiin väkimäärän vuoksi jaksamisen äärirajoilla, mutta olosuhteet olivat

selkeästi paremmat, kuin mitä ne olivat saksalaisten johtaessa leiriä. Vaikka leirillä kärsittiin

jatkuvasti erilaisista kulkutautiepidemioista, niin ainakin niiden leviämiseen yritettiin puuttua, tosin

ei aina kovinkaan hyvällä menestyksellä. Suomeen siirtoa odottavat saivat myös heille suunnattua

valistusta tulevasta ”isänmaastaan”, mitä taas pidettiin suomalaisviranomaisten taholta erityisen

tärkeänä. Valistus oli joissakin tapauksissa hyvinkin paikallaan, sillä useimmilla inkeriläisillä ei

välttämättä ollut kovin kummoisia ennakkotietoja Suomesta.

Alkusyksystä 1943 alkoi idästä kuitenkin kantautua varsin huolestuttavia uutisia, sillä puna-armeija

oli jälleen koonnut voimansa ja valmisteli Leningradia ympäröineen saartorenkaan lopullista

murtamista. Jo saman vuoden tammikuussa puna-armeija oli onnistunut valtaamaan jälleen uusia

alueita ja avaamaan kapean reitin läpi Leningradin piiritysringin. Saksalaiset taas olivat kärsineet

115Tuuli 1988, s.164–165.
116 Tuuli 1988, s.167.
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kesän aikana suorittamissaan hyökkäyksissä vakavia tappioita ja Neuvostoliiton armeija työnsi

saksalaisten linjoja taaksepäin, tarkoituksenaan karkottaa nämä myös Inkerinmaan alueelta. 117

Saksalaiset taas suunnittelivat vetäytymistä Inkerinmaalta, mutta aikomuksena näillä ei suinkaan

ollut luovuttaa aluetta toimenpiteittä neuvostoliittolaisille. Suunnitelmissa oli käyttää niin sanottua

poltetun maan taktiikkaa, eli kaikki sellainen tärkeä, josta saattoi viholliselle olla hyötyä, oli

tuhottava. Lisäksi oli huolehdittava, että selustassa eivät mahdollisesti vihollista tukevat paikalliset

tai partisaanit päässeet sabotoimaan saksalaisten aikeita. Paikallisen väestön ei haluttu jäävän

myöskään perääntyvän armeijan jalkoihin tai vaikeuttamaan alueen tuhoamistoimia. 118

Sotatoimet Inkerinmaan alueella kiihtyivät nopeasti siinä määrin, että tähän asti aina lokakuun

puoliväliin rauhallisesti sujunut siirto sai pakkoevakuointi luonteen. Suomalaiset viranomaiset

katsoivat Inkerinmaan siviiliväestön olevan vaarassa jäädä sotatoimien keskelle ja

siirtoviranomaiset aloittivatkin jälleen kiivaan neuvottelun aiemmin sovittujen siirtomäärien

laajentamisesta. Yllättävää kyllä, mutta tässä asiassa saksalaiset ja suomalaiset viranomaiset olivat

lopulta hyvinkin yksimielisiä ja Inkerinmaan todettiin joutuvan kokonaan evakuoitavaksi119. Asian

kiireellisyydestä huolimatta saksalaiset siviili- ja sotilasviranomaiset halusivat silti vielä virallisen

asiakirjan muodossa todeta väestönsiirron luonteen muutoksen ja siirron ensimmäisen vaiheen

päättymisen. Suomalaisten siirtoviranomaisten keskuudessa haluttiin silti edelleen korostaa

inkeriläisten siirron vapaaehtoisuutta, vaikka sotatilanteen muutoksen myötä näiden toisena

vaihtoehtona olisi ollut lähinnä pyrkiä ei-inkeriläisten evakkovirtojen mukana Liettuaan tai

kauemmas etelään. 120

Inkerinmaan alueella oli asunut pieni määrä myös venäläisperäistä väestöä, joka nyt pakeni

yhtälailla henkensä edestä. Näille ei kuitenkaan järjestynyt minkäänlaisia evakuointitoimia sen

enempää suomalaisten kuin miehittäjienkään taholta. Saksalaisviranomaiset ilmoittivat Inkerinmaan

alueella olevan noin 35 000 suomalaista ja inkerikkoa, sekä vatjalaisia, joita alueelta löytyi noin

800. Samassa yhteydessä todettiin, että alueen venäläiset saisivat kävellä omin avuin Liettuaan,

117 Nevalainen 1990, s.52–53.
118 Nevalainen 1990, s.52–53.
119  Pekka Nevalaisen tutkimuksen mukaan ei voida kuitenkaan sanoa, kumpi väestönsiirron toimeenpanneista
osapuolista ensin ehdotti Inkerinmaan evakuoitavan väestön Suomeen siirtämistä. Saksalainen lähde esittää, että Suomi,
suomalainen taas, että Saksa.
120 Tuuli 1988, s.181.
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vaikka suomalaiset siirtoviranomaiset eivät olleet edes erikseen kysyneet tämän kansanosan

kohtalosta.121

Suomalaisen siirtokomission ja saksalaisten sotilashallintovirkailijoiden kesken käytiin 6. lokakuuta

neuvottelu, jossa todettiin inkeriläisten siirron järjestelyistä ja sen viranomaisosapuolten toiminnasta

virallisten papereiden mukaan seuraavaa;
” Viime päivinä alkanut inkeriläisten siirto sotatoimialueelta ei ole missään yhteydessä hallitusten sopiman
osasiirron122 kanssa. Se on puhtaasti sotilaallinen toimenpide, jonka tarkoituksena on lisätä siviiliväestön suojaa
ja heidän suojelemistaan Reichskomissariat Ostlandissa 123. Jos Suomen hallitus panee sille erityistä arvoa, että
evakuoitavaksi joutuvat suomalaiseen kansanheimoon kuuluvat perheet mahdollisimman yhtenäisinä siirretään
Suomeen, antavat Saksan edustajat seuraavan selityksen:

A. ei ole mitään muistuttamista sitä vastaan, että sotatoimialueelta evakuoitavat suomalaiseen
kansanheimoon kuuluvat perheet vastaanotetaan Suomen hallituksen toimesta Suomeen.

B. inkeriläisten luovutus vastaanottokomissiolle, joka tätä tarkoitusta varten on nimenomaan asetettu,
tapahtuu vastaanottoleireissä Suomessa allekirjoitettujen siirtolistojen välityksellä.

C. jos omaisuutta pidetään saksalaisten viranomaisten toimesta, niin tämä omaisuus arvioidaan yhdessä
vastaanottavan komission kanssa ja korvaussumma hyvitetään suomalaiselle vastaanottokomissiolle
tilisiirtoteitse.

D. vastuun kuljetuksista, ylläpidosta ja muusta turvallisuudesta kantavat saksalaiset viranomaiset Viron
rajalle.

E. evakuoinnissa siirretyt luopuvat kaikista siirtotapahtuman kautta lakanneista varallisuusoikeudellisista
vaatimuksista.

F. laivauskustannukset Viron rajalta kuuluvat Suomen hallitukselle. ”124

Väestönsiirtoasiain keskustoimisto Suomessa lähetti edellä mainitun muistion välittömästi

kulkulaitosten ja yleisten töiden sekä ulkoasiainministeriön tietoon. Valtioneuvosto päätti lokakuun

8. päivänä 1943, että Suomi oli valmis vastaanottamaan ne Inkeristä tulevat suomalaiset ja

vatjalaiset, jotka vapaaehtoisesti halusivat tulla Suomeen ja jotka valtiollinen poliisi hyväksyi.125

Siirtoviranomaisten keskinäisissä neuvotteluissa pohdittiin myös mahdollisuutta, että venäläisiä

saattaisi vahingossa ajautua inkeriläisten mukana Suomeen. Alustavissa neuvotteluissa

suomalaisten ja saksalaisten kesken sovittiinkin, että tällaisissa tapauksissa venäläiset olisi

mahdollista palauttaa takaisin saksalaisille. Venäläiset eivät kuitenkaan olleet ainut ryhmä, jonka

kulkeutumisesta inkeriläisten mukana oltiin huolestuneita, sillä myös vatjalaisten ja inkerikkojen

arveltiin voivan edustaa ”heikompaa ainesta” sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.126

Myös näiden väestönosien suostuttelemisen ylipäätään lähtemään kotiseuduiltaan havaittiin olevan

vaikeampaa kuin inkeriläisten. Osa venäläistyneistä vatjalaisista ja inkerikoista yritti jopa paeta

121 Nevalainen 1990, s.53.
122 Osasiirrolla tarkoitetaan inkerinsuomalaisten väestönsiirron ns. ensimmäistä ”aaltoa”, jossa siirrettiin noin 12 000
henkeä Suomeen saksalaisten kanssa aiemmin solmitun sopimuksen perusteella.
123 Reichskomissariat Ostland, eli saksalaisten itäinen hallintoalue toisen maailmansodan aikana.
124 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s. 233.
125 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s. 233.
126 Nevalainen 1990, s.54.
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metsiin Inkerinmaan pakkoevakuoinnin yhteydessä, mutta saksalaiset katkaisivat pakoyritykset

nopeasti.127 Eräissä tapauksissa paikallisen väestön vastahankaisuutta yritettiin lopettaa erittäin

radikaaleilla keinoilla, sillä muutamissa venäläisvoittoisissa inkeriläiskylissä kerrottiin saksalaisten

ampuneen pahimmat rettelöitsijät vauhdittaakseen lähtöä.128 Väestönsiirtovaltuuskunnan

kokouspöytäkirjasta 12.10 1943 käy kuitenkin ilmi, että näidenkin ihmisten oletettiin jotenkuten

sopeutuvan Suomeen maaseudulle sijoitettuina: ” koska sotavanki ryssätkin, vaikka ovat

ummikkoja, pärjäävät.”129 Inkerikkojen ja vatjalaisten kohdalla siirron edellyttämä vapaaehtoisuus

lieneekin ollut varsin muodollinen seikka.

Tämän perusteella on kuitenkin varsin selvää, että johtavat siirtoviranomaiset tiesivät jo toisen

siirtovaiheen alussa suurten väkimäärien nopean käsittelyn ongelmallisuuden. Valvonnasta

huolimatta läpi pääsisi myös muita kuin puhtaasti suomensukuisia. Suomalaisten

siirtoviranomaisten kantaa asiaan voisi pitää jokseenkin realistisena, sillä siirtolaisten etnisen

taustan tai poliittisten mielipiteiden tehokas valvonta tuli jäämään kaiken muun tohinan jalkoihin

väestönsiirron toisessa vaiheessa. Varsin epärealistista taas oli se, että sekä inkeriläisten,

inkerikkojen ja vatjalaisten odotettiin kaikkien pakon edessä solahtavan suomalaiseen yhteiskuntaan

kuin kivi järveen. Myöhempien tapahtumien yhteydessä tämä oletus saatiinkin todeta vääräksi.

Saksan armeija aloitti varsinaisen evakuointisuunnitelmansa toteuttamisen 15.10 1943. Viron

leireille tuli lyhyessä ajassa tuhansia ihmisiä, joista osalla oli myös kotieläimiä mukanaan. Virallista

lupaa näiden Suomeen lähettämiseen ei kuitenkaan heti saatu ja kangertelu asiassa tuli jälleen

kerran saksalaisten taholta. Ongelma oli saksalaisten mukaan nimenomaan kotieläinten viemisessä

siirtoväen myötä. Tässä suomalaiset viranomaiset olivat kuitenkin valmiita tinkimään aiemmasta

vaatimuksestaan, jos vain sillä keinoin saataisiin ihmiset ajoissa matkaan. Ongelma oli kuitenkin

kulisseissa niin sanotusti lehmää suurempi, sillä kuten jo aiemmin oli useasti saatu todeta, oli

saksalaisten oma hallinto-organisaatio valloitetussa Virossa ja Inkerinmaalla hyvin byrokraattinen.

Toisen siirtovaiheen alkaessa keskustelu kotieläinten luovuttamisesta siirtoväen matkaan olikin

lähinnä saksalaisten oman koukeroisen hallintohierarkian toimijoiden keskinäistä kinastelua.

Hämmennystä saksalaisten keskuudessa aiheutti myös se, että kaikkia näiden omia

viranomaistahoja ei edes informoitu päätöksestä siirtää lisää inkeriläisiä Suomeen.130

127 Nevalainen ja Sihvo 1991, s.274.
128 Nevalainen 1990, s.57.
129 Väestönsiirtovaltuuskunnan pöytäkirja 12.10 1943 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat 1942–44 ko: 12, KA,
viittaus myös Nevalaisessa 1990, s.55,s.336.
130 Nevalainen 1990, s.54.
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Viron saksalaisten hallintoviranomaisten sekoilut väestönsiirron toisen vaiheen alkaessa olivat niin

ilmeisiä, että on suorastaan nurinkurista, että esimerkiksi suomalaisen siirtokomission johtaja Vilho

Helanen antoi näille jopa julkista tunnustusta tehtävän organisoinnista. Hieman ennen varsinaisen

evakuoinnin alkua, Helanen antoi haastattelun sanomalehti Uuden Suomen toimittajalle siirron

aiheuttamia käytännön vaikeuksista ja samalla kehui saksalaisten ”kokemusta suurista

väestönsiirroista” sekä näiden suomalaisten avuksi antama ”asiantuntemusta”.131  Tämä  ei

kuitenkaan välttämättä ollut Helasen todellinen mielipide, mutta jo ennestään vaikeiksi

yhteistyökumppaneiksi osoittautuneiden saksalaisten julkinen arvosteleminen ei varmasti olisi ollut

kovinkaan järkevää. Aiemmin varsin innokkaana natsi-ideologian kannattajana tunnettu Vilho

Helanen alkoi kuitenkin sodan edetessä tuntea kasvavaa ristiriitaa saksalaisten toimia kohtaan

Virossa. Kiintymys sukulaiskansoihin painoi Helasen vaakakupissa enemmän ja ikäväkseen hän sai

todistaa sekä inkeriläisten, että virolaisten huonoa kohtelua saksalaisten taholta. Toisen maan

siviilivirkamiehenä hänellä ei kuitenkaan ollut realistista mahdollisuutta puuttua liikaa, esimerkiksi

lähes sydämenasiansa virolaisten huonoon kohteluun.132

Inkerinmaan pakkoevakuoinnin käynnistyttyä, alkoi alueella varsinainen hullunmylly. Kloogan ja

Paldiskin kokoamisleirit suorastaan pullistelivat väkimäärästä ja lisää evakkoja lappoi samaan

osoitteeseen pitkin Viron maanteitä. Virheellisen informaation ja kiireellisyyden johdosta,

pääasiassa saksalaiset siirtoviranomaiset lastasivat siirtoväkeä välillä jopa aivan vääriin suuntiin

matkaaviin juniin. Siirrossa itse suomalaisen siirtokomission virkailijana mukana ollut Erkki Tuuli

kertoo sekavasta tilanteessa kirjassaan, että eräskin tuhannen hengen inkeriläiskuljetus oli matkalla

Hatsinasta pitkälle kohti etelää, mutta suomalaiset saivat junan pysäytettyä ajoissa. Muuten

evakkojen kohtalona olisi ollut luultavasti ajautua Latviaan tai Liettuaan.133

Suomalaisten valvonnasta huolimatta pienempiä siirtolaisryhmiä pääsi kuitenkin harhautumaan

kyseiseen ilmansuuntaan, eikä näistä yleensä sen jälkeen saatu enää mitään tietoja. Eräässä

onnekkaassa tapauksessa suomalaisten siirtoviranomaisten aktiivisuuden johdosta saatiin kuitenkin

349 reitiltä harhautunutta inkeriläistä takaisin Latviasta saakka.134 Inkeriläisen väestönsiirron

toisella vaiheella näyttäsi siis olleen todella myös humanitäärisiä piirteitä, sillä muuten suomalaiset

viranomaiset tuskin olisivat olleet niin ahkerasti pelastamassa matkallaan eksyneitä evakkoja. Jos

131 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s.232.
132 Sana 2003, s.328–329.
133 Tuuli 1988, s.188–159.
134 Tuuli 1988, s.188–159.
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väestönsiirrossa olisi ollut kysymyksessä vain puhtaasti työvoimapoliittisten pyrkimysten

täyttäminen, olisivat eksyneet inkeriläiset luultavasti saaneet harhailla rauhassa Latviaan ja jäädä

sille tielleen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan suomalaiset siirtoviranomaiset näyttäisivät

lisäkuluista huolimatta noutaneen väkeä takaisin pitkienkin matkojen päästä.

3. Suomi vastaanottaa siirtoväkeä
3.1 Kiirettä Suomeen siirron loppuvaiheilla

Inkeriläisen siirtoväen laivaukset Suomeen toisessa siirtovaiheessa alkoivat 18.10.1943. Kloogan ja

Paldiskin kokoamisleirit olivat ääriään myöten täynnä, eikä niiden toimintakapasiteetti mitenkään

riittänyt niin suurten ihmismäärien ylläpitoon. Kiivaimpina päivinä idästä saapui neljästä kuuteen

junallista evakuoituja ja osa näistä jouduttiin majoittamaan lähes konkreettisesti taivasalle tai

Suomesta hankittuihin pahvitelttoihin. Saksalaisten organisoimien kuljetusten nopeus yllätti lähes

täydellisesti suomalaisen siirtokoneiston ja se ajautuikin välillä täydelliseen sekasortoon.

Kokoamisleirien muonitus ja hygienia kärsivät. Saksalaisten organisoimat evakkokuljetukset

myöhästelivät, kalustoa oli liian vähän ja partisaanit tekivät pommi-iskuja rautateille. Edelleen junia

eksyi myös Etelä-Viroon, josta niiden etenemistä kauemmas etelään koetettiin estää.135

Venäläistyneessä Länsi-Inkerissä suomalaisten siirtoviranomaisten valistustoimet eivät tahtoneet

ottaa tulta alleen ja erityisesti vatjalaiset ja inkerikot vastustivat siirtymistä kotiseuduiltaan. Tästä

huolimatta siirtoviranomaiset pitivät kiinni siirron näennäisestä vapaaehtoisuudesta ja sen oli oltava

myös luotettavasti todistettavissa. Jokaisen Inkerinmaan siirtoväkeen kuuluvan perheenpään oli

edelleen pyydettävä Suomeen kuljetusta kirjallisella kaavakkeella, joka vahvisti henkilön itse

hakeneen tätä vaihtoehtoa, eikä suinkaan joutuneen pakotetuksi tai muuten uhatuksi. Tämäkin

juridinen muodollisuus jäi lopulta nopeasti kiireen jalkoihin, eivätkä kaikki myöhemmässä

vaiheessa siirretyt inkeriläiset olleet tätä anomusta edes nähneet. Virhettä yritettiin kuitenkin

peitellä pistämällä ihmiset allekirjoittamaan kaavake karanteenileirillä Suomessa.136 Leireillä

kyseinen toiminta oli varsin järjestäytynyttä, sillä siitä Väestönsiirtoasian keskustoimisto oli jo

etukäteen tiedottanut leirien päälliköille ja aiemmin Kloogassa hoidetut alkukaranteeni järjestelyt

siirrettiin täysin virallisesti Suomessa tehtäviksi.137

135 Nevalainen 1990, s.56–57.
136 Ibid.
137 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 15.10 1943) ko: 50, osio 375,
s.1. KA.
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Kloogan ja Paldiskin kokoamisleireillä väkimäärä vain kasvoi kasvamistaan. Leireille saapui junia

kiivaampaan tahtiin, kuin oli osattu arvioida ja esimerkiksi Kloogan leirin raportissa 6.11.1943,

kerrotaan itse Kloogan pääleirillä olleen peräti 12 000 inkeriläistä ja Paldiskin satama-alueella noin

2000 henkeä. Yhteensä alueelle oli ahtautunut 14 000 Inkerin pakolaista. Inkeriläiset eivät

kuitenkaan olleet ainut ryhmä, joka tänä kaoottisena aikana oli majoitettu leirille, sillä samaan

paikkaan oli saksalaisten toimesta koottu myös venäläisiä sotavankeja ja siviilipakolaisia. Kloogan

leirin normaali kapasiteetti oli suunniteltu 6000 ihmisen tarpeisiin, joten tilanne oli kaikin puolin

kaoottinen, eivätkä sinne majoitetut suinkaan aina olleet sovussa keskenään. Suomalaiset

viranomaiset kehottivat inkeriläisiä välttämään erityisesti venäläisten seuraa. Laivakuljetuksia

pyrittiinkin parhaan mukaan kiirehtimään, sillä talviset olosuhteet huononsivat leirin oloja

entisestään. Paldiskin satamaan, josta kaikki inkeriläisiä Suomeen kuljettaneet laivat lähtivät,

muodostui tämän johdosta varsinainen tulppa, jota osuvasti monessakin eri lähteessä nimitetään

”pullonkaulaksi”.138

Kuljetusvälineistöä lisättiin tuntuvasti kiireimpänä aikana ja parhaimmillaan Paldiskista Suomeen

purjehti yhtä aikaa jopa 10 alusta. Vastaanottotiloja siirretyille ryhdyttiin perustamaan Hangon

lisäksi myös Raumalle, Turkuun ja Pohjankuruun.139 Kloogan leirillä ja Paldiskin satamassa

odotelleiden inkeriläisten mielialat alkoivat kurjissa olosuhteissa nopeasti laskea.

Siirtoviranomaisena toimineen Erkki Tuulen kirjan mukaan tämän totesi eräskin suomalainen

luutnantti siirtoväkeä tarkkaillessaan;
” …on huomattava ero kesällä vapaaehtoisesti kodeistaan lähteneiden ja nyt näiden evakuoitujen inkeriläisten
välillä havaittavissa. Viimeksi mainituissa ilmenee jossain määrin ”hällä väliä” ajattelua mikä näkyy
haluttomuutena ja välinpitämättömyytenä kaikkeen työhön ja toimintaan, mikä ei aivan suoraan kohdistu oman
perheen tai Suomeen siirtymisen edistämiseksi.”140

Tämä ei kuitenkaan välttämättä johtunut toisessa vaiheessa siirrettyjen ”kurittomuudesta”, vaan

ilmeisesti lähinnä kyllästymisestä huonoihin oloihin. Tuskin monikaan jaksoi olla erityisen

innoissaan tulevasta ahtaalla ja syöpäläisten riivaamalla kokoamisleirillä.

Laivakuljetukset Paldiskista jatkuivat kiireellisinä ja muutamassa kuukaudessa pahin ruuhka oli

saatu purettua. Kloogan leirin toimisto ilmoitti 15.1.1944, että Suomeen kuljetusta leirillä oli

odottamassa enää 1550 inkeriläistä. Kuukauden lopussa koko leiri oli jo tyhjentynyt ja sen

suomalainen henkilökuntakin teki lähtöä. Tämän jälkeen Suomeen siirrettiin lähinnä vain pieniä

138 Tuuli 1988, s.188–191, s.200.
139 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s. 234.
140 Tuuli 1988, s.200–201.
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ryhmiä syystä tai toisesta joukosta jälkeenjääneitä inkeriläisiä.141 Eräs tällainen ryhmä olivat Saksan

armeijassa vapaaehtoisina tai työvelvollisina palvelleet inkeriläiset, joille oli varattu näiden

halutessa mahdollisuus eräänlaiseen ”jälkisiirtoon”. Päätös Suomeen siirtymisestä oli kuitenkin

tehtävä viimeistään 15.4 1944 mennessä, mutta myöhemmin määräaikaa jatkettiin vielä

kuukaudella. 142

Kokonaan omana lukunaan voi pitää myös suoria inkeriläissiirtoja Saksasta, jonne erityisesti nuoria

inkeriläisiä oli siirretty Inkerinmaan valloituksen yhteydessä lähinnä Itä-Preussiin tehdastöihin.

Suomen hallitus oli asiasta tietoisena ryhtynyt toimiin jo alkuvuodesta 1943 ja lähettänyt asialle

Danzigiin oman edustajansa varatuomari Harry Brotheruksen. Saksan työvoimatarpeen ja

byrokratian vuoksi neuvottelut muodostuivat jälleen kerran vaivalloisiksi. Lupa siirrolle heltisi

vasta, kun Saksan työvoimaministeriö edustaja sai lupauksen, että kyseiset inkeriläiset sijoitettaisiin

Suomessa metsäteollisuuden pariin töihin. Saksassa olevat inkeriläiset laivattiin kuitenkin pienissä

erissä Suomeen, viimeisen erän saavuttua toukokuussa 1944. Yhteensä Saksasta saapui Danzigista

laivattuna Suomeen 2 050 nuorehkoa inkeriläistä. 143 Kaikkiaan Suomeen siirrettiin miltei 62 850

inkeriläistä, johon on mukaan luettu sekä Saksasta tulleet, että ”jälkisiirron” yhteydessä

saapuneet.144

Suomen ulkoministeriön kutsusta koko suomalais-saksalainen siirto-organisaatio kokoontui

Helsinkiin 16. huhtikuuta virallistamaan väestönsiirron toisen vaiheen päättymisen.

Puheenjohtajana tilaisuudessa toimi ulkoasianministeriön osastopäällikkö Asko Ivalo. Muina

edustajina olivat suomalaisen siirtokomission jäsenet Vilho Helanen ja Erkki Tuuli, sekä silloisen

siirtoväen asianosaston (SAO) päällikkö Pentti Kaitera. Saksan valtuuskunnan virallisina edustajina

paikalla olivat lähettiläs von Windrycker, majuri Jeanningen, eversti G. Deyhle, osastopäällikkö

Petersen ja everstiluutnantti Vaatz. Komissio katsoi työnsä tulleen hyvässä yhteisymmärryksessä

suoritetuksi.145

Erkki Tuuli kirjoitti tapahtumassa osapuolien onnitelleen toisiaan väestönsiirron suorittamisesta;
”inkeriläisten kokonaissiirto on tapahtunut täysin hankauksetta ja kiinteässä yksimielisyydessä mukana olleiden
saksalaisten ja suomalaisten jäsenten välillä ja erinomaisessa yhteistyössä Viron hallintoviranomaisten kanssa.
Erityisesti Suomen valtuuskunta tuntee kiitollisuutta siitä, että saksalaiset sotilas- ja siviiliviranomaiset suurista
vaikeuksista huolimatta ovat asettaneet inkeriläisten siirron etusijalle ja toteuttaneet sen kaikin voimin.”146

141 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s. 235.
142 Tuuli 1988, s. 205.
143 Nevalainen 1990, s.59.
144  Ibid.
145 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s.235.
146 Tuuli 1988, s.207.
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Lienee varsin selvää, että tässä näytelmässä oli kyse vain poliittisesta sanahelinästä. Suomalaisilla

itselläänkin oli ollut suuria ongelmia työssään, esimerkiksi ylläpitäessä Kloogan väestönsiirtoleiriä,

mutta suurimman hidastelun ja suoranaiset virheet olivat molemmissa siirtovaiheissa silti

suorittaneet ansiokkaimmin saksalaiset ja virolaiset yhteistyökumppanit. Asia on saattanut juolahtaa

tilaisuudessa suomalaisten osapuolien mieleen, mutta ääneen sitä ei voinut tietenkään lausua. Sota

oli edelleen siinä vaiheessa, jossa Suomella ja Saksalla oli yhtenäisiä tavoitteita, eikä ystävää

sopinut haukkua.

Viimeiset suomalaiset evakuointiin osallistuneet henkilöt poistuivat Virosta 1. kesäkuuta mennessä

ja ainoastaan suomalaisen siirtokomission entinen johtaja Vilho Helanen jäi maahan. Tehtävänsä

suoritettuaan Helanen muisteli sodan ajan raskaita olosuhteita ja inkeriläisten siirron inhimillistä

merkitystä eräässä AKS:n julkaisussa 147 seuraavasti;
” Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu melkein ihmeelliseltä, että noissa vaikeissa olosuhteissa ja monimutkaisissa
oloissa onnistuttiin kuitenkin suorittamaan loppuun kymmenien tuhansien inkeriläisten siirto Suomeen.”148

3.2 Vastaanottoleiriltä karanteeniin

Inkeriläisten väestönsiirron alkuvaiheessa, eli niin kutsutussa ”ensimmäisessä aallossa” kaikki

siirretyt tulivat Suomeen Hangon vastaanottoleirin kautta. Sen käytössä olivat entinen työväentalo,

rukoushuone sekä aiemmin vankileirinä käytettyjä parakkeja, joissa oli makuusijoja yhteensä 1 300

henkilölle. Matkalaisten peseytymistä varten oli kolme saunaa ja näiden vaatteiden ja vähien

matkatavaroiden huoltoon seitsemän sinihappo- ja kuumailmakammiota. Toisen kuljetusvaiheen

ruuhkan alkaessa leirin vastaanottokyky kävi pieneksi ja sitä kohennettiin tiukentamalla jo aiemmin

ahtaita tiloja sekä muutaman lisäparakin rakentamisella. Tästä huolimatta lisäpaikkoja saatiin

aikaiseksi melko vähän ja kaiken kaikkiaan leirille mahtui vain 2000 henkeä. Arvio mahdollisesta

lisätilantarpeesta ja sen toteutus ei kuitenkaan ollut missään suhteessa riittävä.149

Siirtoviranomaisetkin totesivat leirin olevan riittämätön ihmismäärän tarpeisiin., sillä sen

rakennukset olivat ahtaita ja pahasti korjauksen tarpeessa. Leiri päätettiin myös eristää aidalla ja

remontoida pisimmälle rapistuneet osat.150

147 Yrjö Vuorjoki, Akateeminen Karjala-seura -kansakunnan peitsi. AKS:n kokoelma HYK, viittaus Roiko-Jokela ja
Seppäsessä 1997, s.236.
148 Roiko-Jokela ja Seppänen 1997, s.235–236.
149 Nevalainen 1990, s.77.
150 Tuuli 1988, s.107.
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Loppusyksyn 1943 kiireen siirryttyä Kloogan ja Paldiskin kokoamisleireiltä Hankoon, kulkivat

aiemmin niitä vaivanneet ongelmat mukana vastaanottoleirille. Syynä leirikohteiden

ruuhkautumiseen oli edelleen suomalaisten siirtoviranomaisten virhearvio siitä, kuinka nopeasti

saksalaiset onnistuisivat tyhjentämään Inkerinmaan ja toimittamaan siirtoväen Kloogan

kokoamisleirille. Nopeasta tahdista huolimatta junakuljetukset aiheuttivat viranomaisille jatkuvaa

huolta. Suomessa ongelmaksi muodostui kuitenkin Hangon vastaanottoleirin varsin ilmeinen

liikakansoitus ja uudet vastaanottoelimet perustettiin Turkuun, Raumalle ja Pohjankuruun. Turussa

leiri sijoitettiin Topeliuksen kansakouluun ja saksalaisten lomakylän yhteyteen, Raumalla taas

parakkeihin ja tavallisilta kansalaisilta pakko-otettuihin huviloihin, joka myöhemmin aiheutti närää

erityisesti raumalaisten taholta. Pohjankurussa käytettiin majoituksessa muutamia Fiskarsin

tehtaiden tiloista. Vastaanottoleirit olivat väliasemia tärkeimpien toimenpiteiden hoitamiseksi ennen

kuljetusta karanteenileireille. Alkuaikoina vastaanotossa viivyttiin vain muutamia päiviä, mutta

toisessa kuljetusvaiheessa normaalisti jopa viikon verran. Vuoden 1943 lopulla kaiken kiireen

keskellä leireillä havaittiin vakava kulkutautivaara ja sen johdosta ihmiset joutuivat odottelemaan

leirillä useitakin viikkoja.151

Väestönsiirtoleirien ruuhkautuessa ihmisten oltavat yritettiin kuitenkin tehdä mahdollisimman

siedettäviksi. Väestönsiirtoasiain keskustoimisto lähettikin kaikille leireille tiedotteen, jossa

luvattiin majoituspulaa helpottamaan viisi pahviparakkia kutakin leiriä kohden, joihin jokaiseen oli

tarkoitus majoittaa jopa 500 henkeä. Tiedoksiannossa mainittiin kuitenkin, että kyseisiin

lisämajoitustiloihin tuli sijoittaa vain terveitä aikuisia, kun taas sairaat ja äidit lapsineen saivat

majoittua sisätiloihin. Kyseiset pahviparakit oli aiemmin kaavailtu inkeriläisten tavaroiden

varastoimiseen, mutta niille löytyikin paljon akuutimpaa tarvetta. Matkatavarat keskustoimistosta

kehotettiin jokaista leiriä varastoimaan minne parhaaksi katsoi. 152

Vastaanottoleireillä siirtolaiset yleensä saivat ensimmäisen kosketuksensa suomalaiseen

yhteiskuntaan ja kohtasivat siellä mahdollisesti myös kadonneita omaisiaan. Leireillä suoritettiin

monia toimenpiteitä, kuten henkilökorttien täydennystä, rahanluovutusta, vaatetäydennystä ja

sairaanhoitoa.153 Toimenpiteet vaikuttaisivat olleen siis melko tavanomaisia, ennen jatkosiirtoon

ryhtymistä. Siirtoväen mielialoihin on varmasti vaikuttanut positiivisesti myös se, että nyt heillä oli

tilaisuus saada yhteys sukulaisiinsa tai muihin Suomessa jo oleviin tuttaviinsa.

151 Nevalainen 1990, s.79.
152 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 26.10 1943) ko:50, osio 385,
s.1-2. KA.
153 Tuuli 1988, s.107.
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Hangossa oli mahdollista suorittaa jopa leikkauksia, sillä vastaanottoleirillä oli käytössään osasto

paikallisesta sotilassairaalasta. Monille heikkokuntoisille merimatka Virosta Suomeen oli kuitenkin

viimeinen koettelemus ja noin 200 tulokasta menehtyi heti vastaanottoleireillä. Hyvin paljon

ongelmia yleisen siisteyden kannalta aiheuttivat myös erityisesti pieniä lapsia vaivanneet

vatsasairaudet.  Kun tuhansia ihmisiä täytyi hoitaa nopeasti eteenpäin jatkuvana virtana,

vastaanottokoneisto joutui raskaan paineen alaiseksi. Etenkään Hangossa olot eivät kiireisimpänä

aikana olleet kehuttavia. Leireillä vierailleet virkamiehet kiinnittivätkin huomiota joulukuussa 1943

tavattomaan ahtauteen, parakkien kylmyyteen, pimeyteen ja likaisuuteen. 154

Tarkoituksena kuitenkin oli, että ihmiset eivät viipyneet vastaanottoleireillä tarvittavia toimenpiteitä

kauempaa, vaikka oleskeluaika joskus venyikin. Siirtoväki jaettiin leireillä edelleen

karanteenileireille kuljetettaviin ryhmiin perheittäin ja jopa kyläkunnittain. Toisen siirtovaiheen

ruuhkassa tämä ei kuitenkaan aina ollut mahdollista, vaikka siihen pyrittiinkin. Viimeisten

inkeriläiskuljetusten mentyä Hangon vastaanottoleirin läpi, leiri suljettiin hetkeksi, mutta

myöhemmin samaan paikkaan perustettiin leiri sotavankeudesta palanneita suomalaisia varten.

Rauman ja Pohjankurun vastaanottoleireillä oli omat osastonsa paikanpäällä myös karanteeniajalle,

joten niistä siirtoväki oli tapana sijoittaa suoraan työkohteisiinsa. 155

Vaikka väestönsiirtoleirien toiminnassa oli ajoittain vakaviakin puutteita, ne tiedostettiin varsin

nopeasti viranomaisten taholta ja niihin yritettiin mahdollisuuksien mukaan saada muutosta.

Inkeriläisten omat kokemukset ajasta vastaanotto tai karanteenileirillä eivät välttämättä ole

negatiivisia, sillä kurjuuteen nämä olivat tottuneet jo Inkerinmaalla ja Viron kokoamisleireillä.

Joidenkin inkeriläisten mielestä tilanne Suomen leireillä oli jopa parempi, kuin mitä se oli Virossa

ollut saksalaisten hallinnoimilla pakolaisleireillä tai Kloogan kokoamisleirillä.
”Oltuamme kolme päivää Hangossa, meidät vietiin karanteenileirille Saloon, jossa olimme keskuskoululla
melkein kolme viikkoa. Siellä ei ollut paljoa tekemistä, joten siinä sitten vain oltiin... Viranomaiset kävivät läpi
papereitamme ja myös liikkuminen leiriltä oli rajattua. Leiri ei kuitenkaan ollut samanlainen, kuin mitä Virossa
oli ollut. Ei ollut piikkilankoja ympärillä.”156

Kaiken kaikkiaan inkeriläisten väestönsiirron leirioloja tarkasteltaessa voidaan todeta, että tilannetta

on nykyihmisen hyvin vaikea ymmärtää. Vallitsevat olosuhteet sodan aikaisessa Suomessa olivat

sellaiset, että niin laajamittaisen siirto-operaation, kuin väestönsiirto oli, täydellinen onnistuminen

olisi varmasti ollut sula mahdottomuus. Siirtoväen kokemat ongelmat vastaanotto- ja

154 Nevalainen 1990, s.79
155 Ibid.
156 Pennanen, Elina. Haastattelu Tampereella 28.2.2005.
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karanteenileireillä näyttäisivät johtuneen lähinnä jo Virosta alkaneesta kuljetusverkoston toiminnan

vaikeuksista. Kysymys ei siis ollut ainakaan suomalaisten viranomaisten järjestelmällisistä

laiminlyönneistä tai välinpitämättömyydestä siirtoväkeä kohtaan. Se mikä vain voitiin, tehtiin

näiden eteen. Ylipäätään koko väestönsiirron toteutumista sellaisenakin kuin se oli, voidaan pitää

pienenä ihmeenä.

3.3 Karanteenileirien arki

Väestönsiirtojen alkupuolella ei ihmisten karanteenissa säilyttäminen ollut leirillä oleskelun ainoana

tarkoituksena, vaan toiminta oli myös uusien tulokkaiden valistamista ja totuttamista Suomen

oloihin, sekä näiden ohjaamista tuleviin työkohteisiinsa. Ennen väestönsiirron toisen vaiheen alkua

siirretyillä inkeriläisillä oli myös yleensä jo yksi karanteeniaika suoritettuna Virossa Kloogan

leirillä, jossa esimerkiksi näiden terveyden tila oli jo tarkistettu.157 Väestönsiirron alussa virallinen

karanteeniaika oli jopa kolme viikkoa, joka tosin alkoi jo inkeriläisten astuttua laivasta Suomen

kamaralle ja siirryttyä noin viikoksi vastaanottoleirille ja vasta sieltä eteenpäin karanteenileirille.158

Karanteeni leiri ja sijoitustoiminta olivat varsin laajamittaista ja leirejä toimi siirron alkuvaiheessa

Lohjalla, Loimaalla, Oitissa, Hyvinkäällä ja Paimiossa. Hyvin nopeasti leiri tilaa tarvittiin kuitenkin

lisää ja toukokuun 1943 aikana perustettiin karanteenileirit myös Eurajoelle ja Saloon. Toisen

siirtovaiheen lopulla helmikuussa 1944 leirejä oli jo peräti kahdeksantoista ympäri Suomea, tosin

niiden sijainti painottui vahvasti Länsi- ja Etelä-Suomeen, jossa maataloustyövoimalle oli erityisesti

kysyntää.159

Siirtojen alkuvaiheen rauhallisuus ja lämmin vuodenaika helpottivat karanteenikauden sujumista ja

ihmiset olivat oloihinsa pääasiassa melko tyytyväisiä. Leirien arki oli inkeriläisille lähinnä odottelua

ennen siirtoa työkohteeseensa, kun leirien viranomaisille se taas oli väestökorttien täyttöä, rahojen

tilittämistä ja korvaustositteiden keräämistä. Väki myös valokuvattiin leiriaikana Valpon

kirjoittamia henkilöllisyystodistuksia varten ja näiltä otettiin myös sormenjäljet

rikostutkimuskeskukselle lähetettäviksi. Leiriajan ehkä tärkeimmäksi tehtäväksi kuitenkin

muodostui tulevien sijoituspaikkojen valinta ja leirien henkilökunta seuloi työvoimapiireistä

tulleiden tilausten perusteella sopivimmat henkilöt tarjottuihin töihin lähetettäviksi. Ennen

työkohteeseen lähtöä henkilöille tehtiin kuitenkin lääkärintarkastus ja jos tämä osoittautui sairaaksi

157 Nevalainen 1990, s.79–80.
158 Tuuli 1988, s. 97–106.
159 Tuuli 1988, s. 247–251. Ks. myös liite no:5, Suomen vastaanotto- ja karanteenileirit.
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tai työkyvyttömäksi, tälle etsittiin huoltopaikka yksityisperheestä tai jostakin alueella sijaitsevasta

hoitolaitoksesta.160

Pienimuotoiseen työntekoon oli kuitenkin mahdollisuus tarttua jo leirillä ollessa, sillä varsinkin

lapsille ja vanhemmille naisille osoitettiin sienien ja marjojen keräämistä, sekä erilaisten käsitöiden

tekoa myyntiä varten. Inkeriläisten uuteen isänmaahansa sopeutumista ajateltiin edesauttavan

työskentelyn jo karanteenileirillä, varsinkin jos näiden oleminen leirillä jostain syystä pitkittyi.161

Ihmisille ei saanut muodostua käsitystä, ” että leirillä saa laiskotella, mikä helposti johtaa

haluttomuuteen ja vastahakoisuuteen heitä työhön sijoitettaessa”.162

Näyttäisi myös siltä, että inkeriläisistä osa koki leiriajan ainakin kesäisissä olosuhteissa suhteellisen

hyvänä, eikä edes parakkimajoitus tai aidattu karanteenialue erityisemmin haitannut näitä. Lapsille

oli järjestetty mahdollisuus koulun käyntiin ja jonkinlaiseen harrastustoimintaankin, mikä oli

suorastaan edistyksellistä, jos vertaa olosuhteita esimerkiksi Kloogan kokoamisleiriin tai

pakolaisleireihin Virossa.
” Karanteeni leirillämme Hämeenkyrössä oli paljon lottia hoitamassa meitä lapsia ja äitini valittiin auttamaan
näitä erilaisissa askareissa. Palkaksi ahkeruudestaan hän sai näiltä suomenkielisen Raamatun. Lapsia leirillä
oli todella paljon ja kävimme siellä myös koulua, sekä laulamassa kuorossa. Äiti oli joka päivä töissä, joten me
lapset saimme lähinnä viihdyttää itse itseämme. Ilma oli tuohon vuoden aikaan todella kesäinen ja lämmin,
minkä vuoksi ihmiset aterioivat ulkona ja lapset juoksivat leikkimässä. Iltaisin menimme parakkeihin vain
nukkumaan ja vuoteena oli lattialle levitetty heinätäytteinen patja. Koko leiri oli eristetty aidalla, mutta ei se
ketään haitannut, koska alue oli silti varsin suuri. Aitojen toiselle puolelle ei ollut lupa mennä, mutta eipä siihen
meillä ollut tarvettakaan. Mihin me olisimme sieltä edes menneet?”163

Inkeriläisestä työvoimasta suorastaan sateli kyselyitä karanteenileirien päälliköille ja työvoiman

välittäminen sitä tarvinneille näyttäisi päässeen varsin hyvin alkuun. Melko pian alkoi esiintyä

kuitenkin soraääniä työvoiman kohtelusta ja jo heinä-elokuun aikana Väestönsiirtoasiain

keskustoimisto lähetti asiaa koskevan tiedotteet niin karanteenileirien, kuin myös eri alueiden

työvoimapäälliköille. Tiedotteissa todettiin inkeriläisten sijoituskohteissa esiintyneen ikävää

nimittelyä väestön alkuperää koskien ja työolojen olleen ala-arvoisia. Väestönsiirtoasian

keskustoimisto epäili jopa, että inkeriläisiä olisi sijoitettu tahallaan tai huolimattomasti töihin

sellaisille maatiloille, joihin huonojen olojen vuoksi oli vaikeaa saada enää suomalaista työvoimaa.

Työvoimaa välittäville tahoille haluttiinkin korostaa, että ensisijaisena tarkoituksena oli helpottaa

inkeriläisten omaa tilannetta ja vasta toiseksi tuli Suomen oman työvoimapulan ratkaiseminen. Jos

huono kohtelu kuitenkin kaikesta huolimatta jatkui, oli inkeriläisillä myös mahdollisuus palata

160 Nevalainen 1990, s. 86–87.
161 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 2.8 1943) ko:50, osa 305, s.2.
KA.
162 VK:n kirjelmä leiripäälliköille 8.9.1943, viittaus Nevalaisessa 1990, s.89.
163 Kinner, Jekaterina. Haastattelu Helsingissä 15.2.2007.
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leirille uuden sijoituspaikan antamista varten. Hieman ristiriitaisesti samassa tiedonannossa

kuitenkin todettiin, että juuri vaikean työvoimatilanteen vuoksi, inkeriläisiä tulisi tästä eteenpäin

sijoittaa ” melkein minkälaiseen maaseudun työhön hyvänsä” ilman sen suurempia

soveltuvuusvaatimuksia.164 Näyttäisi kuitenkin siltä, että suurimmalla osalla inkeriläisistä ei ollut

ongelmia sijoituspaikoissaan. Edellä mainittujen aineistojen perusteella voidaan kuitenkin todeta,

että pienen joukon ongelmat kärjistyivät jo heti alussa siinä määrin, että niihin tuli viranomaisten

taholta puuttua.

Sijoitusolosuhteiden lisäksi päänvaivaa siirtoviranomaisille aiheutti myös se, että useissa

karanteenileirien päälliköille osoitetuissa kirjeissä työvoimaksi toivottiin nimenomaan nuorehkoja,

yksinäisiä miehiä. Suurin osa inkeriläisestä siirtoväestä oli kuitenkin naisia lapsineen, tai vanhuksia.

Viranomaisia vaivasi myös se, että joillain alueilla työvoimatilaukset saapuivat lähes kellon

tarkkuudella siitä, kun laivat erkanivat satamasta noutamaan uutta inkeriläislastia Suomenlahden

takaa. Inkeriläiskuljetuksien aikataulut ja reitit olivat edelleen tarkasti salassa pidettävää tietoa, sillä

vihollisen arveltiin voivan yrittää sabotoida niiden etenemistä. Näin ollen kaikkia karanteenileirien

virkailijoita kehotettiin varsin tiukkaan sävyyn pitämään suunsa supussa laivakuljetuksista ja olla

antamatta kenellekään minkäänlaista ennakkotietoa asiasta.165

Työvoiman kysyntä ylitti jopa jossain määrin tarjonnan, sillä heinäkuun 23. päivä sijoitusalueiden

työvoimapäälliköille osoitetussa kirjeessä todetaan, että kaikille halukkaille ei ole työvoimaa

saatavilla. Tärkeää oli myös perheiden säilyttäminen kokonaisina sijoitustoiminnassa, joten ainakin

äidit alaikäisine lapsineen tuli sijoittaa samaan paikkaan. Täysi-ikäisiä lapsia ei tarvinnut

välttämättä aivan samaan talouteen lähettää, mutta heidätkin tuli kuitenkin sijoittaa samoille

seuduille, kuin muut perheenjäsenet. Inkeriläisen sijoituskohteeseen saattoi vaikuttaa myös

mahdolliset Suomessa jo ennestään olevat sukulaiset, joiden kotiseudun läheisyyteen pääsyä oli

mahdollista anoa.166 Sijoitustoiminnassa ei siis näyttäisi esiintyneen täyttä mielivaltaisuutta tai

järjestelmällistä pakottamista, vaikka inkeriläisiä hyvin määrätietoisesti ohjattiinkin työn pariin.

Perheiden säilyvyys oli etusijalla sijoituskohteita valittaessa ja viranomaisten keskinäisestä

kirjeenvaihdosta käy ilmi selkeä huoli suomalaisten suhtautumisesta inkeriläisten etniseen

164 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 23.7 ja 2.8 1943) ko:50, osat
(305) ja 305. KA.
165 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 23.7 ja 2.8 1943) Ko:50 osat
(305) ja 305. KA.
166 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 23.7 ja 2.8 1943) Ko:50 osat
(305) ja 305. KA.
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alkuperään. Ongelmat kumpusivatkin lähinnä muutamista huonoista suomalaisista työnantajista,

työntekijän omasta haluttomuudesta tai arkipäivän ihmissuhteiden ristiriidoista.

Myöhemmässä väestönsiirtovaiheessa vuoden 1943 loppupuolella painopiste työvoiman

välittämisestä karanteenileireiltä eteenpäin kuitenkin muuttui. Siirtojen kiireellisyydestä johtuen

Virossa Kloogan kokoamisleirissä pidetty karanteeniaika ja terveystarkastukset jouduttiin

poistamaan ja nämä toimenpiteet siirtyivät Suomessa toteutettaviksi. Karanteenileirien ensisijaiseksi

tehtäväksi tuli työvoiman välityksen sijaan kulkutautien torjuminen. Erityisesti huolta herättivät

siirtoviranomaisten keskuudessa pilkkukuume, lavantauti ja kurkkumätä. Niiden torjumiseksi myös

leireillä työskennelleet suomalaiset tuli rokottaa järjestelmällisesti ja kaikkien leiriläisten

liikkumista rajoittaa aiempaa tiukemmin. Karanteenialueet tuli aidata kunnolla ja sijoittaa näkyville

paikoille varoituskylttejä, joissa varoitettiin eksymästä rajojen toiselle puolelle. Leireille määrättiin

myös vaihtelevalla menestyksellä vartiointia, sillä paikallisten ja siirtoväen ennen aikaiset

kosketukset toisiinsa tuli viranomaisten mukaan estää.167

Alussa karanteenileirien väki olikin saanut melko vapaasti ylittää leirien aitaukset, jotka usein

saattoivat olla vain jonkinlainen riuku tai piikkilanka maahan vedettynä. Kuljeskelu leirien

läheisyydessä olleilla aluilla oli niin yleistä, että siitä muistutettiin jatkuvasti leirien päälliköitä

viranomaisten taholta. Ennen kulkutautivaaran puhkeamista asiaan ei kuitenkaan juuri viitsitty

puuttua. Kaikille leireille ei myöskään ollut järjestetty suositusten mukaista vartiointia, vaan asia

saattoi olla paikoittain jopa siirtoväen itsensä hoidossa. Toimintaan tuli kuitenkin nopea loppu

joulukuussa 1943, jolloin tautivaara muuttui entistä todellisemmaksi. Siirtoviranomaiset lähettivät

kaikille leireille varsin tiukan ukaasin, jossa inkeriläisten kylillä kuljeskelusta ja työnteosta leirin

ulkopuolella karanteeniaikana pyrittiin tekemään loppu. Työvoiman lähettäminen karanteeniaikana

metsäsavotoille tai pyykkäämään läheisille maatiloille ei ollut enää mahdollista, mikä taas ärsytti

myös työvoiman tilaajia. Inkeriläisiä itseäänkin kyseinen toimenpide häiritsi ja kieltoa yritettiin

rikkoa varsin ahkerasti. Liikkumisen rajoittamisen lisäksi inkeriläisten olot alkoivat huonontua

leireillä muutenkin. Väestönsiirto oli edennyt loppuvuodesta 1943 kiireisimpään huippuunsa ja

karanteenileireille pakkautui yhä enemmän ihmisiä. Olot ruuhkautuneilla leireillä olivat kaukana

siitä, mitä ne olivat vielä kesällä olleet ja siirtoväen keskuudessakin esiintyi tyytymättömyyttä.

167 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 15.10 1943) ko:50, osa 375,
s.1-2. KA.
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Ahtauden lisäksi vuodenaika oli varsin epäkiitollinen, sillä ulkona oli pimeää ja loskaista, lopulta

myös pakkasta.168

Kaiken kiireen keskellä karanteenileirien kalustostakin jouduttiin tuntuvasti tinkimään. Olkipatjan

sijaan inkeriläiset saivat kallistaa päänsä pahimmillaan pelkille lankuille. Eräässä

Väestönsiirtoasiain keskustoimiston kirjelmässä leiripäälliköille asiasta todetaankin varsin kuivasti;
” Terveille aikaihmisille ei patjapusseja ole lainkaan välttämätöntä antaa. Pelkällä lautalavitsalla nukkumisesta
johtuva jäsenten kipeytyminen kestää tunnetusti vain ensimmäiset 4-5 päivää, jolloin ruumis on jo tottunut
kovaan alustaan.169

Pakkasen puremissa parakeissa nukkuminen varmasti laski siirtoväen mielialoja, varsinkin kun

tarjolla oli pelkkä kova lavitsa. Väestönsiirtoasian keskustoimiston kirjeenlaatijalla tuskin itse oli

omakohtaista kokemusta lattialla nukkumisesta, mutta viranomaisena tämän ajattelikin vain

kalusteongelman ratkaisua. Pitkittyneenäkin karanteeniaika oli tarkoitettu vain väliaikaiseksi

ratkaisuksi siirtoväkeä eteenpäin ohjattaessa. Väestönsiirron kiireisemmässä vaiheessa ei

kuitenkaan aina pystytty tarjoamaan, edes sen hetkisiin oloihin suhteutettuna, siedettävää huoltoa

karanteenileirien inkeriläiselle siirtoväelle.

3.4 Poliittinen valvonta ja leirien valistustyö

Inkeriläisen väestönsiirron laajuus aiheutti myös sen, että viranomaiset huolestuivat näiden mukana

Suomeen kulkeutuvan kommunistista ainesta. Karanteenileireillä epäilyttävän aineksen pelättiin

myös harjoittavan bolshevistista propagandaa ja aiheuttavan jopa levottomuuksia. Tästä johtuen

siirtoväen poliittinen valvonta pyrittiin järjestämään mahdollisimman toimivaksi ja sitä

toteuttamaan määrättiin useita eri tahoja. Valvontaa suorittivat siirtoviranomaiset itse, Valtiollinen

poliisi, leirien- ja oppilaitosten henkilökunta, sekä sijoituspaikoilla paikalliset poliisiviranomaiset.

Jatkuvalla tarkkailulla arvioitiin myös siirretyn väestön toimintaa ja harrastuksia heidän

sijoituspaikoillaan, joka olisi voinut vaikuttaa näiden myöhempään Suomen kansalaiseksi

ottamiseen.170 Voidaankin siis todeta, että tässä vaiheessa väestönsiirtoa viranomaisilla oli ajatus,

että inkeriläiset olisivat tulleet pysyvästi Suomeen. Valvonnalla haluttiin kuitenkin varmistaa, että

vain kaikkein ”sopivimmat” henkilöt saisivat jäädä.

Inkeriläisiin kohdistettu valvonta voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osioon. Ensimmäisenä oli

Inkerissä ja Virossa tapahtunut valvonta, joka alkoi jo inkeriläisten kotikylissä. Kylissä vierailleiden

168 Nevalainen 1990, s.85.
169 VK:n kirjelmä leiripäälliköille 3.11.1943, Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat, ko:50. KA.
170 Inkeriläisten väestönsiirtoa koskevat asiakirjat 1942–44, ko:12, inkeriläisten valvonnan järjestämisestä, s.1. KA.



58

suomalaisten siirtoviranomaisten tuli kautta rantain kysellä paikalliselta väestöltä näiden

suhtautumista kommunistiseen ideologiaan ja evätä oikeus siirtoon kaikilta bolshevistisen puolueen

toimihenkilöiltä tai muuten aktiivisesti toimintaan osallistuneilta. Inkeriläisten siirryttyä kylistään

Kloogan kokoamisleirille Viroon, vastuu tarkkailusta jakautui leirin henkilökunnalle ja Valpon

lähettämille virkailijoille. Jopa leirien lääkäreitä ja terveyssisaria kehotettiin olemaan erityisen

valppaana piileskelevien kommunistien varalta ja kaikki epäilykset tuli viipymättä ilmoittaa paikalla

olleille Valpon poliisimiehille.171 Juuri näiden kahden ammattiryhmän havainnoille ehkä annettiin

arvostusta, koska he kohtasivat lääkärintarkastuksessa lähes jokaisen siirretyn, ennen kuin nämä

lähetettiin matkalle kohti Suomea.

Siirtoväen rantauduttua uuteen kotimaahansa heidän poliittinen tarkkailunsa ei suinkaan jäänyt

Suomenlahden taakse, vaan jatkui vastaanotto- ja karanteenileireillä, oppilaitoksissa ja

lastenkodeissa. Erityisen tärkeänä pidettiin, että inkeriläiset eivät saisi kuljeskella vapaasti leireiltä

tai työkohteistaan minne sattui, vaan esimerkiksi karanteenileiriltä poistumiseen henkilö tarvitsi

erityisesti sitä varten haetun oleskelukirjan. Jos leirialueelta poistunut kuljeksija tavoitettiin ilman

kyseistä todistusta, saattoi hän joutua paikallisen poliisiviranomaisen pidättämäksi. Väliaikaiseen

poistumiseen oikeuttanutta oleskelukirjaa tuli anoa leirin johdolta, joka taas lähetti anomuksen

omalla lausunnollaan ja hakijan valokuvalla varustettuna Valpon hyväksyttäväksi. Hakija saattoi

saada myös eräänlaisen tilapäisen työtodistuksen suoraan leirin johdolta, joka oikeutti

työskentelyyn karanteenileirin läheisyydessä, jos hänen oleskelukirjansa saapuminen viivästyi.

Valpon viranomaiset vaativat myös jatkuvasti leirien henkilökuntaa pitämään tarkkaa kortistoa

leireillä olleesta siirtoväestä ja yleensäkin raportoimaan näiden mielialoista tai esiin tulleista

kommunistisista mielenilmauksista. 172

Karanteenileireiltä poistumiseen ei kuitenkaan näytettäisi kiinnittäneen kovin vakavaa huomiota

ennen väestön siirron toista vaihetta ja konkreettista kulkutautivaaraa. Vielä silloinkin useilla

leireillä sattui kuitenkin asian suhteen laiminlyöntejä. Tämän johdosta Väestönsiirtoasian

keskustoimistosta lähetettiin jälleen leirien päälliköille vihaisia kirjeitä, joissa vaadittiin

”leväperäisyyden” ja ”asiattoman kanssakäymisen paikallisen väestön parissa” ehdottomasti

loppuvan.173 Leirien paikallisviranomaiset varmasti joutuivat melkoiseen puristukseen

Väestönsiirtoasiain keskustoimiston, kommunisteja tarmolla metsästäneen Valtiollisen poliisin ja

171 Inkeriläisten väestönsiirtoa koskevat asiakirjat 1942–44, ko:12, inkeriläisten valvonnan järjestämisestä, s.1-2. KA.
172 Inkeriläisten väestönsiirtoa koskevat asiakirjat 1942–44, ko:12, inkeriläisten valvonnan järjestämisestä, s.2. KA.
173 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 9.12.1943) ko:51, osa 484.
KA.
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alueidensa työvoimatilausten välikädessä. Toinen taho kun olisi halunnut mahdollisimman virallista

tietä ja aikaa vievästi päättää inkeriläisten liikkumisesta, kun taas toisaalta vaadittiin nopeasti väkeä

kaskimaille tai pyykkipaljun ääreen. Ihmisiä näyttäisi myös yksinkertaisesti olleen hyvin vaikeata

estää poistumasta karanteenialueelta, koska kyse ei suinkaan ollut mistään aseellisesti vartioidusta

vankileiristä. Pelkät matalat aidat tai viranomaisten määräykset paperilla eivät olleet riittäviä

pitämään väkeä aitojen sisäpuolella.

Karanteeniajan päätyttyä inkeriläisten valvonnan tuli jatkua myös näiden lopullisilla

sijoituspaikoilla. Valvonta siirtyi paikallisen poliisiviranomaisen ja sijoituskohteen, kuten

esimerkiksi monessa tapauksessa maatilojen, asukkaiden tehtäväksi. Sijoituspaikkaan saavuttaessa

oli inkeriläisen myös mentävä oleskelukirjansa kanssa, joka toimi eräänlaisena väliaikaisena

henkilöllisyystodistuksena, paikallisen poliisiviranomaisen luo ilmoittautumaan.174 Todistus

annettiin jokaiselle 20.12 1929 tai aikaisemmin syntyneelle ja siitä tuli olla haltijansa henkilötiedot,

sormenjäljet, sekä valokuva ja nimikirjoitus. Tämän lisäksi korttiin tuli merkitä myös ulkoiset

tuntomerkit ja mahdolliset erityistuntomerkit. Huomiota herättävät tuntomerkit oli jopa määritelty

erikseen, sillä eräässäkin Valpon kirjeessä koskien väliaikaisten henkilöllisyystodistusten

valmistamista mainitaan tällaisiksi ” raajarikkoisuus, katkenneet sormet, arvet, ”omituisuus”,

tatuoinnit kasvoissa, päässä, kaulassa tai käsissä…”. 175

Konkreettisen valvonnan lisäksi, yhtenä valvonnan välineenä toimi myös inkeriläisiin leiriaikana

kohdistettu valistustyö. Valistamisella oli tarkoitus sopeuttaa inkeriläiset Suomeen mahdollisimman

hyvin ja sen saatettiin olettaa myös toimivan vastaanottavaisessa kuulijassa eräänlaisena

itsesäätelymenetelmänä. Tarkoituksena lienee ollut, että omaksuttuaan positiivista tietoa uudesta

isänmaastaan ja omasta heimoyhteydestään Suomeen, kuulija ei enää kaipaisi entiselle

kotiseudulleen, vaan alkaisi rakentaa elämäänsä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Väestönsiirtojen alkuvaiheessa jokaiselle karanteenierälle pyrittiin järjestämään luentoja Suomen

historiasta, olosuhteista ja yhteiskuntajärjestelmistä, joista saatettiin pitää jopa ryhmäkeskusteluja.

Apuvälineinä käytettiin kirjallisuutta, karttoja sekä Inkeri-lehteä, joita Inkerin Liitto ja lotat usein

leireille hankkivat.  Toimintaa valvoi aina leiripäällikkö, joka määräsi valistusohjaajat ryhmille ja

nämä taas saattoivat valikoida apulaisia itselleen leiriläisten joukosta. Varsinaista viihdettä leireillä

174 Inkeriläisten väestönsiirtoa koskevat asiakirjat 1942–44, ko:12, inkeriläisten valvonnan järjestämisestä, s.3. KA.
175 Valtiollisen poliisin ohje Inkerin siirtoväen väliaikaisten henkilöllisyystodistusten valmistamisesta 22.5.1943. No 3
s34/VII 1570. KA.
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esitettiin melko vähän, tosin eräillä leireistä esitettiin elokuvat Keinumorsian sekä Katariina ja

Munkkiniemen kreivi, jotka saivat suurat suosiota varsinkin nuorison keskuudessa. Nuorille

järjestettiin monilla leireillä myös rippikouluja, jotka saivat lehdistössä valtakunnallistakin

huomiota. Paikkakuntien papit järjestivät leireillä paljon hengellisiä tilaisuuksia ja

jumalanpalveluksia, mikä taas vetosi erityisesti vanhempiin inkeriläisiin.176

Leirin johtajat tai heidän apulaisensa pitivät usein puheita karanteenileirien väelle, varsinkin juuri

näiden saavuttua leirille ja myöhemmin taas sijoituspaikkoihin lähtiessä.

Eräässä Paimion karanteenileirin peräti seitsemän sivua käsittävässä puheluonnoksessa leiriltä

lähteviä inkeriläisiä muistutettiin vuolaasti monestakin eri asiasta. Puheessa korostettiin ensin

inkeriläisten Suomeen siirtymisen vapaa-ehtoisuutta, vaikka saksalaiset parhaillaan

pakkoevakuoivatkin Inkerinmaata. Kuulijoita muistutettiin erityisesti siitä, että näiden oli jo Virossa

pitänyt allekirjoittaa anomus Suomeen pääsystä ja antaa siirrolle suostumuksensa. Jos näin ei ollut

tehty jo Virossa, saattoi anomuksen kirjoittaa vielä karanteenileirilläkin. Kuulijoita kehotettiin myös

sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntajärjestykseen, mutta jos nämä eivät olleet siihen halukkaita,

saivat he lähteä halutessaan takaisin Viroon. Virosta heidät tosin siirrettäisiin saksalaisten toimesta

Liettuaan, kuten valloitetun alueen venäläiselle väestölle oli tapahtunut. Suomessa elämäänsä

jatkavia taas rohkaistiin tuntemaan itsensä tasavertaisiksi paikallisen väestön kanssa ja

tulevaisuudessa inkeriläisille lupailtiin jopa yhtäläisiä kansalaisoikeuksia.177

Näiden lisäksi puheessa esitettiin myös kritiikkiä, sillä puheen laatijan mielestä inkeriläiset

näyttäisivät vaihtaneen liian helposti työpaikkaa ja joidenkin syyllistyneen kommunististen

aatteiden levittämiseen. Kirjoittaja kuitenkin toteaa tämän olevan vain pienen väestönosan

toimintaa, mutta tämän mukaan ”paha kello kauas kaikuu”, eli yksikin huono teko voi luoda

ennakkoluuloja inkeriläisiä kohtaan. Inkeriläisiä kuitenkin vaadittiin nopeasti paljastamaan

joukostaan kommunistiseen kiihottamiseen syyllistyneet henkilöt, jos sellaisia tekoja sattui itse

todistamaan. Tämän lisäksi erityisesti inkeriläisiä nuoria miehiä kaivattiin Suomen armeijan

riveihin ja heidän puolisoilleen luvattiin samaa avustusta, kuin suomalaisen asevelvollisenkin

perheelle. Puheen loppupuolella inkeriläiset saivat myös monenlaisia neuvoja käytännön asioissa,

kuten rahanvaihdosta tai saksalaisille luovutetun omaisuuden korvaamisesta. Aivan viimeisillä

riveillä mainitaan myös leiriä piinanneesta täiongelmasta, josta kirjoittajan mukaan oli päästävä

176 Nevalainen 1990, s.89–90.
177  Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa, puheluonnos karanteenileirien
päälliköille esitettäväksi ennen inkeriläisten sijoittamista työkohteisiinsa) ko:51, osa 442, s.1-5, KA.
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eroon. Keinoksi tähän annettiin leiriläisten ja näiden vaatteiden entistä ahkerampi saunottaminen,

sillä kirjoittajan mukaan inkeriläisten maine sijoituspaikoissa oli kiinni myös näiden siisteydestä.

Lopussa leirinjohtaja mainitsi vielä ohjelehtisestä178, jonka jokainen leiriltä lähtenyt sai mukaansa

vietäväksi uuteen sijoituspaikkaansa.179

Ensimmäisen siirtovaiheen aikana olikin mahdollista vielä keskittyä valistuksessa enemmän

aatteelliseen ja teoreettiseen puoleen, mutta siirryttäessä väestönsiirron toiseen vaiheeseen

painopiste alkoi oleellisesti muuttua. Väestönsiirtoasiain keskustoimisto lähetti kaikille

karanteenileireille lokakuussa 1943 ilmoituksen;
”kaikki karanteenileirillä tapahtuva toiminta on nyt supistettava vain välttämättömimpään, jotta leirin
henkilökunnan työ voidaan keskittää edellä mainittuihin tehtäviin (karanteenin valvonnan tiukentaminen).
Niinpä valistustoiminta on nyt keskitettävä lähinnä vain käytännöllisten neuvojen antamiseen inkeriläisille siitä,
miten heidän sijoituksensa, palkkansa ja huoltonsa on järjestetty, kenelle heidän tulee sijoituspaikkakunnalla
ilmoittautua, mistä he saavat elintarvike- ja vaatekorttinsa, miten rahojen maksu tapahtuu jne. Muu
valistustoiminta rajoittuu Inkeri-lehden, sekä hengellisen kirjallisuuden jakamiseen ja niin ikään pidetään
paikkakunnan papiston avustuksella mahdollisuuden mukaan jumalanpalveluksia.”180

Väestönsiirron toisen vaiheen kiireellisyydessä ja väkimäärän noustessa radikaalisti leireillä

näyttäsikin siltä, että loppusyksystä lähtien leireillä tuli valistustoiminnassa keskittyä lähinnä

käytännönasioiden opetukseen, muu toiminta jäi lehtien jakamiseen ja satunnaisiin

kirkossakäynteihin.

Käytännön asioiden hoidon opettaminen ei aina kuitenkaan mennyt kovin hyvin perille ja

Valtiollisessa poliisissa tuskailtiin jatkuvasti inkeriläisten poistuvan leireiltä vajanaisin tiedoin

varustettuna tai ilman asianmukaisia henkilöllisyyspapereita sijoituskohteisiinsa. Tätä ei kuitenkaan

voida pitää täysin siirtoväestä johtuneena asiana, vaan osansa siinä oli myös leiriviranomaisten

kiireellä. Suuria ihmismääriä oli lähes mahdotonta omaksuttaa nopeasti toimimaan

arkipäiväisenkään byrokratian parissa, joten näiden opastus esimerkiksi erilaisten kaavakkeiden

täytössä saattoi jäädä hyvinkin vajavaiseksi.181  Valistustyö näyttäisi siis alkaneen hyvissä

merkeissä, mutta muuttuneen toisen siirtovaiheen aikana, kuten niin monet muutkin inkeriläisiä

koskettaneet asiat, vain välttämättömimpien toimenpiteiden hoitamiseksi. Opastusta juuri

viranomaisten kanssa asioimiseen inkeriläiset olisivat tarvinneet kaikkein kipeimmin.

178 Ohjeita leiriltä lähteville inkeriläisille, ks. liite nro:6.
179 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa, puheluonnos karanteenileirien
päälliköille esitettäväksi ennen inkeriläisten sijoittamista työkohteisiinsa) ko:51, osa 442, s.5-7, KA.
180 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 15.10.1943) ko:50, osa 375,
s.2-3. KA.
181 Nevalainen 1990, s.89–90.
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4. Veljeksi vai työläiseksi?
4.1 Inkeriläiset työelämässä

Karanteeniajan päätyttyä inkeriläiset lähtivät heille osoitettuihin työpaikkoihin, jotka oli valittu jo

karanteenileirillä työvoimapiireistä tulleiden työnantajien tilausten perusteella. Siirtoväen alueellista

asuttamista varten ei ollut mitään erityistä suunnitelmaa, vaan sijoitukset riippuivat työ- ja

huoltopaikkojen tarjonnasta. Väestönsiirron alkuvaiheessa valtaosa inkeriläisistä sijoittui Lounais-

ja Etelä-Suomeen erityisesti karanteenileirien lähikuntiin, mistä ensimmäiset työpaikatkin löytyivät.

Siirtoväen virran kasvaessa vuoden 1943 lopussa asutuskentäksi laajeni miltei koko Suomi Lapin

lääniä myöten. Kesällä 1944 inkeriläisiä oleskeli 505 Suomen kunnassa, eli 84 prosentissa kaikista

kunnista. Yli puolet inkeriläisistä oli sijoitettu alle 8000 asukkaan maalaispitäjiin.

Sijoituspolitiikassa oli kuitenkin muutamia paikkoja, joihin inkeriläisten sijoittamista pyrittiin

välttämään. Turvallisuussyistä ei inkeriläisiä päästetty juurikaan Itä-Karjalaan eikä takaisin vallatun

Karjalan rajapitäjiin. Poliittisen valvonnan vaikeuksien takia inkeriläisten sijoittamiselta suljettuja

kaupunkeja olivat aika ajoin myös Helsinki, Tampere ja Turku. Siirtoväkeä asutettiin kielisyistä

johtuen niukasti myös ruotsinkielisiin kuntiin ja Pohjanmaalle, johon taas oli jätettävää tilaa

karjalaisevakoiden sijoittamista varten.182

Ruotsinkielisiin kuntiin sijoittamista rajoitettiin, koska siirtoviranomaiset halusivat inkeriläisten

tutustuvan ensisijaisesti suomalaiseen ympäristöön, mutta sijoitustoiminnasta vastannut Pentti

Kaitera totesi sisäasianministeri Leo Ehnroothin Ruotsalaisesta Kansan Puolueesta antaneen hänen

ymmärtää sijoittamisen ruotsinkielisille alueille olevan myös epätoivottua. Tarkkoja perusteluja

mielipiteelleen ministeri ei antanut ja samaan aikaan esimerkiksi ruotsinkielisten kuntien

maanviljelijät olisivat olleet hyvinkin halukkaita ottamaan vastaan inkeriläistä työvoimaa.

Myöhäissyksyllä 1943 ruotsinkielisten kuntienkin oli kuitenkin tingittävä kannastaan ja otettava

vastaan inkeriläistä siirtoväkeä. Vähäisestä sijoitusmäärästä huolimatta kantaväestö valitti

paikoittain jopa sisäasiainministeriöön saakka inkeriläisevakoista alueellaan, tosin samat valittajat

olivat pian kahnauksissa myös alueelle sijoitettujen karjalaisevakoiden kanssa. 183

Tämän lisäksi inkeriläisiä ainakin aluksi pyrittiin olemaan sijoittamatta sellaisille maatiloille, joissa

oli venäläisiä sotavankeja töissä. Kieltoa kuitenkin laiminlyötiin melko laajasti, sillä inkeriläisiä oli

jo alusta pitäen ehditty sijoittamaan myös vankien kanssa samoille maatiloille, mikä taas herätti

182 Nevalainen ja Sihvo 1991, s.275–276.
183 Nevalainen 1990, s.109–110.



63

paheksuntaa Väestönsiirtoasiain keskustoimistossa ja Kotijoukkojen esikunnassa. Elokuussa 1943

karanteenileirien päälliköille lähetettiin muun ohjeistuksen lisäksi kirje, jossa asiaa tarkennettiin;
” ettei kuluvan kesän aikana ryhdytä enempää inkeriläisiä, kuin sotavankejakaan poistamaan tiloilta, joihin
näitä on molempia sijoitettu. Tästä lähtien ei kuitenkaan inkeriläisiä ja sotavankeja saa enää samalle tilalle
sijoittaa.”184

Niillä paikoin, joissa tiloille oli sijoitettu inkeriläisiä ja sotavankeja vahdittiin näiden kanssa

käymistä suomalaisten taholta varsin tiukasti. Nuoren Hilda Peussan matkustaessa sisarustensa

kanssa karanteenileiriltä maataloon Lievestuoreelle, oli samaan sijoituspaikkaan jo ehditty hankkia

venäläisiä sotavankeja peltotöihin.
” Kun tulimme taloon, meille sanottiin, että täällä on kuulkaa ryssiä vankina ja niiden kanssa ette saa puhua tai
olla tekemisissä. Se talon isäntä sanoi sen niin kylmästi, ettei voi kuvitellakaan. Vankien kanssa emme edes
yrittäneet puhua venäjää ja olimme molemmat puolet omissa oloissamme.”185

Inkeriläinen siirtoväki ja venäläiset sotavangit saivatkin nähtävästi monella maatilalle jatkaa

rinnakkaiseloaan, joskin näiden keskinäinen kanssakäyminen kiellettiin työntekoa lukuun ottamatta

täysin.

Inkeriläisiä pyrittiin sijoittamaan pääasiassa maatalouden pariin, mutta muunlaisia yrityksiäkin oli

erityisesti yksinäisten miesten ja naisten kohdalla. Yksinäisiä miehiä määrättiin marraskuussa 1943

osallistumaan Suomen puolustukseen työskentelemällä linnoitustyömailla. Jos inkeriläisperheessä

sattui olemaan vaikkapa kaksi täysi-ikäistä veljestä, saatettiin se, kumpi ei ollut perheen huoltaja,

määrätä linnoitustöihin. Linnoitustöihin osallistumisen ajateltiin myös auttavan inkeriläisten aseman

järjestämisessä sodan jälkeen, jos nämä osoittaisivat olevansa aktiivisia maanpuolustuksessa.

Yksinäisiä nuoria naisia tai perheestään vapaaehtoisesti eronneita sijoitettiin edelleen pääasiassa

maataloustöihin, mutta kotiapulaispulan vuoksi erityisesti monilapsisiin perheisiin saatettiin hakea

myös inkeriläistyttöjä työvoimaksi.186

Näiden tahojen lisäksi työvoimaa kaipasivat myös saksalaiset, jotka ahdistivat Väestönsiirtoasiain

keskustoimistoa pyynnöillään työvoimasta Pohjois-Suomen linnoitustyömaille. Keskustoimisto

katsoikin olleensa pakotettu suostumaan siihen, että se antoi luvan pieniperheisille, inkeriläisille

luvan siirtyä saksalaisten palvelukseen, jos nämä niin itse tahtoivat. Ulkoasiainminiteriön kanssa

käytyjen neuvottelujen nojalla oli kyseinen järjestely katsottu edullisemmaksi, kuin tuoda tässä

184 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 23.7 ja 2.8 1943) Ko:50 305,
s.3. KA.
185 Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
186 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 26.11.1943) ko: 51, osio 447,
s.1-2. KA.
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vaiheessa venäläisiä sotavankeja Pohjois-Suomeen. Venäläisistä arveltiin olevan mahdollisesti

negatiivisia ulkopoliittisia seurauksia, mutta inkeriläistenkin käytöstä haluttiin korostaa, että näiden

oli siirryttävä vapaaehtoisesti saksalaisten työmaille. Väestönsiirtoasiain keskustoimistosta

muistutettiin erityisesti karanteenileirien päälliköitä, että jos näiden leireille ilmestyi saksalaisia

kyselemään inkeriläistyövoimaa, tuli leiriläisille korostaa, että pakollista saksalaisten mukaan

lähteminen ei ollut. Jos vapaaehtoisia lähtijöitä oli, täyty näiden lukumäärästä ja lähtövalmiudesta

ilmoittaa Väestönsiirtoasiain keskustoimistolle, joka järjesti kuljetuksen linnoitus- ja saksalaisten

työmaille.187

Tiedustelujen alussa kävi kuitenkin lähes heti ilmi, että inkeriläisellä siirtoväellä ei ollut kovinkaan

suuria haluja lähteä töihin saksalaisille. Tämä taas ei miellyttänyt ollenkaan saksalaisia, jotka

valittivat jatkuvasti suomalaisille viranomaisille vaikeuksistaan saada pystyvää työvoimaa

pohjoiseen. Useilla karanteenileireillä ei silti löydetty ainoatakaan vapaaehtoista ja inkeriläisiin

jouduttiinkin käyttämään suostuttelua ja lupailua paremmasta palkasta ja kohtuullisista työoloista.

Myöhemmin osaa saksalaisten mukaan lähteneistä pidettiin jopa osittain tähän pakotettuina, mutta

painostus työvoiman saamiseksi oli saksalaisten puolelta kovaa. Suurin osa saksalaisten mukaan

joutuneista inkeriläisistä työskenteli Luftwaffenin188 alaisuudessa pohjoisen sotilaslentokentillä.

Kaiken kaikkiaan inkeriläisiä siirtyi saksalaisten palvelukseen lähes 800 henkilöä, joista suurin osa

sijoittui lentokenttien läheisyyteen erilaisiin hanttihommiin, kuten halonhakkuuseen ja

pyykkäykseen. Osa inkeriläisistä taas sijoitettiin leirisavotoille, joita sijaitsi muun muassa

Rovaniemen Poikajärvellä ja Vaattunkivaarassa. Olot lentokenttätyömailla ja syrjäisillä savotoilla

olivat varsin karut ja työtahti kova, mutta sitä ne olivat myös saksalaisten palveluksessa

työskenteleville suomalaisille. Työväen muonitus koostui pääasiassa säilykkeistä ja metsätyömailla

yövyttiin kamiinalämmitteisissä vaneriteltoissa. Soraääniä kurjista oloista alkoi esiintyä sekä

inkeriläisen, että suomalaisen työvoiman keskuudessa. Saksalaiset taas raportoivat edelleen

suomalaisille viranomaisille heille toimitetun työvoiman huonoista työhaluista ja

kurittomuudesta.189

Ei vaikuttaisi kuitenkaan kovin yllättävältä, että inkeriläisiä oli vaikeaa saada siirtymään

saksalaisten töihin, sillä monella saattoi olla kokemuksia työnteosta näille jo Inkerinmaan

valtaamisen ajoilta. Muistot taas eivät välttämättä olleet kovin ruusuisia, sillä varsinkin

187 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 26.11.1943) ko: 51, osio 447,
s.2-3.  KA.
188 Saksan ilmavoimat.
189 Nevalainen 1990, s.139–141.
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rintamalinjan läheisissä kylissä inkeriläiset olivat työskennelleet saksalaisten linnoitus- ja

huoltotöissä kirjaimellisesti kranaattitulen keskellä. Saksalaiset tunnettiin Inkerinmaalla myös

varsin tiukkoina työkurin suhteen, mikä tuskin oli omiaan houkuttelemaan ketään näiden

palvelukseen taas myöhemmin Suomessa.

Samaan aikaan inkeriläisiä sijoitettiin muualla Suomessa edelleen lähinnä maataloustöihin, eikä

työkohteisiinsa lähetettyjen soveltuvuutta kyseiseen työhön edes liiemmin kyselty. Väestönsiirron

alkuvaiheessa inkeriläisistä jopa 97 prosenttia joutui maataloustöihin, koska pula työntekijöistä oli

tällä sektorilla kaikkein pahin. Syksyllä 1943 oli maatalouden pariin siirretty jo 14 000 inkeriläistä,

joista viranomaisten mukaan monilla paikkakunnilla olikin melkoinen apu peltotöissä ja

sadonkorjuussa. Maatalouteen keskittämisessä liioiteltiin kuitenkin alussa jonkin verran laittamalla

esimerkiksi teollisuuden ammattilaisia tai opettajia kuokkimaan peltoja, vaikka näiden

ammattitaitoa olisi voitu hyödyntää muuallakin. Eräitä sijoituksista peruttiinkin jo heti alkuunsa,

koska työnteosta ei tullut mitään tekijöiden huonon kunnon tai ammattitaidottomuuden vuoksi.

Nuorehkoille inkeriläisille suunniteltiin viranomaisten taholta myös eräänlaisien työpalveluleirien

järjestämistä, jossa olisi annettu ammattivalmennusta neljän kuukauden ajan ennen työelämään

astumista. Tämä jäi kiireen vuoksi kuitenkin vain suunnitelmaksi paperille. Saman kohtalon koki

myös ajatus inkeriläisten käyttämisestä apuna suomalaisten linnoitustöissä.190 Toteutuessaan se

olisikin voinut olla poliittisesti varsin arveluttava asia, sillä vapaaehtoisesti saapuneiden

neuvostosiviilien käyttäminen sotivan valtion puolustuksen varustamiseen olisi varmasti saattanut

herättää jopa kansainvälistä huomiota.

Väestönsiirron toisen vaiheen alkaessa syksyllä 1943 alkoi myös siirtoväen työnkuva hieman

monipuolistua, sillä työhön sijoituksessa tapahtuneet ongelmat oli viranomaisten taholta tiedostettu

ja niihin pyrittiin puuttumaan erityistapauksien kohdalla. Siirtoviranomaiset suunnittelivatkin

keskinäisten neuvottelujen jälkeen uutta lähestymistapaa sijoituksiin. Maataloustöihin sijoitettiin

edelleen väkeä ensisijaisesti, mutta teollisuuden alat tulivat heti toisena sijoituskohteina

vaihtoehdoksi, jos koko perheelle pystyttiin samalla järjestämään asunto. Maalla siirtoväen

asuminen oli ollut aiemmin kaupunkia huomattavasti helpommin järjestettävissä. Inkeriläisen

työvoiman pystyvyys ja määrä oli kuitenkin arvioitu hieman yläkanttiin, sillä aiemmin oli odotettu

raskaaseen työhön sopivia, yli 16-vuotiaita työntekijöitä miehiä noin 12 000 ja naisia jopa 25 000.

Sen sijaan viranomaisten kirjelmästä 26.10.1943 käy ilmi, että miehiä saatavilla oli vain 8 000 ja

190 Nevalainen 1990, s.130–138.
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naisia 16 000 ja aiemmat arviot on viivattu punakynällä yli.191 Nähtävästi jo tuolloin oli huomattu,

että vaikka inkeriläisistä oli varsinkin alussa suurta apua työvoimapulan lieventämisessä, niin

jossain määrin viranomaisten arvioinnit nimenomaan siirtoväen ikärakenteesta, sukupuolesta ja

työkyvystä, olivat olleet vääriä.

Työllistettyjen inkeriläisten arvioitiin keväällä 1944 silti työskennelleen lähes 90 prosenttisesti

edelleen maatalouden piirissä, vaikka siirtymää erityisesti teollisuuden ja palveluammattien pariin

olikin havaittavissa. Erityisesti inkeriläisiä ammattimiehiä haluttiin telakoille ja metallityöaloille

sotatarvike tuotantoon. Teollisuusaloille tahtoneet inkeriläiset joutuivat kuitenkin ensin Valpon

tarkkaan seulaan, eikä läheskään kaikkia halukkaita katsottu poliittisesti soveltuviksi

työskentelemään arkaluontoisella työsektorilla tai vaikeammin valvottavissa olevissa

kaupunkiympäristössä.192 Sijoitusviranomaiset olivat huomanneet myös erityisesti nuorten naisten

pyrkivän pois maaseudulta piioiksi tai kotiapulaisiksi kaupunkialueelle, josta annettiin kysynnästä

huolimatta varsin tiukat määräykset; tytöt saivat pysyä maaseudulla ja suomalaisten tuli sota-aikana

selvitä kaupungissa ilman turhaa palvelusväkeä. Linjauksesta saatettiin poiketa vain, jos kotiapua

tarvittiin erityisesti monilapsiseen perheeseen, jonka isä saattoi olla rintamalla.193

Näyttäisi kuitenkin siltä, että vaikka työelämään sijoittaminen oli inkeriläisten kysymyksessä melko

yksipuolista, niin kokonaisuudessa asiat saatiin hyvinkin nopeasti toimimaan. Kaikki jotka suinkin

vain kykenivät, sijoitettiin töihin ja vedettiin näin mukaan talouden tuotantoon. Olot ja palkat olivat

inkeriläisille varsin vaatimattomat, mutta sodanaikaisissa olosuhteissa myös kantaväestö joutui

tinkimään omasta elintasostaan. Huomattavaa kuitenkin on se, että vaikka inkeriläisten työpanos

maataloudessa oli ensiapuna tärkeä, siirtoväen kyky ja halu maatöihin oli ennakoitua vähäisempää.

4.2 Yksipuolinen sijoitus ongelmana

Inkeriläisen siirtoväen sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan voidaan nostaa esiin useitakin

eri tasoja. Eräs niistä liittyy inkeriläisten järjestelmälliseen sijoittamiseen maatalouden pariin, mikä

ei ehkä onnistunut aivan niin mallikkaasti, kuin viranomaiset olivat odottaneet. Lienee varsin

selvää, että siirtoväestä ne, jotka eivät olleet koskaan tehneet maatöitä tai olivat kouluttautuneet

aivan toisille aloille, eivät kuokan varressa juuri viihtyneet.

191 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Inkeriläisten väestönsiirtoja ja sijoitusta koskevia suunnitelmia ja ohjeita
viranomaisille, muistio 26.10 1943) ko: 21. KA.
192 Nevalainen 1990, s.136.
193 Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Paimion väestönsiirtoleirin kirjeenvaihtoa 26.11.1943) ko: 51, osio 447,
s.1-2. KA.



67

Tästä taas seurasi usein torailua talon isäntäväen kanssa, jotka taas edelleen valittivat

sopimattomista työntekijöistä sijoitusviranomaisille. Nämä eivät kuitenkaan mielellään antaneet

lupaa työpaikan vaihtoon, jos kysymyksessä oli vain sopimattomuus tai haluttomuus maatöiden

tekemiseen. Erityisen vaikeaksi tilanteen teki, jos työpaikkaa olisi tahtonut näistä syistä vaihtaa

nuori ja terve ihminen, sillä nuorta työvoimaa kaivattiin erityisesti maatöiden pariin. Toinen

ongelmaryhmä muodostui taas erittäin koulutetusta tai varttuneesta ammattiväestä, joille ei tahtonut

löytyä omaa alaa vastaavia työpaikkoja. Joukossa saattoi olla hyvinkin Neuvostoliitossa

korkeakoulututkinnon suorittaneita agronomeja, eläinlääkäreitä tai muusikkoja, jotka tutkinnostaan

huolimatta ohjattiin tiukasti maataloustöihin. Raskaisiin töihin tottumattomat saattoivat

osallistumishalustaan huolimatta joutua pulaan, koska fyysinen suorituskyky ei vastannut

ammattimaiseen maanviljelyyn tottuneen isäntäväen odotuksia. Erittäin yleinen valittamisen aihe

työpaikan vaihdosta viranomaisilta anottaessa olivatkin erilaiset selkä- ja käsisäryt. Väestönsiirron

toisen vaiheen alussa ongelma oli jo viranomaisten tiedossa ja erityisalojen työntekijöitä yritettiin

ohjata pienemmille sektoreille, kuten esimerkiksi palvelualoille kotiapulaisiksi tai teollisuuteen.

Näin ei kuitenkaan voitu kovin suuressa määrin tehdä ja tilanne jäi edelleen ongelmalliseksi näiden

ryhmien osalta.194

Voisi myös olettaa, että esimerkiksi työn sopimattomuudesta aiheutuneet kolotukset ja kivut eivät

olleet omiaan edistämään henkilöiden sopeutumista Suomeen, varsinkin jos viranomaiset yleensä

torjuivat anomukset työpaikanvaihdoksista. Motivaatiota työntekoon ja opetteluun saattoivat näissä

tapauksissa vielä entisestään latistaa tyytymätön sijoituspaikan isäntäväki, joka odotti viulistin

kääntävän auralla peltoa siinä missä tavallisen renginkin. Asennetta tuki vielä käsitys eräänlaisesta

kiitollisuudenvelasta, jota inkeriläisten ajateltiin asemansa vuoksi tuntevan suomalaisia kotaan.

”Inkerin päivä” nimisessä suomessa ilmestyneessä lehtisessä esimerkiksi todettiin numerossa 20

vuonna 1943, että ” inkeriläisten oli osoitettava ennen kaikkea kiitollisuutta omalla työnteollaan

suomalaisia kohtaan, koska nämä olivat niin paljon uhranneet inkeriläisten hyväksi.”195 Kyseistä

kannanottoa tuskin kovinkaan moni suomalainen työnantaja välttämättä luki lehdestä, koska

inkeriläisiä käsitellyt valistuskirjallisuus näyttäisi olleen lähinnä hyvin pienen suomalaisjoukon

aktiivisessa käytössä, joka koostui joko heimotyöaktiiveista tai väestönsiirtoon itse jollain tavoin

osallistuneista.

194 Nevalainen 1990, s.145–146.
195 Keravuori 1987, s. 62.
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Ammattitaidollisen sopimattomuuden lisäksi ongelmia näyttäisivät aiheuttaneen myös inkeriläisten

omaksumat tavat maanviljelyksessä, jotka poikkesivat jonkin verran suomalaisten käyttämistä.

Ongelma tuli esille erityisesti nuoremman polven parissa, joka ei välttämättä osannut aivan kaikkia

suomalaisilla pientiloilla vaadittavia maanviljelyn taitoja. Tämä taas aiheutti tilallisten valitustulvan

edelleen sijoitusviranomaisille ja monissa Väestönsiirtoasiain keskustoimistolle osoitetuissa

kirjeissä taivasteltiinkin nuoremman siirtoväen taidottomuutta yksinkertaisiksi luokiteltujen

maataloustöiden toteuttamisessa.196 Nuoremman siirtoväen ongelmat heille osoitetuissa töissä

saattoivat kuitenkin tulla jostain aivan muualta, kuin kurittomuudesta tai haluttomuudesta tehdä

kyseisiä töitä. Siirtoväelle oli jo karanteeniaikana annettu vaihtelevalla tehokkuudella valistusta

suomalaisen yhteiskunnan oloista ja tavoista, mutta varsinkaan nuorista ei vielä muutaman viikon

valistuksella välttämättä pyyhitty pois neuvostojärjestelmän toimintatapoja. Neuvostoliitossa

harjoitettu maanviljely poikkesi luonteeltaan varsin suuresti suomalaisista pientiloista. Kolhoosit ja

sovhoosit olivat jo pelkästään kooltaan huomattavasti suurempia tuotantoyhteisöjä, joissa jokaisella

työläisellä saattoi olla tarkasti osoitettu tehtävänsä, esimerkiksi traktorikuskina tai karjakkona.

Hyvänä esimerkkinä suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen omituisuudesta inkeriläisten silmissä käy

kertomus siirtoviranomaisena toimineen Erkki Tuulin kirjasta;
” Kun eräs nuorukainen sijoitettiin suureen kartanoon, jossa oli laajat viljavainiot ja paljon karjaa, alkoi poika
heti kehua, että ”onpas iso kolhoosi!” Tähän isäntä vihaisena tokaisi, että ”tila on kyllä kokonaan minun.”
Poika kuitenkin arveli, että ”karja varmasti ainakin kuuluu kolhoosille.”197

Näin esimerkiksi suhtautuminen omaisuuteen tai omistamiseen saattoi nuorilla inkeriläisillä olla jo

lähtökohtaisesti erilainen kuin suomalaisilla. Tähän seikkaan pyrittiin kuitenkin suomalaisten

sijoitusviranomaisten taholta vaikuttamaan, sillä karanteenileiriltä työelämään siirtyneille

inkeriläisille annettiin mukaan sijoituspaikkaansa ohjekirjanen198, joka oli nimenomaan isäntäväen

luettavaksi tarkoitettu. Ohjeistuksessa kehotettiin sijoituspaikan isäntäväkeä kohtelemaan

inkeriläistä oikeudenmukaisesti ja pitkämielisesti kulttuurieroista huolimatta, sekä kiellettiin näiden

työvoimalla keinotteleminen ja etnisen taustan ylenkatsominen.

Ongelmia aiheutti jonkin verran myös sairaiden, työkyvyttömien tai erityisen hankalassa

taloudellisessa tilanteessa olleiden inkeriläisten huollon järjestäminen. Tämä ryhmä käsitti yleensä

yksinäiset vanhukset, orpolapset ja äidit, joilla oli useampia alaikäisiä lapsia, joita he eivät yksin

196 Kiukaisten työvoimapäällikön kirjelmä VK:lle (VK/KuM, Saapuneet kirjeasiakirjat 12.11 1943) Ea 5. KA. Tämän
lisäksi samasta aiheesta myös Läntisen Viipurin MVS:n kirjelmä SAO:lle (SAO/SM 6.4.1944) Ea 7. KA.
197 Tuuli 1988, s, 254.
198 Ohjekirjanen työnantajalle, ks. liite no:7.
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pystyneet elättämään. Perheiden isät taas saattoivat olla neuvostoarmeijassa tai edelleen jumissa

saksalaisten työpalvelujoukoissa. Huoltoon sijoittaminen tapahtui väestönsiirron alkuvaiheessa

Maatalousnaisten keskusliiton kautta, jonka kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Väestönsiirtoasiain

keskustoimisto maksoi taas huollettaville erityistä huoltorahaa työkyvystä riippuen. Enimmillään se

oli 7 mk päivässä, minkä lisäksi vuokrarahaa voitiin maksaa korkeintaan 300 mk kuukaudessa

perhettä kohden. Vanhainkoteja perustettiin esimerkiksi Hämeenlinnaan, Hyvinkäälle ja Minkiöön.

Lastenkoti yksin maahan tulleita inkeriläislapsia varten taas perustettiin Oittiin. Siirtoväen

huoltotoimet siirrettiin Maatalousnaisilta kuitenkin siirtojen laajennuttua 1.8.1943 Siirtoväen

huollon keskukselle, jonka silloisena johtajana toimi Urho Kekkonen. Kekkonen siirtyi kuitenkin

vaihdoksen jälkeen muihin tehtäviin virastovaltuutetuksi ja hänen sijalleen määrättiin varatuomari

Aaro Ahtee.199 Ongelman huoltoon sijoitettujen käsittelyssä aiheutti kiista näiden hoidosta

maksetusta korvauksesta, koska sitä lain mukaan verrattiin samankaltaiseen korvaukseen, jota

maksettiin myös karjalaiselle siirtoväelle. Siirtoväen huollon keskuksen johtaja Aaro Ahtee

kirjoittikin Huoltaja lehdessä oman kantansa, jonka mukaan maksuttomaan huoltoon sijoitettu

inkeriläinen ei saisi nauttia myöskään valtion laskuun sairaanhoitoa.200

Tämä taas olisi merkinnyt sitä, että jos saatiin järjestettyä inkeriläiselle korvauksetta huoltopaikka,

huoltajan olisi pitänyt periaatteessa ottaa vastuu sijoitetun koko elämästä. Tätä toimea vastustivat

erityisesti kulkulaitosten ja yleistentöiden ministerin Toivo Ikonen ja väestönsiirto-organisaattori

Pentti Kaitera. Heidän mukaansa karjalaisten evakoiden asemaa ei voitu täysin pitää yhteneväisenä

inkeriläisten kanssa ja että inkeriläisten huolto sai jonkin verran ylittää tai alittaa Siirtoväen huollon

keskuksen määräämän huoltorahan rajat. Siirtoväen huollon keskuksen johtaja Ahtee kuitenkin luki

tulkinnassaan lakia varatuomarin ammattinsa tarkkuudella eikä ollut lainkaan ilahtunut edellä

mainittujen henkilöiden virallisesta valituskirjeestä sisäasiainministeriölle. Eräänlaisena vastavetona

Ahtee vaatikin, että kaikkien inkeriläisten huoltoon sijoitettujen oli toimitettava

sijoituspaikkakunniltaan omat väestökorttinsa ensin hänen virastoonsa, ennen kuin näille oli luvassa

minkäänlaista huoltoapua. Tämä taas aiheutti sen, että useiden varattomien inkeriläisten

avustaminen viivästyi ja apua jouduttiin hakemaan ensin kunnallisten huoltoviranomaisten puolelta.

Inkeriläiset itsekin valittivat tästä byrokraattisuudesta jatkuvasti kirjeitse siirtoviranomaisille.201

199 Tuuli 1988, s.256–257.
200 Ahtee, Aaro Inkeriläinen siirtoväki. Huoltaja no 18/ 1943. HYK ja Työväenliikkeen kirjasto, viittaus Tuulissa 1988,
s.258.
201 Tuuli 1988, s.258–259.
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Loppusyksyllä 1944 valtion huoltoavustuksen varassa eli enimmillään 7 311 inkeriläistä, eli 12

prosenttia viranomaisten valvonnassa olleista siirretyistä.202

Huoltoon sijoitetut inkeriläiset olivat siirtoväestä juuri kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia ja

heidän yleiskäsitystään Suomesta ei varmasti parantunut edellä mainitun kaltainen

virkamiesbyrokratian sekamelska. Samaan aikaan sisäasiainministeriön siirtoväen asiain yleisten

toimiston päällikkönä työskennellyt Erkki Tuuli mainitsikin myöhemmin kirjassaan seuraavasti;
”kaikki jotka sodassa tai Inkerissä olivat nähneet inkeriläisten kärsimykset ja kokeneet inkeriläisten siirron
Suomeen, olivat tietoisia, ettei elämä useinkaan pystynyt seuraamaan kirjoituspöydän ääressä tehtyjä
määräyksiä.”203

Näyttäisi siis varsin todennäköiseltä, että osa inkeriläisestä siirtoväestä joutui tahtomattaan

poliittisen tärkeilyn pelinappulaksi, jossa kysymys oli lähinnä huoltorahaa koskevan lain tulkinnasta

ja eri virkamieselinten204 keskinäisestä hierarkia kamppailusta. Sopeutuminen suomalaiseen

yhteiskuntaan ei siirtoväeltä käynyt välttämättä ollenkaan vaivatta, varsinkin jos sattui olemaan

täysin väärässä ja sopimattomassa ammatissa, tai kuului köyhimpään, huollonvaraan sijoitettavaan

väestönosaan.

4.3 Sopeutumisen erityispiirteet

Huomattavia eroja yhteiskuntaan sopeutumisessa oli myös nuorien ja vanhempien inkeriläisten

välillä. Helpoiten Suomeen sopeutuivat keski-ikäiset ja sitä vanhemmat inkeriläiset, jotka olivat

omakohtaisesti kokeneet Neuvostoliitossa suomenheimoisiin kohdistuneet vainot ja eläneet varsin

vaatimattomissa oloissa Inkerinmaalla. Näille inkeriläisille olot Suomessa saattoivat näyttäytyä

sodan olosuhteissakin paljon parempina, kuin konsanaan rauhan aikana omalla kotiseudulla. Tämän

lisäksi monet vanhuksista olivat säilyttäneet luterilaisen uskonsa Inkerinmaan vainoista huolimatta

ja olivat kiinnostuneita osallistumaan aktiivisesti sijoituspaikkakuntiensa jumalanpalveluksiin

kantaväestön ohella. Vanhemmat inkeriläiset olivat myös nuorta väkeä useammin tyytyväisiä heille

osoitettuihin työtehtäviin ja esimerkiksi varttuneempi inkeriläinen naisväki sai lähes poikkeuksetta

kiitosta työnantajiltaan. Sen sijaan 20–35-vuotiaiden inkeriläisten sopeutuminen muodostui

kuvaltaan paljon monivivahteisemmaksi ja useilla nuorilla oli ongelmia esimerkiksi sopeutua

202 Nevalainen ja Sihvo 1991, s.277.
203 Tuuli 1988, s. 259.
204 Väestönsiirtoasiain keskustoimistoa oli aiemmin yritetty muun muassa Urho Kekkosen toimesta yhdistää Siirtoväen
huollon keskukseen. Tätä kuitenkin vastustivat useimmat Väestönsiirtoasiain keskustoimiston alaiset siirtoviranomaiset,
jotka vetosivat esimerkiksi hyvään tuntemukseensa saksalaisia yhteistyökumppaneita koskien. Siirto-organisaation
johtaja Pentti Kaitera vastusti myös kiivaasti virastojen yhdistämistä ja hankkeesta luovuttiinkin 22.9.1943. (Tuuli 1988,
s. 263).
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sijoituspaikkansa maataloustöihin, joko ammattitaidon puutteen tai muiden ongelmien vuoksi.

Erityisesti jo Inkerinmaalla kaupungeissa työskennelleillä oli ongelmia tottua olemaan

suomalaisissa maataloissa piikoina ja renkeinä ja he saattoivat jopa tuntea pudonneensa alaspäin

sosiaalisessa asemassaan.205

Nuoremman polven sopeutumisongelmien taustalla nähtiin suomalaisten taholta helposti myös

kommunistisia vaikutteita, vaikka näin ei todellisuudessa olisi välttämättä ollutkaan. Politiikan

varjo näkyi valitettavasti monesti inkeriläisten ja kantaväestön suhteissa, sillä varsinkin nuoremman

inkeriläispolven tiedot Suomesta havaittiin usein heikoiksi ja niistä saattoi käydä ilmi

neuvostovaikutuksen tuomat mielikuvat. Sota-ajan Suomessa nähtiin kuitenkin ehkä liiankin

herkästi kommunismia inkeriläisten mielipiteissä, sillä aktiivista kommunismia nämä kuitenkin

harjoittivat laajemmassa mittakaavassa todella harvoin suomalaisten tai edes omiensa keskuudessa.

Nuoremmasta polvesta löytyi kuitenkin vanhempaa useammin myös kommunismin kannattajia tai

muuten neuvostomyönteisiä henkilöitä. Nämä löysivät mielipiteilleen vastakaikua suomaisesta

äärivasemmistosta, joka suorastaan yllytti siirtoväkeä tyytymättömyyteen ja arvosteli muutenkin

koko väestönsiirtoprosessia. Sen sijaan neuvostojärjestelmää moittineeseen ja pelänneeseen

siirtoväkeen niin sanotut ”kotikommunistit” suhtautuivat suorastaan vihamielisesti ja olivat jopa

suunnittelemassa näiden karkottamista takaisin itään.206

Inkeriläisen siirtoväen sisäisten ikä- ja sosiaalisten erojen lisäksi ongelmia saattoi havaita myös

siirtoväkeen lukeutuneiden kahden etnisesti ei-inkeriläisen väestönosan sopeutumisessa Suomeen.

Siirtoväkeen lukeutuneet inkerikot ja vatjalaiset kokivat sopeutumisen kokonaisuudessaan

inkeriläisiä paljon vaikeammaksi. Molemmat väestönosat olivat pitkälle venäläistyneitä, heistäkin

etenkin nuorempi ikäpolvi. Eroja lisäsivät myös varsin heikko suomenkielen taito ja ortodoksinen

uskonto. Lisäksi käytännön ongelmia lisäsi se, että inkerikoista oli varsin suuri osa ammatiltaan

kalastajia, jotka hyvin harvoin saattoivat elinkeinoaan harjoittaa uusissa sijoituspaikoissaan.

Molemmilla ryhmillä viranomaiset havaitsivat myös inkeriläisiä enemmän kahnauksia kantaväestön

kanssa juuri kielivaikeuksien ja suomalaisten epäilemän venäläisyyden takia. Tämän johdosta sekä

inkerikot että vatjalaiset usein kaipasivat takaisin kotiseudulleen, eivätkä olleet kovinkaan

tyytyväisiä oloihinsa Suomessa.207 Sopeutumisongelmia varmasti lisäsi näiden ryhmien kohdalla

myös se, että sekä vatjalaiset, että inkerikot oli monesti lähes pakotettu jättämään aiemmat

205 Nevalainen ja Sihvo 1991, s. 280–281.
206 Nevalainen ja Sihvo 1991, s.281.
207 Ibid.
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kotiseutunsa saksalaisten tyhjentäessä Inkerinmaata. Lisäksi voisi olettaa, että tavallisilla

suomalaisilla oli vaikeuksia erottaa inkeriläisiä, vatjalaisia ja inkerikkoja toisistaan, joten ei-

inkeriläisten ryhmien sopeutumattomuus saattoi luoda negatiivista suhtautumista koko siirtoväkeen

kantaväestön taholta.

Suurin osa inkeriläisistä tottui Suomessa oloon ainakin kohtalaisen hyvin, vaikka helpointa tämä

kuitenkin näyttäisi olleen vanhoilla ja aivan pienillä lapsilla, kun taas 20–35-vuotiailla ”nuorilla

aikuisilla” se oli jo hieman vaikeampaa. Esimerkiksi työssä käyttämäni haastateltavat Jekaterina

Kinner, Hilda Peussa ja Elina Pennanen muistelevat Suomessa oloaan lähes poikkeuksetta

positiiviseen sävyyn, mutta haastateltavista vanhinkin oli Suomeen saapumisaikanaan vasta teini-

ikäinen ja varmasti lähtökohtaisesti sopeutuvaisempi, kuin esimerkiksi jo Neuvostoliitossa

ammatillista uraa mahdollisesti luonut yli 20-vuotias henkilö.

Elina Pennasen tarinassa käy hyvin ilmi arkipäivän realismi inkeriläisen siirtoväen ja suomalaisten

kohtaamisissa, joka ei aina ollut lainkaan niin yksiselitteistä, mutta ei toisaalta välttämättä

mitenkään erityisen dramaattistakaan.
”Sijoituspaikassamme isäntäväki oli ihan mukavaa. Paikallisiinkin tutustuimme melko nopeasti, vaikka tiettyjä
murre-eroja puheessamme pohjalaisiin verrattuna oli. Pääasiassa meihin suhtauduttiin hyvin, jotkut tosin
suhtautuivat hieman karskimmin, kuin toiset…se oli kuitenkin pitkälle ihmisen omasta luonteesta kiinni, miten
suhtautui tai millaista kohtelua sai. Paikkakunnalla oli paljon enempi karjalaisia evakoita, kuin meitä
inkeriläisiä ja näihin suhtauduttiin joskus todella penseästi. Vilkkailla karjalaisilla oli vaikeuksia sopeutua
pohjalaisten hitaaseen sanailuun ja elämänmenoon. Oma perheeni tuli kuitenkin hyvin toimeen naapurien
kanssa ja koulutovereitakin löytyi. Sijoituspaikallamme Lapualla järjestettiin jopa yhtenä kesänä isot juhlat
lähialueen inkeriläisille. En minä itsekään kyllä ensin meinannut siihen ainaiseen lähtemiseen tottua, mutta kyllä
se olo siitä sitten vähitellen tasaantui.”208

Erityisesti siirtoväen lasten sopeutumista yhteiskuntaan edisti myös koulunkäynti kantaväestön

lasten rinnalla. Koulussakaan ei inkeriläislapsiin välttämättä suhtauduttu sen kummemmin, kuin

suomalaisiin, vaan opettajat istuttivat nämä luokkaan toistensa rinnalle. Esimerkiksi Jekaterina

Kinnerille juuri koulumuistot ovat jääneet mieleen varsin mukavina ja toiminnan täyteisinä.
”Kävin koulua sijoituspaikkakunnallamme Hämeenkyrössä. Opettaja soitti meille joka päivä vanhaa
urkuharmonia, jonka säestyksellä lauloimme yhdessä. Luokassa istuttiin muutoin pulpeteissa laskemassa laskuja
tai piirtämässä. Kaikkien piti käyttäytyä kauniisti tai tuli nuhteita, oli sitten inkeriläinen tai suomalainen.
Koulussa pidettiin myös kaikenlaisia vuoteen kuuluvia juhlia, joihin pukeuduttiin hienosti. Tytöillä oli helmet
kaulassa, jotka mielestäni olivat hyvin kauniita, koska itselläni sellaisia ei ollut. Lopulta oma opettajani lainasi
kuitenkin juhlien ajaksi minulle helmensä. Tässä koulussa opein sen puolentoista vuoden aikana, jona siellä olin,
myös lukemaan ja laskemaan. Kaiken kaikkiaan meihin inkeriläisiin suhtauduttiin siellä aivan samalla tavalla,
kuin muihinkin oppilaisiin, eikä mitään näkyvää erottelua ollut.”209

208 Pennanen, Elina. Haastattelu Tampereella 28.2.2005.
209 Kinner, Jekaterina. Haastattelu Helsingissä 15.2.2007.
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Hilda Peussankin haastattelussa käy ilmi koulumuistojen positiivisuus, sekä sijoitustalon isäntäväen

mutkaton suhtautuminen inkeriläisperheeseen.
”Talossa söimme kaikki saman pöydän takana, kävimme yhdessä marjastamassa metsässä ja hoidimme
kasvimaata. Ei meitä tässä perheessä mitenkään karsastettu. Koulua käytiin talon omien lasten rinnalla ja
viihdyin siellä oikein hyvin. Tuohon aikaan koulussakin joutui hoitamaan kasvimaata ja oikeaoppisesta hoidosta
sai palkaksi kultaisen, hopeisen tai rautaisen pienen lapion. Minä sain kerran palkinnoksi tällaisen kultalapion.
Toisella kertaa sain taas kuokan ja veljeni pilkkasikin, että nyt Hilda joutuu Siperiaan kultaa kuokkimaan.”210

Arki näyttäisi ainakin siirtoväen lasten silmin sujuneen melko tavanomaisissa merkeissä. Monesti

ylipäätään sopeutumisesta puhumisessa nostetaan mielellään esiin vain asian ongelmakohdat, mutta

vaikka inkeriläisen siirtoväen kohdalla edellä mainittujen kaltaisia ongelmia olikin, niin ne olivat

kärjistyneimpiä vain siirtoväen sisäisten pienienryhmien keskuudessa. Suurin osa inkeriläisestä

siirtoväestä pärjäili sodan aikaisessa Suomessa miten parhaiten taisi, eikä mitään laajempaa

konfliktia suhteissa kantaväestöön näyttäisi kuitenkaan muodostuneen. Muutamat kommunistista

kansankiihotusta harrastaneet nuoret inkeriläiset tai venäjänkieliset vatjalais- ja inkerikko ryhmät

sekoittivat kuitenkin paikoin varsin pahasti kantaväestön yleiskuvaa inkeriläisistä, mutta silti

suuremmassa mittakaavassa näidenkin konfliktien vaikutus näyttäisi jääneen melko vähäiseksi.

Inkeriläisten sopeutumista hidastaneista ongelmista ehkä tärkein löytyy kuitenkin muualta kuin

ammatillisesta sopimattomuudesta tai ajoittaisista kahnauksista suomalaisen väestön kanssa. Uuteen

isänmaahan kotiutumista inkeriläisten kohdalla vaikeutti erityisesti heidän asemansa ulkomaan

kansalaisena Suomessa, joka teki tilanteesta jo lähtökohtaisesti erilaisen, kuin esimerkiksi

karjalaisevakkojen kohdalla. Neuvostoliiton kansalaisina inkeriläiset kokivat rajoituksia

liikkumisvapaudessa, työpaikan vaihdoksissa ja kiinteän omaisuuden hankinnassa. Näille

väestönsiirron alkuvaiheessa lupailtu ”vapaa Suomi” olikin itse asiassa inkeriläiselle siirtoväelle

rajoituksia täynnä. Siirtoviranomaiset ja Suomessa inkeriläisten asioita ajanut Inkerin liitto

vaativatkin toistuvasti kansalaiskäsittelyn nopeuttamista, jotta kaikki halukkaat inkeriläiset voisivat

tahtoessaan hankkia maata itselleen ja päästä näin oman elämänsä alkuun Suomessa. 211

Inkeriläisten maahankinta joko asuintilojen tai vuokrapalstojen muodossa olikin sota-aikana vireillä

pitkään, sillä myös Valpo piti sitä suosiollisena toimenpiteenä siirtoväen mielialakehityksen

kannalta.212

Helpotuksia tai poikkeuksia inkeriläisten kansalaisasemaan ei kuitenkaan yrityksistä huolimatta

ennätetty tehdä heidän Suomessa oleskeluaikanaan. Tästä huolimatta muutamille tahoille Suomen

210 Peussa, Hilda. Haastattelu.
211 Nevalainen, Sihvo 1991, s. 281–282.
212 Nevalainen 1990, s.244, samasta aiheesta myös Keravuori 1987, s.85.
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kansalaisuuden saaminen oli mahdollista. Inkeriläinen nainen sai lähes poikkeuksetta

kansalaisuuden avioituessaan suomalaisen miehen kanssa. Toisinpäin kansalaisuuden saaminen ei

taas toiminut, niinpä voisi sanoa, että näiden inkeriläisten naisten juridinen asema kohosi oman

ryhmänsä sisällä huomattavasti, sillä avioitumisen jälkeen he olivat ainakin lain edessä

rinnastettavissa kantaväestöön. Tämä seikka ei kuitenkaan aiheuttanut mitään suurta ryntäystä

inkeriläisten naisten avioitumiselle suomalaisten miesten kanssa, sillä sotavuosina vain 112

inkeriläistä naista ja 23 miestä solmi avioliiton Suomen kansalaisen kanssa. Eräänä huomattavana

ongelmana avioitumiselle oli esteettömyyden todistaminen, sillä ulkomaalainen tarvitsi todistuksen

tästä aina avioituessaan suomalaisen kanssa. Sotatilan vallitessa tällaisten dokumenttien saaminen

Neuvostoliitosta oli mahdotonta. Helmikuussa 1944 käytäntöä helpotettiin hieman

oikeusministeriön asetuksella, sillä esteettömyyden katsottiin voivan todistaa muullakin tavoin, kuin

virallisilla dokumenteilla. Avioero Neuvostoliittoon jääneestä puolisosta oli kuitenkin edelleen

mahdotonta, vaikka tämä olisikin ollut todennäköisesti kuollut. 213

Inkeriläisten ulkomaalaisasemaa tarkastellessa voidaan kuitenkin todeta, että se aiheutti siirtoväessä

todennäköisesti paljonkin taloudellista ja sosiaalista juurettomuutta. Asemaa ei voida pitää

tasavertaisena kantaväestön kanssa, vaikka viranomaiset yrittivätkin muuttaa tilannetta. Tilanteen

polkiessa paikallaan kansalaisuuskysymyksen kohdalla, monet inkeriläiset saattoivat tuntea

olevansa eräällä tavalla umpikujassa, josta ei näkynyt ulospääsyä. Varsinkin niille inkeriläisille,

joiden odotukset Suomesta olivat olleet korkeita vielä kotimaankamaralla tai Viron

kokoamisleireillä, olivat varmasti erittäin pettyneitä asioiden hitaaseen edistymiseen.

4.4 Kokonaiskuva kohtelusta ja sopeutumisesta

Laajassa mittakaavassa tarkasteltuna inkeriläisen siirtoväen Suomeen sopeutuminen näyttäisi

sujuneen kohtalaisen tyydyttävästi, kun otettaan huomioon sodan aikaiset olosuhteet ja

sijoitustoiminnassa esiin nousseet ongelmat. Suurin osa inkeriläisistä tuli kuitenkin kohtalaisesti

toimeen sijoituspaikoissaan. Sujuvammin toimeen paikallisten kanssa tulivat inkeriläisistä

vanhukset ja lapset. Vanhuksilla kun oli usein vahvempi side suomalaiseen kulttuuriin, ennen

Inkerinmaan neuvostoaikaa ja lapsille taas ei ollut vielä ehtinyt kehittyä kovin vahvaa

leimaustumista kumpaankaan kulttuuriin. Parhaimmillaan tulokset olivat silloin, kun sijoituskohde

ja toimenkuva oli valittu onnistuneesti. Tällaisessa tapauksessa sekä sijoitettu inkeriläinen, että

213 Nevalainen 1990, s. 243.
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isäntäväki olivat tyytyväisiä. Usein myös siirretyn oma työteliäisyys ja ”suomalainen mieli”

miellyttivät kantaväestöä, joka puolestaan vastasi asiallisella kohtelulla ja tuella.

Suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa näkyy jälleen inkeriläisen siirtoväen kohdalla

tietynlainen jakautuminen, johon vaikutti taas niin sanotut ”väestönsiirron kaksi aaltoa”. Siirron

ensimmäisessä vaiheessa saapuneet olivat usein sopeutuvaisempia, kuin toisessa vaiheessa

saapuneet, joista useat joutuivat kokemaan saksalaisten toimeenpaneman Inkerinmaan pakko-

evakuoinnin. Voidaankin sanoa, että siirrettyjen omilla taustatekijöillä oli ratkaiseva merkitys

sopeutumisessa ja suhteissa suomalaiseen väestöön.

Pekka Nevalaisen teoksessa Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla myös muut taustatekijät

kuin lähdön vapaaehtoisuus on jaoteltu varsin selkeästi. Suomeen sopeutuivat häneen mukaansa

taustaltaan seuraavilla ryhmillä:
+ ensimmäisessä siirtovaiheessa saapuneet ja sodassa kärsineet
+ puhtaissa suomalaiskylissä asuneet
+ vaatimattomissa oloissa maatöitä tehneet
+ keski-ikäiset ja vanhukset
+ uskonnollismieliset
+ neuvostojärjestelmässä painostetuiksi joutuneet

Seuraavanlaisilla ryhmillä tausta puolestaan esti tai hidasti suomalaiseen yhteiskuntaan

sijoittumista:
- evakuointivaiheessa sotatoimien kannalta rauhallisilta alueilta saapuneet
- siirtovaiheessa huomattavia taloudellisia menetyksiä kärsineet
- venäläistyneessä ympäristössä asunut väki
- sivistyneistö ja ammattityöväki
- venäläisiä vaikutteita omaksunut nuori polvi
- kommunistit ja neuvostojärjestelmälle myönteiset
- inkerikot ja vatjalaiset 214

Totta kuitenkin on, että myös suomalaisen kantaväestön suhtautuminen inkeriläisiin jäi melko

kaksijakoiseksi. Viranomaiset edustivat valistustoimineen, jotka kohdistuivat sekä inkeriläisiin että

suomalaisiin, niin sanottua virallista mielipidettä, joka käsitteli inkeriläistä siirtoväkeä paljon

kärsineenä heimokansana. Vastakohtana tälle kannalle taas oli juuri konfliktitilanteiden aiheuttamat

mielipiteet inkeriläisistä, jotka pahimmillaan nähtiin suomalaisten puolelta venäläisinä, jotka tulivat

syömään suomalaisten jo valmiiksi kapeaa leipää.215 Sijoittumiseen toivat kompastuskivensä myös

työn palkkausta, asumista ja poliittista kantaa koskevat erimielisyydet siirtoväen ja työnantajien

välillä.216 Sodanaikaisissa olosuhteissa saatettiin myös tulkita kantaväestön puolelta soraäänet

inkeriläisten taholta kommunismin tukemiseksi, vaikka kysymys olisi vain ollutkin pelkästä koti-

214 Nevalainen 1990, s.247.
215 Keravuori 1987, s. 50.
216 Nevalainen ja Sihvo 1991, s.282.
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ikävästä. Osittain virheellisessä ajattelutavassa ei huomioitu ollenkaan sitä, että harva inkeriläinen

tosissaan kaipasi välttämättä niinkään neuvostojärjestelmää, kuin entistä kotiseutuaan sellaisena,

kuin se oli parhaina aikoinaan ollut.

Inkeriläisiä itseäänkin kehotettiin suhteessa suomalaisiin ymmärtäväisyyteen ja kohteliaisuuteen.

Inkeri-lehdessä siirtoväkeä muistutettiinkin toistuvasti, että ”… miten metsään huutaa, siten kaiku

vastaa”. 217 Ihmissuhteet olivat molemminpuolista kahdenkauppaa ja saattoivat mennä vikaan

syystä jos toisestakin. Inkeriläisen oleskeluaikakaan Suomessa ei muodostunut kovin pitkäksi ja

useimmiten sen kesto oli noin seitsemään kuukautta ja pisimmilläänkin vain vajaat kaksi vuotta.

Taloudellinen ja henkinen juurtuminen ei välttämättä muodostunut niin lyhyenä aikana kovin

vahvaksi ja usein jo pelkät peruselinolosuhteet olivat inkeriläisillä koko ajan tilapäisjärjestelyjen

tasalla.218

Varmasti oman epävarmuutensa tilanteeseen loi vielä inkeriläisten asema ulkomaan kansalaisina,

joka rajoitti entisestään oman elämän suunnittelua. Tästä ongelmasta tien ulos olisi tarjonnut naisille

avioituminen suomalaismiehen kanssa, mutta tilaisuutta eivät kovinkaan monet käyttäneet

hyväkseen. Tämä taas saattaa kieliä enemmänkin siitä, että suomalaisen kantaväestön kanssa ei

juurikaan ehditty tutustua kunnolla, saati sitten päästy peräti alttarille asti. Ylipäätään sodan

kuormitusten keskellä on varmasti ollut erittäin haasteellista ulkomaankansalaisuuden omaavan

ihmisryhmän saapua ja koettaa saada ja kontaktia paikalliseen väestöön, jolla saattoi olla omat

epäilyksensä ulkomaalaisia kohtaan.

Inkeriläiset pysyivätkin jonkin verran tuntemattomampana ryhmänä Suomessa, koska näitä oli

määrällisesti huomattavasti vähemmän, kuin esimerkiksi samoihin aikoihin sijoitettuja

karjalaisevakoita. Viranomaiset havaitsivat myös, että inkeriläisillä oli taipumusta eristäytyä omiin

ryhmiinsä, esimerkiksi Helsingin teollisuusalueiden yhteismajoituksissa, joissa harvat

teollisuusaloille siirretyt inkeriläiset viihtyivät vapaa-aikanaan pääasiassa keskenään. Samoja

piirteitä havaittiin silti myös maaseudulla, jossa inkeriläisiä saatettiin sijoittaa ryppäinä laajoille

kartanoalueille. Selvimmin tämä tuli esille kuitenkin siirtoväen sisällä inkerikkojen ja vatjalaisten,

sekä venäläistyneempien Länsi-Inkerin suomalaisten kohdalla.219

217 Nevalainen 1990, s.248.
218 Nevalainen ja Sihvo 1991, s.282.
219 Nevalainen 1990, s. 246.
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Viranomaisten huomiot inkeriläisten hakeutumisesta ”omiensa pariin” varmasti johtuivat peloista,

että nämä eristäytyisivät työntekoa lukuun ottamatta vallan kantaväestöstä ja sopeutuminen

suomalaiseen yhteiskuntaan kärsisi. Huoli oli kuitenkin osittain turhaa, sillä pahimmat

eristäytymisongelmat koettiin jälleen vain hyvin pienen ryhmän keskuudessa siirtoväestä. Voisi

myös ajatella, että tässä suhteessa viranomaisten tarkkailu on jossain suhteessa ollut turhankin

hysteeristä, sillä on varsin ymmärrettävää, että kotiseutunsa jättäneet ihmiset halusivat hakeutua

toistensa seuraan. Tämä taas ei ole vain inkeriläisiä koskenut seikka, vaan piirre liittyy

siirtolaisuutteen aivan yleismaailmallisesti. Inkeriläisten halu pysyä uudessa ja oudossa

ympäristössä yhdessä sukulaistensa tai samaa kansalaisuutta olevien kanssa oli varsin luonnollinen

reaktio tilanteeseen.

Levoton ja puutteenalainen sota-aika ei ollut parasta aikaa muutenkaan minkään ulkopuolisen, saati

sitten Neuvostoliitosta tulleen, väestöryhmän Suomeen sijoittumiselle. Suomalaisten viranomaisten

ahkera valistustyökin näyttäisi tässä suhteessa valuneen jossain määrin hukkaan, sillä kantaväestö

usein saattoi kohdata ensimmäistä kertaa elämässään inkeriläisiä vasta tilattuaan näitä maatilalleen

töihin. Sitä ennen heimokansan kärsimykset olivat saattaneet olla täysin tuntematon asia tai niihin ei

oman selviytymisen takia tiukissa oloissa jaksettu kiinnittää huomiota. Rauhan aikana koko

inkeriläisen siirtoväen sopeuttaminen olisikin saattanut muodostua aikaa myöten helpommaksi ja

koko tapahtuman lopputulos olla aivan toisenlainen. Täytyy kuitenkin muistaa myös se, että sota oli

alun perin koko väestönsiirron laukaiseva tekijä ja edellytys. Jos historia olisi tässä suhteessa

kulkenut toisia teitä, olisivat myös inkeriläiset saattaneet jäädä asumaan Inkerinmaalle ilman, että

moni suomalainen olisi edes tiennyt heidän olemassaolostaan.

Saksalaisten ja suomalaisten yhteisvoimin suorittama inkeriläisten siirto Suomeen oli myös vain

yksi monista samoihin aikoihin Euroopassa tapahtuneista väestönsiirroista. Saksalaisilla oli jo

paljon kokemusta idästä valtaamiensa alueiden väestön uudelleen asuttamisesta. Esimerkiksi

vuonna 1942 ja vuoden 1943 alkupuolella nämä olivat siirtäneet 25 800 etnisesti saksalaista uusille

asuinsijoille Neuvostoliitolta valtaamiltaan alueilta, joista osa oli haalittu myös Leningradin

ympäristöstä ja Inkerinmaan alueelta. Jo pelkästään vuosien 1939 ja 1941 välisenä aikana

saksalaiset olivat onnistuneet keräämään uudelleen asuttamista varten Itä-Euroopan alueelta peräti

500 000 henkeä saksalaisperäisistä vähemmistöistä ja uudelleen asuttaa osan näistä muun muassa

valtaamansa Puolan alueelle.220 Saksalaisten toimeenpanemana Itä- ja Keski-Euroopassa

220 Schechtman, Joseph 1946: European Population transfers, s.206.
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näyttäisikin olleen lähes katkeamattomia muuttovirtoja, samaan aikaan, kun inkerinsuomalaisten

väestönsiirtoa suunniteltiin ja toteutettiin.

Mittavat väestönsiirtoprosessit eivät olleet outoja suomalaisillekaan viranomaisille tai siviileille,

sillä karjalaisten väestönsiirto oli saanut liikekannalle reilusti yli 430 000 ihmistä, jotka myös piti

huoltaa ja asuttaa uusille alueille Suomessa. Tämä toimenpide tehtiin peräti kahteen otteeseen, sillä

siirtoväkeä palasi jatkosodan aikana entisille kotiseuduilleen noin 280 000 henkeä, jotka evakuoitiin

Kannaksen ja Laatokan Karjalan alueilta kesällä 1944.221 Saman vuoden syksyllä Suomen sisäisiä

väestönevakuointeja käynnistyi vielä myös Lapissa, josta väkeä evakuoitiin peräti 104 000 henkeä.

Pohjoissuomalaisista evakoista noin 56 000 lappilaista siirrettiin sopimuksella Ruotsiin turvaan ja

noin 47 000 kotimaan eteläisiin osiin.222 Tätä taustaa vasten katsottuna inkeriläisen väestönsiirto ei

ollut toimenpiteenä mitenkään poikkeuksellinen, vaan samankaltaista sotasiirtolaisuutta koettiin

tuolloin Euroopassa muuallakin. Suomella itselläänkin oli nähtävästi täysityö oman maansa

kansalaisten pelastamisessa sotatoimien jaloista, joten inkeriläisten väestönsiirto koetettiin toteuttaa

niin, kuin siinä tilanteessa oli mahdollista. Suomen vaikea tilanne vaikutti silti varmasti osaltaan

myös inkeriläisten sopeutuvuuteen ja kohteluun maassa, jossa he etnisestä taustastaan huolimatta

olivat neuvostoliiton kansalaisia.

5. Palautus Neuvostoliittoon
5.1 Sodasta rauhaan

Jatkosota oli koetellut raskaasti Suomen voimavaroja, eivätkä vuoden 1943 varovaiset

rauhantunnustelut olleet tuottaneet tulosta. Kansainvälisen tilanteen kehitys oli vuoteen 1944

mennessä käynyt Suomelle vaikeaksi. Suomen saatua tuntuvaa apua sotaponnisteluissa Saksalta, oli

maa siihen sidoksissa niin taloudellisesti, kuin sotilaallisestikin. Tilanteen ongelmalliseksi teki

kuitenkin se, että Saksa näytti olevan sillä hetkellä selvästi häviämässä toisen maailmansodan.

Ensimmäisiin vakaviin rauhantunnusteluihin ryhdyttiinkin Suomen valtiojohdon taholta heti vuoden

1944 alussa. Toimeen ryhtymistä tehostivat osaltaan Yhdysvaltojen vaatimus Suomen

rauhanneuvottelujen aloittamisesta, kuten myös Neuvostoliiton helmikuussa suorittamat laajat

suomalaisten kaupunkien pommituskampanjat223. Suomen sotavoimien ylipäällikkö Mannerheim

221 Nevakivi, Jukka, et. al. 1986: Suomi 1944. Sodasta rauhaan, s.67–72.
222 Ahola, Matti, et. al. 1991: Jatkosota – Kronikka. Suomi taistelee itsenäisyydestään, s.184.
223 Neuvostoliitto pyrki alkuvuodesta 1944 murtamaan Suomen taistelutahdon ja lopettamaan sen liittolaissuhteen
Saksaan laajamittaisilla ilmapommituksilla. Stalin antoi strategisten ilmavoimien komentajalle, ilmavoimien
päämarsalkka Aleksander. E. Golovanille käskyn valmistautua Suomeen suoritettaviin pommituksiin samaan aikaan,
kun neuvostojoukkojen operaatio saksalaisten Leningradin saartorenkaan murtamiseksi alkaisi. Iskut Suomessa
kohdistettiin sotateollisuuteen, satamiin, ratapihoihin ja esikaupunkialueiden sotilaskohteisiin. Helsinkiä pommitettiin
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ilmoitti hallitukselle 6.2. sotilasjohdon olevan valmis rauhaan raskainkin ehdoin ja tämän johdosta

hallitus päätti lähettää valtioneuvos J.K. Paasikiven224 ottamaan selvää neuvostoliiton ehdoista.

Saksalle Suomi selvitti tunnustelujen johtuvan saksalaisten vetäytymisestä itärintamalta ja

Leningradin saartorenkaan murtumisesta.225

Saksa oli painostanut Suomea jo koko vuoden 1943 ajan tekemään sen kanssa poliittisen

liittosopimuksen ja piti kaikenlaisia rauhantunnusteluja Neuvostoliiton kanssa petoksena

aseveljeyttä kohtaan. Tästä huolimatta Suomen edustaja J.K. Paasikivi tapasi Neuvostoliiton

Tukholman-lähettilään Aleksandra Kollontain226 peräti kolme kertaa vierailullaan helmikuussa 1944

Tukholmassa. Virallisesti Paasikiven kerrottiin menneen Tukholmaan ”ostamaan kirjoja”, vaikka

kysymys olikin alustavien rauhanehtojen tunnustelusta. Viimeisen tapaamisen yhteydessä Paasikivi

saikin kuulla Kollontailta ehdot, joista osa oli hyväksyttävissä heti, osasta katsottiin voitavan

neuvotella myöhemmin. Hyväksyttävien kohtien joukossa oli myös kysymys Suomessa olevista

neuvostokansalaisista, jotka olivat sotavankeja, työvelvollisia ja keskitysleireissä olevia. Nämä

ryhmät vaadittiin viivytyksettä takaisin Neuvostoliittoon luovutettaviksi. 227

Neuvostoliiton muut ehdot taas lähtivät vuoden 1940 rauhansopimuksen voimaansaamisesta ja

ennakkoehtona oli myös Suomen Saksan suhteiden katkaiseminen sekä maassa olevien saksalaisten

joukkojen internoiminen. Saksalaisten joukkojen karkottamiseen luvattiin apua tarvittaessa myös

neuvostojoukoilta. Sotakorvauksia taas neuvotteluissa vaadittiin Neuvostoliitolle 600 miljoonan

dollarin arvosta, sekä Petsamon alueen luovuttamista. Ehtonsa Neuvostoliitto julkaisi myös

muutamaa päivää myöhemmin Dagens Nyheterissä228, tehden koko asiasta suurvallan

arvovaltakysymyksen. Neuvostoliitto toimitti rauhanehtonsa sisällön myös liittolaistensa

Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian tietoon, vaikkakin esimerkiksi Yhdysvallat noudatti siassa omaa

6-7., 16–17. ja26-27. päivinä. Tämän lisäksi pommitettiin Kotkaa 10–12.2, Oulua, Raahea ja Rovaniemeä 12.–13.2.,
Turkua 22.–23.2. ja uudelleen Oulua 27.–28.2. Kohteeksi oli käsketty myös Tampere, jonka pommitusta ei kuitenkaan
tuntemattomasta syystä toteutettu. Samaan operaatioon liittyi myös Tallinnan pommitus 9.3.1944. Neuvostojoukot
taistelivat samaan aikaan itärintamalla saksalaisia joukkoja vastaan ja eräs syy pommituksille on arveltu olleen se, ettei
Saksa päässyt näiden vuoksi siirtämään Suomesta meritse apujoukkoja rintamalle Baltiaan. (Ks. Jatkosodan
pikkujättiläinen 2007, s. 715–716. )
224 Valtioneuvos J.K. Paasikivi oli Suomen rauhanneuvottelijana Tukholmassa vuonna 1944 ja myöhemmin Suomen
seitsemäs presidentti vuosina 1946–1956.
225 Jatkosodan pikkujättiläinen 2007, s. 715–716.
226 Aleksandra Mihailovna Kollontai Neuvostoliiton Tukholman suurlähettiläs, joka toimi välittäjänä Suomen ja
Neuvostoliiton rauhantunnusteluissa vuonna 1944. (Ks. Jatkosodan pikkujättiläinen 2007, s. 354, s.807–808, s.816, s.
820.)
227 Roiko-Jokela, Heikki 1999: Oikeutta Moraalin kustannuksella? Neuvostoliitonkansalaisten luovutukset Suomesta
1944–1945, s. 13.
228 Dagens Nyheter on Ruotsissa julkaistava uutislehti, jonka ilmestyminen on jatkunut vuodesta 1864 aina nykyhetkeen
asti.
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puuttumattomuuspolitiikkaansa, eikä ryhtynyt kommentoimaan ehtoja. Iso-Britannia puolestaan

kannatti Neuvostoliiton rauhanehtoja ja vaati niihin jopa kovennuksia. Tämän mukaan saksalaisia

joukkoja koskeva internointivaatimus229 oli kohdistettava ulottumaan myös Suomen satamissa

oleviin saksalaisiin laivoihin, sekä luovutettavien sotavankien piiriin tulisi lukea muidenkin

liittoutuneiden, kuin Neuvostoliiton sotavangit. Neuvostoliitto puolestaan täydensi ehtoja eteenpäin

Suomelle. Suomen hallitus oli asian suhteen vaikean paikan edessä, sillä saksalaisten internoimista

ja oman armeijan samanaikaista kotiuttamista pidettiin lähestulkoon liian kovana ehtona. Yhtenä

rauhanteon esteenä nähtiin myös sodasta väsyneen Suomen kansan yleinen mielipide, joka ollut

kuitenkaan valmis näin raskaisiin ehtoihin, varsinkaan maansa kaupunkeihin kohdistuneiden

suurpommitusten jälkeen.230

Hallitus pyysikin eduskunnalta valtuuksia jatkaa rauhankosketuksia edelleen, koska Neuvostoliiton

esittämät ehdot oli eduskunnan äänestyksessä torjuttu ja hallituksen rauhanehdot hylkäävä kanta

voittanut 105–80. Suomi ilmoittikin päätöksestään edelleen Ruotsin edustajille, jotka taas olivat

huolissaan Suomen ja Neuvostoliiton rauhantunnustelujen katkeamisesta ja painostivat edelleen

jatkamaan neuvotteluja. Samaan aikaan myös Yhdysvallat painosti taholtaan Suomea ja 15.3.1944

uhaten peräti diplomaattisuhteiden katkaisemisella, jos rauhanneuvottelut eivät alkaisi uudelleen.

Tilanne ajautui kuitenkin nopeasti jälleen umpikujaan, koska Neuvostoliitto ei luopunut

vaatimuksestaan saksalaisjoukkojen internoinnista Suomessa tai Suomen armeijan kotiuttamisesta.

Rauhanehdot hylättiinkin jälleen mahdottomina Suomen puolelta ja kieltävä vastaus ehtoihin

esitettiin Ruotsin kautta 17.3. Neuvostoliitolle. Vastauksessaan Suomi kuitenkin samalla vakuutti

edelleen haluavansa rauhanomaisten suhteiden palauttamista ja neuvottelujen jatkumista

paremmassa yhteisymmärryksessä. Yllättäen Neuvostoliitto vastasikin tähän jo kahden päivän

kuluttua ja ilmoitti suostuvansa Suomen pyytämään rauhanehtojen tulkintaan. Samalla tarjottiin

myös mahdollisuutta yhdelle tai kahdelle suomalaisvaltuutetulle matkata Moskovaan

neuvotteluihin. Suomen hallitus lähetti asialle jälleen J.K. Paasikiven, sekä entisen

ulkoasiainministerin Carl Enckellin. Koko rauhandelegaation matka pyrittiin kuitenkin pitämään

julkisuudesta salassa julkaisemalla tiedote, jossa neuvotteluyhteyden Suomen ja Neuvostoliiton

välillä sanottiin jälleen katkenneen. 231

229 Internointi on sotaa käyvän, vieraan valtion kansalaisten sijoittamista vankilaan tai keskitysleirille, kunnes rauhantila
palautuu.
230 Nevakivi, Jukka, et. al. 1986: Suomi 1944. Sodasta rauhaan, s.45–50,samasta aiheesta myös Jatkosodan
pikkujättiläinen 2007, s. 807.
231 Jatkosodan pikkujättiläinen 2007, s.807–811.
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Eräs tärkeistä neuvottelukohdista oli sotavankikysymys, jonka suhteen Moskovaan matkanneita

valtuutettuja oli evästetty ohjeella, jonka mukaan palautuksissa tulisi pyrkiä vastavuoroisuuteen.

Maaliskuun 1944 neuvotteluissa Moskovassa Paasikivi huomauttikin pariin otteeseen, etteivät

kaikki sotavangit ehkä haluaisi palata Neuvostoliittoon. Samalla hän huomautti, ettei Suomi voinut

luovuttaa sellaisia ihmisiä, jotka olivat paenneet maahamme esimerkiksi Virosta tai Inkeristä.

Neuvostoedustajat puolestaan ilmoittivat sen tarkemmin täsmentämättä, ettei Neuvostoliitto

halunnutkaan vapaaehtoisesti Suomeen siirtyneitä, mutta kaikki sotavangit ja keskitysleirillä olevat

piti kuitenkin ehdottomasti palauttaa.232

Pöytäkirjaote Suomen ja Neuvostoliiton edustajien keskustelusta Moskovassa 27.3.1944 kuvastaa

hyvin sitä, miten epäselvä Neuvostoliiton kanta Suomeen vapaaehtoisesti siirtyneiden

palauttamisesta lopulta oli:
Paasikivi: Puhukaamme nyt sotavangeista. Omasta mielestäni katson, että vastavuoroisuusperiaatetta olisi
noudatettava.
Molotov: Vastavuoroisuus voi tulla kysymykseen vain, jos lopullinen rauha solmitaan, muuten ei.
Paasikivi: Suomessa olevien sotavankien joukossa voi olla sellaisia, jotka eivät halua palata Neuvostoliittoon.
Heitä ei voi siihen pakottaa.
Molotov: Emme tule vaatimaankaan sellaisten neuvostokansalaisten ja liittolaisten henkilöitten palauttamista,
jotka ovat vapaaehtoisesti siirtyneet Suomeen, mutta kyllä kaikkien sotavankien palauttamista.
Enckell: Suomessa ei ole englantilaisia sotavankeja.
Molotov: Englannin pyynnöstä olemme säilyttäneet tämän ehdon pyyntöihimme.
Paasikivi: Emme voi luovuttaa esimerkiksi Eestistä ja Inkeristä paenneita henkilöitä.
Dekanosov: Kaikki sotavangit on ehdottomasti palautettava, riippumatta siitä, mihin he kuuluvat.
Paasikivi: Mutta jos heidän joukossaan on sellaisia, jotka eivät halua palata?
Molotov: Kaikki keskitysleirillä olevat henkilöt on ehdottomasti palautettava. Tämä on sotalain mukainen
vaatimus.233

Muutaman päivän kuluttua samana kysymykseen palattiin neuvotteluissa uudelleen ja Molotov234

korosti edelleen, että Neuvostoliitolla ei ollut halua tai tarvetta saada takaisin niitä, jotka

vapaaehtoisesti olivat Suomeen tulleet. Tuliaisinaan Moskovasta Paasikivi toikin välirauhanehdot,

joiden kolmantena kohtana oli edelleen väestönluovutuksia koskeva pykälä. Sen mukaan neuvosto-

ja liittolaissotavangit, internoidut ja Suomessa siviilitöissä pidetyt henkilöt oli välittömästi

palautettava. Jos lopullinen rauhansopimus solmittaisiin, olisi sotavankien molemmin puoleinen

luovuttaminenkin mahdollista. Sotavanki käsitteen määrittely inkeriläisten siviilien kohdalla oli

kuitenkin edelleen epäselvä. Suomen poliittinen johto tulkitsi luovutuskysymyksen niin, ettei

palauttaminen koskenut Suomeen saapuneita inkeriläisiä ja virolaisia. Tämä oli kuitenkin

232 Nevalainen 1990, s. 250–251.
233 Pöytäkirjaote Suomen ja Neuvostoliiton edustajien neuvottelukokouksesta Moskovassa 27.3.1944, viittaus Roiko-
Jokelassa 1999, s.14.
234 Vjatseslav Molotov oli Neuvostoliiton ulkoasioiden kansankomissaari, joka oli maan edustajana liittoutuneiden
valtioiden konferenssissa Teheranissa 1943 ja toimi sodan jälkeen Neuvostoliiton ulkoministerinä edelleen vuoteen
1943.
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pelkästään suomalaisten näkemys, sillä Moskova ei ollut antanut kyseisten väestöryhmien Suomeen

jäämisestä selkeää kommenttia.235

Näyttäsikin siltä, että halua inkeriläisten ja virolaisten jäämiselle Suomeen löytyi jopa valtion

korkeimmilta tasoilta Suomessa, mutta matka Moskovaan ei ollut pelkästään näiden asioiden

käsittelyä, vaan oli pitänyt sisällään myös paljon muuta. Sotavankien vaihto oli vain yksi kysymys

muiden joukossa, tosin tärkeä sellainen. Silti ainakin sotavankimääritelmä näyttäisi asiassa

tuottaneen ongelmia, sillä 27.3. Moskovassa käydyissä keskusteluissa ainakin Vladimir

Dekanosov236näyttäisi määritelleen myös inkeriläiset ja eestiläiset sotavangeiksi. Vjatseslav

Molotov puolestaan oli keskustelussa hieman monisanaisempi ja mainitsee, ettei Neuvostoliitto

edes halua vapaaehtoisesti jääviä. Tarkennusta asiaan ei kuitenkaan saatu ja tilanne jäi epäselväksi.

Suomessa olleiden inkeriläisten joukossa oli myös sotavankeja, eli inkeriläisiä miehiä, jotka oli

saatu vangiksi puna-armeijan riveistä. Lisäksi oli myös inkeriläisistä vapaaehtoisista muodostettuja

sotilasyksiköitä, jotka palvelivat Suomen armeijassa. Näiden molempien jatkona taas oli siviileistä

muodostunut inkeriläinen siirtoväki, jonka Suomeen tuominen perustui ainakin näennäiseen

vapaaehtoisuuteen. Neuvostoliiton rauhanehdot kuitenkin jälleen kerran hylättiin Suomessa.

Julkisuudessa arvosteltiin erityisesti sotavankien ja neuvostokansalaisten palauttamista käsittelevää

kolmatta kohtaa ehdoista. Sen sijaan vasemmistopuolueiden piiristä kuului myös kritiikkiä, jonka

mukaan inkeriläisiin ei neuvostokansalaisina pitäisi soveltaa turvapaikkaoikeutta, sillä he olivat

vain paenneet sotaa Suomeen. Rauhanneuvottelut olivat kuitenkin jälleen kerran katkenneet, eikä

yleinen mielipide kansalaistenkaan parissa ollut vielä lopullisen rauhanteon kannalla. Vasta puna-

armeijan suurhyökkäys kesäkuussa 1944 kypsytti Suomen poliittista johtoa hakeutumaan uudelleen

neuvotteluihin Neuvostoliiton edustajien kanssa. Syyskuun alussa tehtiin aselepo ja Suomen

valtuuskunta lähti jälleen kerran Moskovaan. 237

Samaan aikaan Suomessa inkeriläisten asioita ajanut Inkerin Liitto kääntyi valtioneuvoston puoleen

rauhanjärjestelyihin liittyneine toiveineen. Liiton varapuheenjohtaja J.A. Savolainen ja sihteeri

Jukka Tirranen kävivät 8.9. ulkoasiainministeri Enckellin puheilla maahan kuljetettujen

inkeriläisten Neuvostoliittoon jääneitä omaisia koskien. He pyysivät Enckelliä auttamaan

Neuvostoliitossa yhä olevia seuraamaan halutessaan perheitään Suomeen. Enckell mainitsi

235 Roiko-Jokela 1999, s.15, samasta aiheesta myös Nevalainen 1990, s.251.
236 Vladimir Dekanosov toimi Neuvostoliitossa poliitikkona ja diplomaattina, joka johti 1930-luvulla maansa
ulkomaantiedustelua. Tämän jälkeen hän toimi diplomaattina Berliinissä siihen asti, kunnes Saksa hyökkäsi
Neuvostoliittoon. Myöhemmin osallistui vuonna 1944 Vjatseslav Molotovin sijaisena Suomen ja Neuvostoliiton välisen
aseleposopimuksen allekirjoitustilaisuuteen.
237 Roiko-Jokela 1999, s.15, samasta aiheesta myös Nevalainen 1990, s.251.
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pitävänsä asiaa oikeana, mutta mainitsi sen myös olevan erittäin vaikeata. Kysymykseen ei tämän

jälkeen enää virallisissa yhteyksissä palattu. 238  Saattaa myös olla, että asia hautautui senkin vuoksi,

että Suomella näyttäisi olleen ylipäätään vaikeuksia saada omia kantojaan esille

rauhanneuvotteluissa. Neuvostokansalaisten perheiden yhdistämistä koskeva kysymys oli ehkä vain

pieni siru koko kansakuntaa koskevien ratkaisujen rinnalla.

Moskovassa välirauhansopimuksen artiklat käytiin nopeassa tahdissa läpi, eikä Suomen

valtuuskunnalla ollut paljon vastaan sanomista. Molotov katsoikin esitetyt rauhanehdot

minimivaatimuksiksi, samalla kun Iso-Britannian suurlähettiläs tyytyi passiivisen sivustakatsojan

rooliin.239 Suomessa olevia inkeriläisiä kosketti erityisesti 19.9.1944 kirjoitetun

välirauhansopimuksen 10. artikla, jossa todettiin muun muassa:
” Suomi sitoutuu viipymättä luovuttamaan liittoutuneiden ylimmälle sotilasjohdolle Liittoutuneiden

(Neuvostoliiton) Ylimmälle Sotilasjohdolle kaikki sen hallussa nykyään olevat neuvosto- ja liittolaissotavangit
sekä myös Neuvostoliiton ja Liittoutuneiden Kansakuntien kansalaiset, jotka on internoitu ja tuotu väkisin
Suomeen, palautettaviksi heidän kotimaahansa. Tämän lisäksi Suomi sitoutuu omalla kustannuksellaan
huolehtimaan palautettavista heidän kotiuttamiseensa saakka ja järjestämään palautukselle
kuljetusmahdollisuudet.”240

Välirauhan sopimuksen 10. artikla näyttäisi olleen siltä osin yksiselitteinen, että sotavankien ja

internoitujen luovuttaminen oli pakollista. Tulkinnanvaraiseksi sen sijaan jäi pitikö kyseinen

toimenpide ulottaa myös inkerinsuomalaiseen siirtoväkeen. Samaan lopputulokseen päätyy

pohdinnoissaan sekä tutkija Pekka Nevalainen työssään Inkerinsuomalainen siirtoväki Suomessa

1940-luvulla että Kirsi Keravuori palautuksia käsittelevässä pro gradussaan Inkeriläisten

luovuttaminen neuvostoliittoon toisen maailmansodan jälkeen.

Keravuoren mukaan ylipäätään Neuvostoliiton alueelta paenneiden neuvostokansalaisten

palauttaminen ei ollut toisen maailmansodan jälkeen mitenkään poikkeuksellinen tapahtuma. Sen

saivat kokea samaan aikaan Euroopassa liittoutuneiden valtojen joukkojen järjestämän operaatio

Keelhaulin241 yhteydessä myös esimerkiksi Neuvostoliitosta sotaa paenneet kasakat242, joita kaiken

kaikkiaan oli ajautunut sodan melskeissä Keski-Eurooppaan noin 70 000.  Näitä vangittiin

238 Nevalainen 1990, s.252.
239 Ibid.
240 Nevakivi, Jukka 1995: Zdanov Suomessa. Miksi meitä ei neuvostoliittolaistettu? s.13.
241 Operaatio Keelhaul oli amerikkalaisten ja englantilaisten joukkojen operaatio heti toisen maailmansodan jälkeen
neuvostokansalaisten palauttamiseksi Euroopassa, mikä johti eri arvioiden mukaan vähintään kymmenien tuhansien,
ellei jopa miljoonien ihmisten kuolemaan. Ks. aiheesta: Victims of Jalta. Tolstoy, Nikolai, originally published in
London 1977, myös Operation Keelhaul, Epstein, Julius, Devin-Adair 1973.
242 Kasakat olivat alkuperältään lähinnä sortoa paenneiden venäläistalonpoikien jälkeläisiä. Mahdollisesti talonpoikien
pako etelään alkoi jo 1200-luvulla ja asuma-alue levittäytyi Dnepr -, Don- Volga- ja Ural -jokien varsille. Kasakat ovat
edelleen symbolisesti tärkeä osa Venäjän historiaa ja venäläisyyttä koskevia mielikuvia.
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laajamittaisesti englantilaisten ja amerikkalaisten sotajoukkojen toimesta muun muassa

Itävaltalaisessa Lienzin kylässä ja luovutettiin pakolla neuvostojoukoille. Luovutusta ei estänyt se

tosiasia, että monet kasakoista olivat taistelleet saksalaisten rinnalla Neuvostoliittoa vastaan ja näitä

odotti perillä lähes varma tuho. Samanlaista kohtaloa alettiin pelätä Keravuoren mukaan myös

Suomen armeijassa palvelleiden inkeriläisten sotilaiden kohdalla.243 Liittoutuneiden vyöhykkeellä

oli kaiken kaikkiaan hyvin paljon itäeurooppalaisia, jotka eivät halunneet palata entisille

asuinsijoilleen Neuvostoliittoon. Neuvostoviranomaiset halusivat kuitenkin ulkomaille ajautuneiden

kansalaistensa palaavan maan jälleenrakennustyöhön ja virallisten tilastojen mukaan näitä oli joko

vapaaehtoisesti tai pakolla palautettu 1.1.1953 mennessä Neuvostoliittoon peräti 5 437 856 henkeä.

Vastavuoroisesti Neuvostoliitosta oli taas luovutettu takaisin kotimaihinsa 4 059 736 henkeä. 244

5.2. Välirauhansopimuksen tulkinta Suomessa ja Neuvostoliitossa

Suomeen muodostettiin välirauhansopimuksen 22. artiklan nojalla liittoutuneiden valvontakomissio

toimimaan yhdyselimenä liittoutuneiden, käytännössä katsoen Neuvostoliiton, ylimmän

sotilasjohdon ja Suomen hallituksen välillä. Komission eräänä tehtävänä oli valvoa, että Suomen

hallitus täytti tarkasti ja määräaikana muun muassa sotavankikysymystä koskeneen 10. artiklan

määräykset. Liittoutuneiden valvontakomission (LKV) venäläisiä edustajia saapui Suomeen 22.

syyskuuta 1944. Komission johtajaksi oli nimitetty kenraalieversti Andrei Zdanov, joka kuitenkin

saapui Suomeen vasta 5. lokakuuta 1944. Zdanovin sijaisena toimi kuitenkin usein

kenraaliluutnantti Grigori Savonenkov. Neuvostosiviilien palautuksista vastasi eversti Filatov,

jonka apulaisena toimi taas eversti Jegerov. LKV:ssa oli myös englantilaisia, jotka saapuivat tosin

hieman neuvostoliittolaisten jälkeen lokakuun 18. päivä alkaen. Upseerien päällikkönä

englantilaisilla oli kommodori Frank D. Howie ja muina jäseninä eversti James H. Magill ja

everstiluutnantti P.D. Kelly. Ison-Britannian korkeimpana poliittisena edustajan oli ministeri

Francis M. Shepherd. Englantilaisilla ei vaikuttavasta edustustostaan huolimatta ollut juurikaan

LKV:ssa sanan sijaa. Jo syksyllä 1943 ulkoministereiden konferenssissa Moskovassa oli sovittu

Suomen kuuluvan täydellisesti Neuvostoliiton valtapiiriin.245

Komission hallintokeskuksena toimi Helsingissä hotelli Torni. Zdanov painotti komissiolle

kuitenkin heti ensimmäisessä tapaamisessa, että sen tarkoituksena oli vain valvoa Suomen

välirauhansopimuksen ehtojen toteuttamista, eikä muuta. Tämän lisäksi LKV:n tuli olla tekemisissä

243 Keravuori 1987, s.21.
244 Nevalainen 1990, s.253. Alun perin palautuksista ja palautusluvuista enemmän teoksessa Utopia in Power. The
History of Soviet Union from 1917 to Present. Heller, Mikhail and Nekrich, Aleksander, New York 1986. s. 451–452.
245 Roiko-Jokela 1999, s.16.
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ainoastaan Suomen virallisen hallituksen kanssa. 246 Marraskuun lopulla 1944 valvontakomission

alaosastoja perustettiin 16 paikkakunnalle, joissa sen henkilökunta valvoi neuvostokansalaisten

ilmoittautumista ja palautuksen järjestämistä. LKV:n henkilökuntaa oli asettunut 10.lokakuuta

mennessä Helsingin lisäksi Hankoon, Loviisaan, Raumalle, Vaasaan, Kokkolaan, Ouluun ja

Maarianhaminaan. Välirauhansopimuksen nojalla LKV:n jäsenillä oli diplomaattiset oikeudet muun

muassa saada viranomaisilta tarvitsemansa tiedot, suorittaa tutkimuksia ja päästä esteettä virastoihin

ja laitoksiin. Organisaationa LKV olikin erittäin laaja, kuten myös sen mielenkiinto Suomessa

oleskelevia neuvostokansalaisia kohtaan.247 Valvontakomission perustaminen Helsinkiin aiheutti

suomalaisissa ensin alkuun pelkoa jopa maan väkivaltaisesta vallankaappauksesta, mutta

neuvostojohto pidättäytyi yrittämästä mitään sen kaltaista. Loppujen lopuksi valvontakomission

keskeisimmäksi rooliksi tuli valvoa vain välirauhansopimusten täyttöön panoa, vaikka tosin

neuvostoviranomaiset haaveilivatkin vaikuttavansa komission kautta suomalaiseen yhteiskuntaan

siten, että suomalaiset lopulta itse toteuttaisivat sosialistisen vallankumouksen. Tämä oletus taas oli

osa vanhaa leniniläistä strategiaa, jota Stalin oli jo aiemmin johdonmukaisesti eri vaiheissa

soveltanut.248

Ulkoasiainministeriöön perustettiin niin sanottu B-osasto, jonka tehtävänä oli hoitaa suhteet

valvontakomission kanssa. Osastoa johti ministeri Carl Enckell. Kotiuttamisasioissa neuvotteluja

komission kanssa kävivät lähinnä Sisäasiainministeriön osastopäällikkö Johannes Virolainen ja

ulkoasiainministeriöstä lähetystöneuvos Ernst Ossian Soravuo. Johannes Virolainen itse muisteli

jälkikäteen ensimmäistä komennustaan hotelli Torniin ja sitä edeltänyttä keskustelua

ulkoasiainministeri Enckellin kanssa seuraavasti:
” Syyskuunlopussa 1944 sain ensimmäisen kerran kutsun valvontakomission päämajaan, joka sijaitsi keskellä
Helsinkiä hotelli Tornissa. Minulle ilmoitettiin, että valvontakomissio haluaa tietoja maahan siirretyistä
neuvostokansalaisista. Ennen lähtöä pyysin päästä ja pääsinkin ulkoasiainministeri Enckellin puheille. Kysyin
häneltä, mitä minä teen, jos valvontakomission edustajat vaativat inkeriläisiä palautettavaksi - inkeriläisten
asioista huolehti johtamani osasto – mikä mielestäni oli väärin, koska inkeriläiset ovat siirtyneet Suomeen täysin
vapaaehtoisesti. Jokaiselta otettiin hänen itsensä allekirjoittama anomus, jossa hän ilmaisu halunsa päästä
Suomeen. Anomuksessa anoja ilmoitti myös, että jos hän pääsee Suomeen, hän ei tule esittämään mitään
vaatimuksia Suomen valtiolle tai muille viranomaisille. Anomuksessa oli asianomaisen allekirjoituksen lisäksi
kaksi todistajaa.
– Mitä minä teen, herra ministeri, jos valvontakomissio vaatiikin, että nämä vapaaehtoisesti Suomeen tulleet on
lähetettävä pakolla takaisin?
Ministeri Enckell siveli partaansa ja sanoi hyvin hiljaisella äänellä:
– Pankaa vastaan. Kyllä minäkin tiedän, että inkeriläiset tulivat vapaaehtoisesti. Mutta jos he voimakkaasti
vaativat, että inkeriläiset on palautettava, ette voi lopulta tehdä mitään, ne on palautettava.

246 Nevakivi 1995, s. 66, samasta aiheesta myös Roiko-Jokela 1999, s.16.
247 Nevalainen 1990, s. 273.
248 Vihavainen, Timo 1998: Stalin ja suomalaiset, s.245–246.
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Näine hyvineni lähdin ensimmäisen kerran komission päämajaan. Mukaani pyysin ulkoasiainministeriöstä
asiantuntijaa, diplomaattia, joka minua paremmin tunsi kansainvälistä kanssakäymistä. Enhän itse ollut siihen
mennessä ollut diplomatian kanssa missään tekemisissä. 249

Edellä mainittu Johannes Virolaisen teksti esiintyy Heikki Roiko-Jokelan neuvostokansalaisten

palautuksia käsittelevässä kirjassa Oikeutta moraalin kustannuksella? Neuvostokansalaisten

luovutukset Suomesta 1944–1955. Roiko-Jokelan kirjassa tulee esille myös palautusten

ongelmallisuus juuri siviiliväestön kohdalla, jota ei varsinaisesti välirauhan sopimuksen mukaan

määrätty takaisin lähetettäväksi. Virolaisen ja ulkoministeri Enckellin välisestä keskustelusta käy

kuitenkin ilmi, että suomalaiset viranomaiset eivät olleet innokkaita lähettämään inkeriläisiä

takaisin, mutta olivat silti valmiit tekemään niin tarvittaessa.

Roiko-Jokelan mukaan ongelmana olivatkin juuri välirauhansopimuksen epäselvät sanamuodot,

joiden vuoksi käytännön tilanteissa Suomen viranomaisten oli pohdittava, mitä pitäisi tehdä ja mitä

voisi jättää tekemättä. Samoilla linjoilla teoksessaan on myös Pekka Nevalainen, joka taas toteaa

suomalaisten viranomaisten taktiikkana olleen ” ettei nukkuvaa karhua suotta ärsytetty”. Tällä taas

tarkoitettiin, että esimerkiksi juuri tulkinnanvaraisessa inkeriläisasiassa eivät suomalaiset

viranomaiset juurikaan uskaltaneet riskeerata ja kokeilla Neuvostoliiton reaktioita. Kymmenien

tuhansien inkeriläisten jättäminen palautuspykälän ulkopuolelle olisi saattanut olla juuri sitä. 250

Inkeriläistä siviiliväestöä ei näytettäisi kuitenkaan missään vaiheessa viranomaisten peloista

huolimatta vaadittaneen Neuvostoliiton taholta virallisesti palautettavaksi. Tästä huolimatta

palautukset ulotettiin lopulta myös siviiliväestöön. Nevalaisen mukaan tähän oli olemassa kaksi

päätekijää, joista toinen oli edellä mainittu Neuvostoliiton mielipiteiden huomiointi asiassa, minkä

lisäksi oli kuultava myös siirtoväen mielipiteitä. Välirauhansopimuksen aikaan oli jo käynyt varsin

selväksi siirtoviranomaisille ja Valpolle, että kaikki inkeriläiset siviilit eivät suinkaan olleet

tyytyväisiä oloonsa Suomessa. Näiden palautukselle löytyi ratkaisu juuri välirauhansopimuksen 10.

artiklasta, jonka epämääräisyyttä saatettiin viranomaisten taholta tulkita käytännöntilanteissa

hyvinkin eri tavoin. Kaikki ne siirtoväen jäsenet, jotka sitä itse tahtoivat, saatettiin siis kotiuttaa.

Tämän rinnalla oli kuitenkin myös joukko inkeriläisiä, joka taas ei missään nimessä halunnut palata

Neuvostoliittoon. Näillä oli periaatteessa mahdollisuus, muutamia erikseen mainittuja ryhmiä

lukuun ottamatta, jäädä Suomeen. 251

249 Ote Johannes Virolaisen muistelmista, viittaus Roiko-Jokelassa 1999, s. 17.
250 Roiko-Jokela 1999, s.21, samasta aiheesta myös Nevalainen 1990, s. 257–258.
251 Nevalainen 1990, s. 258.
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Inkeriläisen siirtoväen palauttamispäätös, kuten myös aiemmin Suomeen siirtäminen, näyttäisi

jälleen kerran perustuneen ainakin näennäisesti siirrettävien vapaaehtoisuuteen. Tilanne oli

kuitenkin jälleen vähintäänkin tulkinnanvarainen, sillä kukaan osapuolista ei tuntuisi täysin olleen

selvillä, minkä lain kirjaimen mukaan asiassa tuli lopulta toimia. Asia herätti kuitenkin selvästi

kohinaa myös inkeriläisen siirtoväen sisällä, sillä tieto mahdollisista palautuksista saivat huhut

liikkeelle. Kirsi Keravuori pro gradu-tutkielmassaan Inkeriläisten luovuttaminen neuvostoliittoon

toisen maailmansodan jälkeen on myös vahvasti sitä mieltä, että niin viranomaiset, kuin

inkeriläisetkään eivät olleet täysin selvillä, miten kotiuttamisen suhteen tuli toimia. Työssään

Keravuori on käynyt läpi yli 200 inkeriläisten lähettämää tiedustelukirjettä Siirtoväen asiainosaston

viranomaisille ja niistä käy ilmi palautuksiin liittynyt huolestuneisuus ja myös siitä liikkuneiden

huhujen kirjo. Kyseisistä kirjeistä viranomaiset ovat lukiessaan alleviivanneet palautusta koskevat

huhut punaisella tussilla. Keravuoren mukaan tämän tiedottomuuden annettiin kuitenkin jatkua,

eivätkä viranomaiset ryhtyneet leikkaamaan huhuilta siipiä.252

 Näyttäisi siis siltä, että viranomaiset olivat hyvin tietoisia asiasta liikkuneista puheista ja

inkeriläisten epätietoisuudesta. Varsin kummalliseksi tilanteen tekee kuitenkin se, että inkeriläisen

siirtoväen tulevaisuutta ratkaisevasti koskevasta asiasta ei lähdetty laajamittaisesti antamaan oikeaa

informaatiota. Syynä voi osittain olla esimerkiksi Pekka Nevalaisen mainitsema varovaisuus

Neuvostoliiton reaktioita kohtaan ja eräänlainen ”varman päälle” pelaaminen palautuksissa.

Mukana saattaa olla myös jossain määrin viranomaisten tahallista vaikenemista informaation

kulussa, jotta mahdollisimman moni saataisiin palautettua Neuvostoliittoon, kuten Keravuori

työssään ehdottaa.

Inkeriläisten tieto palautuksien näyttäisi joka tapauksessa olleen hyvin hataralla pohjalla ja siihen

saattoi suuresti vaikuttaa esimerkiksi paikallisten viranomaisten toiminta. Elina Pennasen

haastattelusta käy hyvin ilmi, että Valpon poliisit olivat varsin aktiivisia palautuksien

järjestämisessä jopa Pohjanmaan Lapualla asti:
”Lapualla poliisit sanoivat taloissa vieraillessaan, ettei heitä tarvinnut pelätä. Siinä lähtiessä täytyi kuitenkin
täyttää kaavake, jossa kävi ilmi oma tahto lähtemiseen. Ihmiset kuhisivat siitä valtavasti ja äitinikin kävi siitä
Seinäjoella asti tapaamassa venäläisiä upseereja. Äitini kysyi sitten yhdeltä upseerilta, että jos lähdemme, niin
pääsemmekö takaisin vanhalle kotipaikallemme. Tämä mies oli kuitenkin niin rehellinen, että sanoi suoraan
”ette pääse”. Sen tiedon jälkeen meillä muuttui mieli koko lähdön suhteen. Kaavake takaisin lähdöstä oli jo
ehditty pistää kuoreen ja se odotti pöydällä postitusta Vaasaan. Veljeni kuitenkin nappasi sen siitä ja poltti koko
kirjeen. Jos se olisi ehtinyt mennä postiin, niin olisimme joutuneet lähtemään. Tästä teosta olen veljeäni kiittänyt
aina.”253

252 Keravuori 1987, s.81,s.99, s.101–103.
253 Pennanen, Elina. Haastattelu Tampereella 28.2.2005.
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Kaikille inkeriläisille ei asioiden oikeaa laitaa kuitenkaan näin onnekkaasti paljastettu, varsinkaan

neuvostoupseerien toimesta. Pennasen tapauksessa käy kuitenkin myös ilmi, että he olivat tietoisia

lähdön vaatimasta vapaaehtoisuudesta ja ratkaiseva käänne tapahtuikin vasta, kun he saivat tietää

joutuvansa muualle, kuin entiseen kotiinsa. Monet lähtöhalukkaista inkeriläisistä saattoivatkin

vilpittömästi kuvitella palaavansa entisille kotiseuduilleen. Elina Pennasen tapauksessa upseerin

yllättävä rehellisyys koitui kuitenkin koko perheen pelastukseksi, joka hautasi paluu aikeensa

Inkerinmaalle saman tien.

Sama epävarmuus palautuksista ja kotiin pääsemisestä käy ilmi myös Jekaterina Kinnerin

haastattelusta. Ajatus palaamisesta kotiseuduille näyttäisi houkutelleen monia inkeriläisistä ja jotkut

pelkäsivät jopa viranomaisten mahdollisia radikaaleja toimia asian toteuttamisessa.
”Äitini kuuli perheestäni ensimmäisenä palautuksista. Sukulaiset kirjoittelivat meille kirjeitä, jossa he pohtivat
jäädäkö tänne vai ei. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä piti tehdä. eräät tutuistamme pelkäsivät, että he joutuisivat
mahdollisesti vankilaan, jos eivät lähtisi. Viranomaiset eivät kuitenkaan ainakaan meitä pakottaneet lähtemään,
vaan ehdottivat takaisinpaluuta meille. Me kyllä päätöstä tehdessämme luulimme täysin, että pääsisimme
takaisin Inkerinmaalle. Sieltä mistä oli tuotukin, niin sinne vietäisiin myös takaisin.”254

Koti-ikävä lienee ollut yksi vaikutin monien inkeriläisperheiden ratkaisuun, kun he miettivät

paluumatkan mahdollisuutta. Saattoi olla hyvinkin mahdollista, että ihmisille ei edes tullut mieleen,

että heidät lopulta vietäisiin muualle kuin kotiin. Loppujen lopuksi, suurin osa inkeriläisestä

siirtoväestä ei esimerkiksi sotinut Suomen armeijan riveissä, vaan huhki maatöissä jollain Suomen

lukemattomista pientiloista. Maatöiden tekemistä, edes vihollisvaltion leivissä tuskin osattiin

mieltää kovin suureksi rikokseksi.

5.3 Orpolapset ja sotilaat erityisasemassa

Oli muutamia ryhmiä inkeriläisessä siirtoväessä, joiden palautuksesta annettiin tavallisista siviileistä

poikkeavat ohjeet. Syksyllä 1944 Suomessa oli noin 700 orpoa tai muuten turvatonta

neuvostokansalaisten lasta kasvatteina yksityisperheissä. Valvontakomissio ilmoitti

neuvotteluissaan suomalaisten viranomaisten kanssa, että nämä lapset haluttaisiin ehdottomasti

mukaan kotiutuksiin. Suomalaiset viranomaiset kuitenkin pyrkivät parhaansa mukaan

neuvottelemaan asiasta, sillä varsinkin nuorimpien orpojen arveltiin sopeutuneen

sijoitusperheisiinsä lyhyessä ajassa eritäin hyvin. Keskustelu suomalaisten ja neuvostoliittolaisten

viranomaisten välillä orpojen palautuksista olikin varsin monimutkaista, sillä välillä venäläiset

näyttivät hyväksyvän myönnytysten tekemisen vaikeassa asiassa, välillä nämä taas tiukensivat

ehtojaan. Lopulta neuvotteluissa päädyttiinkin kipeään ratkaisuun, jossa kaikki 1-16-vuotiaat

254 Kinner, Jekaterina. Haastattelu Helsingissä 15.2.2007.
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kasvattiperheisiin sijoitetut lapset oli palautettava takaisin Neuvostoliittoon. Perusteluna tälle

annettiin neuvostoliittolaisten taholta se, että monet vanhemmat olivat hukanneet lapsensa sodan

melskeissä ja etsivät näitä parhaillaan. Osittain tämä pitikin paikkansa, mutta vain hyvin pienellä

osalla 700 inkeriläisestä orvosta kuitenkin todellisuudessa odotti ketään lähisukulaista

Neuvostoliitossa.255 Neuvostoliitossa valtiovallalla katsottiin olevan myös enemmän valtaa

orpolapsiin, kuin tavallisesti, sillä siellä valtio oli heidän eräänlainen yliholhoojansa.256

Inkeriläisten orpolasten palauttaminen näyttäisi olleen todellakin inhimillinen tragedia, sillä

palautuskäskyn tullessa lapset laitettiin todella nopeasti matkaan ja kasvattivanhemmat joutuivat

hautaamaan oman epätoivonsa viedessään lapsia kokoamispaikkoihin odottamaan junakuljetusta

Neuvostoliittoon. Hilda Peussan mieleen on jäänyt varsin elävästi se päivä, jolloin hän joutui ilman

ennakkovaroitusta lähtemään paluumatkalle:
”Eräänä päivänä isäntä tarvitsi minua auttamaan kotitöissä ja en sen vuoksi mennyt kouluun. Kun olin ulkona
nostamassa perunoita kuopasta, niin puhelin soi. Silloin tuli käsky, että Laitisen talossa olevien inkeriläisten
täytyy lähteä heti. Se oli ehdoton käsky, koska minä ja sisarukseni olimme orpolapsia, vaikka meillä olikin
tätimme mukana huoltajana. Lähdön kanssa tulikin hyvin kiire. Me lähdimme niin nopeasti, että emme juuri
ehtineet ottaa mitään mukaamme. Junamatkalle antoivat suomalaiset meille limpun ja hieman voita evääksi.
Isäntä vei meidät itse asemalle, eikä meitä talosta tullut viranomainen noutamaan. Junalla matkustimme
Helsinkiin, johon lapsia tuolloin kerättiin.
Paikkaan, johon saavuimme, oli koottu jo paljon lapsia. Osa käveli ympäriinsä huoneessa ja muutamat olivat
niin nuoria, että vain istuivat lattialla. He olivat myös inkeriläisiä orpolapsia, joita oli adoptoitu suomalaisiin
perheisiin. Ne oli kaikki annettava pois, se oli ollut käsky. Ihmiset toivat lapsia sinne ja laskivat ne itkien lattialle
ja ryntäsivät pois.  Ajattelin mielessäni, että kunpa he olisivat saaneet Suomessa kasvaa ihmisiksi ja käydä
koulunsa. Eivät kaikki lapset edes osanneet venäjää, kun puhelin heidän kanssaan. Kaikki ne myöhemmin
joutuivat kai Venäjällä lastenkoteihin ja niin olisi meillekin käynyt, ellei tätini olisi lähtenyt mukaamme. Hänen
ei kuitenkaan olisi ollut pakko lähteä, niin kuin meidän lasten.257

Kaikilla perheillä ei ollut kuitenkaan aikomustakaan luopua suojateistaan, joten viranomaisten

taholta määrättiin tarvittaessa lasten Helsinkiin kuljetukselle jopa poliisipartioita saattamaan nämä

perille. Kasvattivanhempien annettiin myös joissain tapauksissa ymmärtää, että lopullinen päätös

suojattien jäämisestä heille pysyvästi tehtäisiin vasta Helsingin kokoamiskeskuksessa, vaikka näin

ei todellisuudessa tapahtunutkaan. Orpolasten palauttamisessa Suomen viranomaiset eivät aikailleet

ja 14.10. vain neljä päivää lopullisen palautuskäskyn jälkeen lähti ensimmäinen junakuljetus kohti

Neuvostoliittoa. Tämän jälkeen kuitenkin huomattiin, että peräti kymmenen orpolasta puuttui

paluumatkalle lähteneiden joukosta, eikä näiden olinpaikoista pystytty saamaan sijoitusperheiltä

minkäänlaisia tietoja. Lopulta paljastui, että kaksi lasta oli toimitettu salaa Ruotsiin, kolme oli

edelleen karkumatkalla ja viisi oli kadonnut holhoojiensa mukana. Viimeksi mainituista lapsista

255 Nevalainen 1990, s.299–300.
256 Pekkarinen, Jussi ja Pohjonen, Juha 2005: Ei armoa Suomen selkänahasta. Ihmisluovutukset Neuvostoliittoon 1944–
1981, s.36–37.
257 Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
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kaksi tavoitettiin myöhemmin ja toimitettiin Neuvostoliittoon. Viranomaisten käsi ja

luettelointitaidot eivät kuitenkaan yltäneet kaikkiin suomalaisperheisiin, joihin inkeriläisorpoja oli

toimitettu. Pekka Nevalaisen tutkimuksen mukaan, oikeasti palauttamatta jäi jopa lähemmäs

parikymmentä lasta, joista osa oli tosin alle vuoden vanhoja, mutta toiset taas sijoitettu niin

syrjäisille seuduille, ettei niillä juuri viranomaisia nähty kyselemässä. Viranomaisten tilastojen

mukaan vaadituista 332 orpolapsesta jäi palauttamatta vain kuusi lasta. Ikävä tosiasia kuitenkin oli,

että suurin osa sijoitusperheistä joutui luopumaan holhokeistaan varsin ikävällä tavalla. Keskellä

talvella 1945 suoritettu lasten kerääminen saikin synkän ihmisjahdin maineen. Tämän lisäksi

sijoitusperheiden vastahakoisuus ja lasten piilottelu johtivat useisiin kuulusteluihin, joissa

kasvattivanhempia yritettiin saada paljastamaan lasten oleskelupaikkoja.258

Viranomaisille inkeriläislasten palauttaminen oli varmasti jälleen kerran hankala kysymys, joissa

neuvotteluista huolimatta ei päästy kaivattuun lopputulokseen. Neuvostoliiton palautusvaatimus oli

varsin ehdoton, kaikki yli yksivuotiaat orpolapset oli palautettava takaisin. Lasten kasvattiperheissä

tätä ei kuitenkaan voitu ymmärtää pelkästään pieleen menneiden viranomaisneuvottelujen ikävänä

tuloksena, vaan heille kysymys saattoi olla rakkaan perheenjäsenen menetyksestä. Traumaattisena

tapahtuman kokivat varmasti myös ne lapset, jotka olivat jo ehtineet kiintyä sijoitusperheisiinsä.

Suurin osa inkeriläisorvoista jäi teille tietämättömille palattuaan Neuvostoliittoon, mutta ainakin

kahdessa tapauksessa lapset saivat yhteyden vielä palautuksen jälkeen kasvattivanhempiinsa ja

toisessa tapauksista lapset jopa palasivat takaisin suomalaisen kasvattiäitinsä luo Suomeen. Kyseiset

tapahtumat mainitaan Jussi Pekkarisen ja Juha Pohjosen tutkimuksessa Suomen ihmisluovutuksista

Neuvostoliittoon välirauhansopimuksen ajasta aina 1980-luvulle kirjassa Ei armoa Suomen

selkänahasta. Tutkijoiden mukaan ainakin suomalaisten Kirsti ja Kaiju Brummerin kolme sodan

aikaista kasvattilasta Valentina, Vihtori ja Toini Juntunen olivat kirjeenvaihdossa

kasvattivanhempiensa kanssa Neuvostoliitosta vielä joulukuussa 1946. Brummerit yrittivät myös

saada suojattejaan innokkaasti takaisin luokseen vetoamalla Ulkoministeriöön ja jopa

neuvostoviranomaisiin. Hanke päättyi kuitenkin siihen, että neuvostoviranomaiset totesivat

voivansa luovuttaa lapset Brummereille vai, jos nämä muuttaisivat itse asumaan Neuvostoliittoon.

Brummereiden toiveikkuus saada kasvattinsa takaisin perustui jo aiemmin tapahtuneeseen lasten

palaamiseen, josta tieto oli kantautunut joitain teitä myös heille. Alma Hakkolan inkeriläiset

kasvattityttäret Elma ja Sylvi Susi palasivat Neuvostoliitosta vain hieman yli vuoden oleskelun

258 Nevalainen 1990, s.300–301.
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jälkeen 24.8.1946. Tytöt oli aiemmin palautettu normaalisti muiden inkeriläisten orpolasten mukana

ja sijoitettu lastenkotiin Vologdan kaupunkiin. Vanhin tytöistä oli kuitenkin ollut kirjeenyhteydessä

kasvattiäitiinsä ja kaivannut kovasti takaisin suomeen. Lopulta lastenkodinkin viranomaiset olivat

tähän tuskastuneet ja käskeneet ivaillen kirjoittamaan Stalinille valituskirjeen. Neuvokkaat lapset

toimivatkin näin ja saivat suureksi hämmästyksekseen jopa vastauksen, jossa tiedusteltiin oliko

näille varmasti sijoituspaikka Suomessa vielä olemassa. Lopulta koko omituinen episodi päättyi

siihen, että sisarukset saivat matkustusluvan ja palasivat kasvattiäitinsä luo valtiollisen poliisi

saattamina. Sitä ennen molemmat kävivät kuitenkin Suomessa läpi tarkat kuulustelut, sillä

viranomaisten oli todella vaikea uskoa näiden tarinaa todeksi.259 Elma ja Sylvi Suden palaaminen

Suomeen vaikuttaakin täysin uskomattomalta tapahtumalta, sillä Stalinilla tuskin oli tapana

säännöllisesti antaa tällaisia erivapauksia tuntemattomille orpolapsille. Tutkijat Pekkarinen ja

Pohjonen perustavat kertomuksensa kuitenkin luotettaviin aikalaislähteisiin, sekä toisen

asianosaisen omaan kertomukseen. Oli asia niin tai näin, niin joka tapauksessa sisarukset palasivat

takaisin Suomeen, mikä lienee jo pieni ihme sinänsä.

Inkeriläisten orpolasten lisäksi oli kuitenkin myös toinen ryhmä, jonka palauttaminen

Neuvostoliittoon muodostui erittäin vaikeaksi ja pitkälliseksi prosessiksi. Suomalaisten rinnalla

vapaaehtoisina taistelleiden neuvostokansalaisten luovuttamista alettiin vaatia valvontakomission

kenraaliluutnantti Grigori Savonenkon kautta. Suomalaiset saivat Savonenkovilta 1. marraskuuta

1944 päivätyn kirjeen, jossa LVK ilmoitti vaativansa kaikkien Suomen armeijaan liitettyjen

sotavankien luovuttamista 10. marraskuuta mennessä. Tätä ennen heistä oli annettava

Neuvostoliiton viranomaisille myös tarkat tiedot ja luettelot. Päämajan yhteysosaston päällikkö

eversti Ilmari Karhu260 antoi LKV:lle selvityksen Suomen armeijan riveissä palvelleista

vapaaehtoisista. Inkeriläisiä oli armeijaan tullut vapaaehtoisina, mutta myös heimosotavankien

joukossa. Luovutetuiksi vaadittiin suomensukuisista sotavangeista koottua Heimopataljoona 3:sta,

inkeriläisistä vapaaehtoisista koostunutta Erillinen Pataljoona 6:sta261,  sekä  JR  200:ssa  taistelleita

virolaisia vapaaehtoisia. Tosin tässä vaiheessa virolaisista suurin osa oli jo palannut taistelemaan

kotimaansa rintamalle tai paennut Ruotsiin. Heimopataljoona 3 taas oli siirretty

sotavankipalautusten lähestyessä Kannaksen suunnalta Pohjois-Suomeen, jossa sitä käytettiin

tietöissä ja käytännössä se ” unohdettiin” odottamaan palautuksia. Sen miehistö ei ollut lainkaan

259 Pekkarinen ja Pohjonen 2005, s.37–38.
260 Karhu, Ilmari Johannes, toimi muun muassa Suomen puolustusvoimien pääedustajana yhteistyössä Liittoutuneiden
valvontakomission kanssa. (Ks. Jatkosodan pikkujättiläinen 2007, s. 1109).
261 Saksan itärintamalla alun perin vartiopalvelusta suorittanut pataljoona tunnettiin myös nimellä Ost-Bataillon 664,
mutta Suomen armeijassa palvellessaan pataljoona oli nimeltään Er. P 6. ( Ks. Jatkosodan pikkujättiläinen 2007, s.310).
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halukasta palaamaan Neuvostoliittoon, vaikka kaikki eivät olleet tyytyväisiä suomalaistenkaan

riveissä. Lokakuussa 1944 tästä joukosta vain neljä ilmoitti palaavansa vapaaehtoisesti

Neuvostoliittoon. Tästä huolimatta pataljoonalaiset julistettiin sotavangeiksi viranomaisten toimesta

ja määrättiin kuljetettavaksi Naarajärvelle leirille. Miehiä pääsi kuitenkin kuljetusmatkan aikana

”onnekkaasti” pakenemaan jopa sadoittain, mistä muodostuikin koko sotavankipalautusten262

suurimittaisin joukkopako. LKV:n antaman aikarajan puitteissa ennätettiin lopulta luovuttamaan

vain 268 heimopataljoonalaista.263

Samaan aikaan sekä inkeriläisiä sotilaita, että siviilejä oli alkanut paeta Ruotsiin, sillä LKV:n

pakkotoimia palautettavia kohtaan pelättiin kovasti. Inkeriläisiä siviilejä pakkotoimet eivät

koskeneet, koska paluun oli perustuttava vapaaehtoisuuteen, mikä tosin taas ei ollut kovinkaan

laajalti siirtoväen keskuudessa tiedossa. Inkeriläisiä pakolaisia oli alkanut siirtyä Ruotsiin kesällä

1944 ja syksyllä pakolaisliikenne länsirajalla vilkastui. Kaikkiaan Ruotsissa oli 1945 jo lähes 1600

inkeriläistä. Tähän tosin oli luettu ruotsalaisten viranomaisten, eli lähinnä Statens

Utlänningskomission264 toimesta lähes kaikki suomensukuiset pakolaiset, kuten esimerkiksi

itäkarjalaiset siviilit ja muut suomensukuiset sotavankikarkurit. Inkeriläisiä joukosta oli kuitenkin

ilmeisesti suurin osa. Suomensukuiset pakolaiset olivat kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin pieni

ryhmä Ruotsissa, sillä Baltian maista pakolaisia oli saapunut paljon enemmän. Virolaisia oli

saapunut peräti 21 000, liettualaisia 3500 ja latvialaisiakin hiukan alle 400. Neuvostoliiton

Tukholman suurlähetystö kiinnostui kuitenkin maahan siirtyneistä inkeriläisistä erityisesti ja sen

konsuliosaston päällikkö Fedor Tshernov vaatikin 13.1.1945 ruotsalaisviranomaisia pitämään

lähetystön ajan tasalla inkeriläisten määrän ja oleskelupaikkojen suhteen. Pari viikkoa myöhemmin

Ruotsin hallitus taipui luovuttamaan venäläisille nimilistat osoitteineen 784 inkeriläisestä.

Neuvostoliiton edustajille annettiin myös lupa vierailla inkeriläisten luona ja puhua näiden kanssa

inkeriläisten mahdollisesta paluusta Neuvostoliittoon. Sen sijaan 737 inkeriläisestä Ruotsin hallitus

kieltäytyi antamasta tietoja, koska nämä olivat sotavankikarkureita tai poliittisesti ja sotilaallisesti

Neuvostoliittoa vastaan taistelleita henkilöitä.265 Näyttäisi siis siltä, että sotavankikarkureita ei

262 Sotavankipalautusten suurin joukkopako tapahtui matkalla Naarajärvelle lähellä Pieksämäkeä. Junan hiljentäessä
vauhtia 445 miestä ryntäsi lukitsemattomista vaunujen ovista pimeään metsään. Vartijatkaan eivät käyttäneet aseitaan,
vaan vankien annettiin tahallisesti paeta. Tapahtuma sai hälytystilaan lähes koko Suomen poliisikunnan ja karkureita
onnistuttiinkin vangitsemaan muutamia päiviä karkaamisen jälkeen, tosin vain parisenkymmentä henkeä.
Valvontakomissio oli erittäin tyytymätön tapahtuneeseen ja painosti erittäin jyrkkäsanaisilla kirjeillään Suomen
viranomaisia kokoamaan karkurit ja palauttamaan nämä, sekä muut sotilasvangit 30.11.1944 mennessä. Tavoitteessa ei
kuitenkaan taaskaan onnistuttu. Viittaus tapahtumasta Nevalaisessa 1990, s.304–305.
263 Roiko-Jokela 1999, s.42.
264 Suomeksi: Ruotsin ulkoministeriö.
265 Pekkarinen ja Pohjonen 2005, s. 38–39.
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haluttu Ruotsi viranomaisten toimesta paljastaa, vaikka Neuvostoliiton suurlähetystöstä niin

vaadittiinkin. Epäilemättä neuvostoviranomaiset tekivät kuitenkin kaikkensa löytääkseen myös

loput inkeriläisistä, varsinkin jos nämä olivat taistelleet vihollisen rinnalla Neuvostoliittoa vastaan.

Ruotsiin paenneet inkeriläiset eivät kuitenkaan useimmissa tapauksissa olleet lainkaan innostuneita

tapaamaan neuvostoviranomaisia. Ruotsalaisten viranomaisten mukaan osa inkeriläisistä oli jopa

paennut asuinseutunsa lähimetsiin saatuaan jostain etukäteen tietoa lähestyvästä vierailukomiteasta.

Neuvostoliittolaisten vierailut eivät myöskään olleet kovin miellyttäviä, sillä näiden tiedettiin

kovistelleen joissain tapauksissa melko pahastikin ihmisiä paluumatkan kannalle. Eräässä

tapauksessa venäläiset olivat tunkeutuneet jopa sairaalaan hakemaan haavoittuneita

Heimopataljoona 3:n miehiä, jotka tosin onnistuivat olemaan sairaalassa paljastumatta vierailijoille.

Tämän lisäksi venäläiset kiersivät melko laajoilla alueilla uhkailemassa inkeriläisiä siviilejä ja

ainakin Hudiksvallissa ja Uumajassa nämä olivat väittäneet inkeriläisille lähdön olevan pakollista,

vaikka näin ei ollutkaan. Ruotsin ulkoministeriö saikin useita hätääntyneitä yhteydenottoja

inkeriläisiltä, joissa ihmiset uhkasivat tekevänsä jopa itsemurhia, jos heidät pakotettaisiin lähtemään

venäläisten matkaan. Siviilejä pyrittiinkin rauhoittelemaan ja heille korostettiin lähdön

vapaaehtoisuutta. Inkeriläisiä tuli Ruotsiin kuitenkin koko ajan lisää ja lopulta viranomaiset

ilmoittivatkin 21.4.1945 Helsingin ja Moskovan lähetystöille, että se oli ryhtynyt estämään maahan

pääsyn sellaisilta inkeriläisiltä, joita ei voinut pitää poliittisina pakolaisina. Tämä tarkoitti

käytännössä sitä, että siviili-inkeriläisiä ei enää otettu maahan, mutta esimerkiksi sotavankikarkurit

olivat edelleen tervetulleita.266

Ruotsin noudattama käytäntö erosi kuitenkin jonkin verran Suomen linjasta. Suomessa inkeriläisten

vapaaehtoisuus jäi joissain tapauksissa varmistamatta esimerkiksi juuri puutteellisen informaation

vuoksi tai paikallisviranomaisten soveltaessa omaa käytäntöään palautusten järjestämisessä.

Joissain tapauksissa Suomen LKV:n viranomaisilta saamissa luetteloissa oli ihmisiä, jotka

kysyttäessä jyrkästi kielsivät halukkuutensa palata Neuvostoliittoon. Toisessa paikassa taas

ilmoittautumistilaisuuteen saapuneet inkeriläiset oli kaikki muitta mutkitta merkitty halukkaiksi

lähtemään. Ruotsissa inkeriläisten lähdön vapaaehtoisuus pyrittiin viranomaisten taholta

varmistamaan, vaikka tosin länsinaapurissakin taivuttiin luovuttamaan tietoja osasta

inkeriläispakolaisten joukkoa.267 On kuitenkin huomioitava, että sen hetken tilanne oli silti

Ruotsissa aivan eri asia, kuin Suomessa, jossa oli juuri vasta saatu jonkinlainen rauha aikaiseksi.

266 Pekkarinen ja Pohjonen 2005, s.40–41.
267 Pekkarinen ja Pohjonen 2005, s.41.
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Suomessa Neuvostoliiton valvontakomission läsnäolo ja sen melkoisen laajat valtaoikeudet

sotavankiasiassa saattoivat tehdä tilanteen kaksin verroin hankalaksi suomalaisille viranomaisille.

Inkeriläistä siirtoväkeä oli myös määrällisesti paljon enemmän Suomessa, kuin Ruotsissa, joten

kaikkien mielipiteiden tarkastaminen ei varmasti olisi käynyt kovin helposti.

Inkeriläisten sotilaiden ja ylipäätään heimosotavankien katoamisista muodostui Suomen valtiolle

pitkäaikainen riesa, joka koetteli sen suhteita valvontakomission kanssa. Miehiä haettiin useita

vuosia pitkin Suomea, mutta lähes yhtä useasti näiden huomattiin lopulta siirtyneen jälleen Ruotsin

puolelle. Etenkään Suomen armeijassa palvelleet neuvostokansalaiset, joista noin 1200 oli

inkeriläisiä, eivät suurimmaksi osaksi olleet halukkaita palaamaan kotimaahansa. Monet pelkäsivät

mahdollista rangaistusta, joka Neuvostoliitossa vihollisen riveissä taistellutta sotilasta odotti. Pekka

Nevalaisen tutkimuksen mukaan Neuvostoliitossa silti harvoin rangaistiin teloituksella suomalaisten

joukoissa taistelleita sotilaita. Kohtalona sen sijaan oli vankeus pakkotyössä ja karkotus itään.

Saksan joukoissa taistelleet inkeriläismiehet saattoivat saada jopa 10–15 vuoden mittaisia

vankeustuomioita. Nevalainen perustaa väitteensä Valpon aikanaan saamiin tietoihin asiasta, joista

käy esimerkiksi ilmi, että muuan erityisen paljon Suomesta palautettuja käsittänyt työleiri sijaitsi

Uralin Sverdlovoskissa. Kaiken kaikkiaan Neuvostoliittoon kuljetettiin yhteensä 47 200

sotilashenkilöä ja internoituja, joista 654 heimo- ja 187 erillispataljoonalaista. Palauttamatta ja

selvittämättä jäi noin 920 tapausta, joista Ruotsissa tiedettiin olevan varmuudella 457 miestä, joista

280 oli inkeriläisiä. Kaikista hengissä säilyneistä heimopataljoonalaisista jäi Neuvostoliittoon

menemättä neljännes ja Er.P 6:n miehistä kolmannes.268 Viimeinen inkeriläinen sotilas luovutettiin

kuitenkin Neuvostoliittoon vasta vuonna 1955.269

Sotilaiden ja orpolasten pakkoluovutukset näyttäisivät muodostuneen varsin tukalaksi tilanteeksi

Suomen valtiolle. Liittoutuneiden valvontakomissio valvoi tarkkaan palauttamisprosessia erityisesti

näiden kahden ryhmän kohdalla ja oli aina valmis lähettelemään kitkeriä kirjeitä

suomalaisviranomaisille, jos asian tiimoilla ilmeni ongelmia. Vaikuttaisi kuitenkin myös siltä, että

niin sanottujen ”tavallisten ihmisten” kanta heimosotavankien- ja sotilaiden, sekä orpolasten

palauttamiseen, oli hyvin toisenlainen, kuin viranomaisilla. Suomalaiset viranomaiset olivat

tietenkin sidottuja politiikkaan ja välirauhansopimuksen pykäliin, eikä heidän oletettukaan esittävän

kovin julkisesti omaa henkilökohtaista kantaansa asiaan. Voisi kuitenkin sanoa, että joku päätti

kuitenkin käyttää palautusprosessin estämisessä oman käden oikeutta, minkä puolesta puhuvat

268 Nevalainen 1990, s. 304–313.
269 Nevalainen ja Sihvo 1991, s.286.



95

muun muassa satojen heimosotavankien karkaamiset matkalla Naarajärven kokoamisleirille, tai

lukuisat inkeriläisten orpolasten katoamis- ja kätkemisjupakat suomalaisen kantaväestön ja

viranomaisten kesken. Ikävä kyllä, inkeriläiset orpolapset näyttäisivät silti joutuneen heimosotilaita

useammin matkalle kohti Neuvostoliittoa, sillä alaikäisten lasten pakeneminen oli varmasti

huomattavasti hankalampaa kuin aikuisten miesten.

5.4 Nopeasti rajan yli itään

Suomen hallitus oli heti lokakuussa 1944 valmis aloittamaan palautusjärjestelyt inkeriläisten

siviilien kohdalla. Toiminnan mahdollistavaa luovutuskoneistoa ei kuitenkaan vielä pystytetty,

koska Neuvostoliitosta odotettiin tietoa, milloin sieltä voitaisiin ottaa ihmisiä vastaan. Neuvottelut

palautusten aikatauluista alkoivat marraskuussa ja valvontakomissio ehdottikin nopeatempoisia

junakuljetuksia jo 20.11.1944 lähtien Elisevaaran ja Vainikkalan kautta. Suomalaisviranomaiset

vetosivat kuitenkin kuljetuksiin käytettävän kaluston puutteellisuuteen ja rautateiden

ylikuormitukseen, joka taas aiheutui omien joukkojen kotiuttamisesta. Viranomaiset ehdottivatkin

valvontakomissiolle, että palautukset aloitettaisiin aikaisintaan 1.-5.12 aikana. Palautusten

aikataulua venytettiinkin hieman, mutta lopullisen neuvostoliittolaisten laatiman aikataulun mukaan

kuljetusten tuli tapahtua 5.12.1944–15.1.1945 Vainikkalan kautta peräti kahden junan

vuorokausivauhdilla. 270  Siirtoväkeä suunnitelmista informoitiin valvontakomission vaatimuksesta

3.-8. marraskuuta ainakin muutamalla radiolähetyksellä ja lehti-ilmoituksella271, joissa tiedonanto

esitettiin sekä suomeksi, että venäjäksi. Sen sisältö käsitteli neuvostoliitonkansalaisten palaamista

koskevien ilmoitusten vastaanottoa, joka suoritettiin Helsingissä hotelli Tapiolassa. Ilmoituksen sai

jättää joko kirjallisena tai suullisesti.272

Suomessa inkeriläisen siirtoväen ilmoittautuminen ja kokoaminen jäi jokaisen sijoituskunnan

huoltoviranomaisten tehtäväksi. Tiedotus kokoamisista kuitenkin kulki erittäin huonosti ja

esimerkiksi lehdistöä ei käytetty siinä juuri lainkaan hyväksi. Kirsi Keravuoren pro gradu-

tutkielman mukaan useat inkeriläiset näyttäisivät silti epäröineen lähtemistä takaisin kotimaahansa.

Siviili-inkeriläisten kohdalla, orpolapsia lukuun ottamatta, ei ollut kuitenkaan lupa viranomaisten

ryhtyä pakkotoimiin, jos nämä kieltäytyivät palautuksesta. Keravuoren mielestä sekä inkeriläiset,

että kuntien paikallisviranomaiset olivat yleensä varsin tietämättömiä välirauhansopimuksen

tulkinnasta, joten aivan mahdotonta ei ole, että painostamista olisi lähtöpäätöksen tekemisessä

270 Nevalainen 1990, s.292.
271 Ilmoitukset lehdissä ”Uusi Suomi”, Sosiaalidemokraatti” ja ”Helsingin sanomat”, viittaus Tuulissa 1988, s.299.
272 Tuuli 1988, s.299.
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käytetty. Mahdollista hänen mukaansa on myös, että inkeriläiset olivat itse siinä luulossa, että

heidän olisi pakko palata, joko sillä hetkellä tai joka tapauksessa myöhemmin.273 Vapaaehtoinen

palaaminen on varsin tulkinnanvarainen kysymys myös Pekkarisen ja Pohjosen toimittamassa

tutkimuksessa ihmisluovutuksista Neuvostoliittoon, jossa todetaan osan LKV:n upseereista

selittäneen paluun pakolliseksi, sekä joidenkin suomalaisten viranomaisten toiminnan inkeriläisten

kohdalla ylläpitäneen virheellistä käsitystä.274

Paluumatkalle ilmoittautuneiden inkeriläisten suuresta määrästä johtuen kokoamiskeskuksia275 eri

paikkakunnilta tulleiden ihmisten keskittämiseksi ja keräämiseksi perustettiin marraskuussa 1944

peräti 20 kappaletta. Niiden määrä nousi vielä joulukuussa 21:een, sillä tuolloin perustettiin

Hämeenlinnaan valvontakomission vaatimuksesta vielä yksi keskus lisää. Kokoamispisteet

sijoitettiin rautateiden varsiin seuduille, joilla oleskeli erityisen runsaasti siirtoväkeä. Tiloiksi

kokoamiskeskuksille jouduttiin ottamaan monenlaisia rakennuksia, muun muassa kouluja,

seurakunta- ja työväentaloja, sekä uskonnollisten seurojen tiloja. Kaukana kokoamiskeskuksista

asuneet inkeriläiset kyydittiin yleensä ensin lähimmälle rautatieasemalle, josta matka jatkui edelleen

junalla kokoamispaikkakunnalle. Kuhunkin keskukseen oli varattu tilat noin 1 000 henkilölle,

vaikka kerralla pyrittiinkin majoittamaan väkeä vain yhden junakuljetuksen verran. Majoittumisen

keskukseen yhden kuljetuserän kohdalla taas suunniteltiin kestävän enimmillään kolme päivää.276

Siirtokuljetukset itsessään olivat lääninhallitusten ja niiden alaisten viranomaisten vastuulla.

Kokoamiskeskusten päälliköt puolestaan saivat itse määrätä muonitusjärjestelyistä ja henkilökunnan

hankkimisesta. Alun perin muonituksessa suunniteltiin käytettävän Lotta Svärd - järjestöä, mutta

sen lakkauttamisen vuoksi suunnitelmaa muutettiin. Tosin monessa kokoamiskeskuksessa järjestön

entiset naisjäsenet touhusivat edelleen ruuanlaittopuuhissa ja järjestö luovutti myös vanhaa

kalustoaan sekä elintarvikkeita keskusten käyttöön. Kokoamiskeskuksista lähteville inkeriläisille

varattiin matkan ajaksi ruokaa ja tarvittaessa myös varusteita. Suomalaisten oli huolehdittava

matkalaisten muonituksesta rajalle asti sekä varattava jokaiselle siitä eteenpäinkin elintarvikkeita

peräti neljän vuorokauden ajaksi. Valvontakomission neuvostoliittolaiset upseerit olivat useimmissa

kokoamiskeskuksissa tarkkailemassa palautuksen etenemistä. Nämä suhtautuivatkin erityisellä

mielenkiinnolla inkeriläisille jaettavaan muonaan ja vaatevarustukseen, jota muutamaan otteeseen

jopa lisättiin valvontakomission vaatimuksesta. Erityisen tarkkaa lukua valvontakomission taholta

273 Keravuori 1987, s.87–99.
274 Pekkarinen ja Pohjonen 2005, s.35–36.
275 Ks. Liite no:8, inkeriläisten kokoamiskeskukset Suomessa.
276 Nevalainen 1990, s. 293–294.
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pidettiin myös lähtijöiden terveydentilasta ja inkeriläiset kävivätkin läpi lääkärintarkastuksen ennen

matkaansa Neuvostoliittoon. Kulkutauteihin sairastuneet eristettiin karanteeniin yleensä

kokoamispaikkakunnan sairaalaan.277

Inkeriläisten palautuksen järjestämiseen liittyy myös eräs varsin mielenkiintoinen asia. Kun alun

perin väestönsiirtoa varten oli rakennettu varsin laaja ja olosuhteisiin nähden jokseenkin toimiva

verkosto, sitä oli ollut organisoimassa varsin innostunut ja tehtävälleen omistautunut joukko

suomalaisia virkamiehiä. Inkeriläisten Neuvostoliittoon palauttamisen alkaessa tämä sama

sotilashenkilöiden ja virkamiesten joukko piti luovutusta humanitäärisistä syistä tuomittavana,

mutta tieto näiden mielipiteistä ei missään vaiheessa päässyt julkisuuteen.278 Kirsi Keravuoren pro

gradu-tutkielmassa esiintyvää väitetty näyttäisi tukevan myös viranomaisena siirroissa mukana

olleen Erkki Tuulen myöhemmin tapahtumista kirjoittama teos. Kirjassaan Tuuli kertoo itsensä ja

siirtoväenasiain osaston päällikön Pentti Kaiteran suhtautumisesta heidän kuultuaan inkeriläisten

palauttamisesta:
” Tieto siirtoväenasiainosastolle tuli ulkoasiainministeriöstä suoraan tai sisäasiainministeriön kautta. Pidimme
Kaiteran kanssa välittömästi neuvottelun, jossa sovimme, että ainakaan me, Kaitera ja Tuuli, emme ole
inkeriläisiä palauttamassa takaisin Neuvostoliittoon, josta katsoimme heidät suurten vaikeuksien jälkeen
pelastaneemme vapaaseen Suomeen ja oman kansansa keskuuteen. Meitä loukkasi syvästi se väite, että Suomi oli
pakolla siirtänyt inkeriläiset Suomeen. Olimme itse viimeiseen saakka koettaneet valvoa, että siirto oli kaikille
vapaaehtoista. Toisaalta emme löytäneet (välirauhansopimuksen) 10. artiklasta sellaista kohtaa, jonka mukaan
inkeriläisillä olisi ollut mahdollisuus jäädä Suomeen, jos he niin halusivat. Ilmoitimme päätöksestämme
virkatovereillemme ja jo seuraavana päivänä jätimme eroanomuksemme sisäministeri Eemil Luukalle.279

Palautusten kritisoinnin lisäksi, Erkki Tuulen kirjasta käy myös ilmi, että tämä epäili osan

inkeriläisistä itse väittäneen joutuneensa pakkosiirretyksi Suomeen. Hän kuitenkin erityisesti

korostaa siirron aikoinaan tapahtuneen vapaaehtoisesti, mikä taas on omalta osaltaan hyvin

kyseenalainen väite. Inkerinsuomalaisten väestönsiirto ei ollut mikään katkeamaton tai yhtenäinen

tapahtumaketju, vaan siinä on erotettavissa kaksi selkeää vaihetta, jotka poikkesivat toisistaan.

Valitettavaa kyllä, mutta erityisesti toisessa siirtovaiheessa Suomeen siirron vapaaehtoisuutta ei

aina pystytty varmistamaan ja Tuulin korostamat anomuskaavakkeetkin siirrolle allekirjoitettiin

vasta Suomen vastaanotto- ja karanteenileireillä.

Tuuli ihmettelee kirjassaan myös inkeriläisten intoa paluumatkalle lähtemiseen, mutta toteaa syynä

olleen luultavasti koti-ikävä ja tyytymättömyys Suomen oloihin. Hän kuvailee myös paluussa olleen

277  Nevalainen 1990, s. 293–294.
278 Keravuori 1987, s.24.
279 Tuuli 1988, s.292.



98

eräänlaisia ”joukkopsykoosin” piirteitä niillä alueilla, joissa kaikki inkeriläiset ilmoittautuivat lähes

kaikki paluumatkalle. Kuten Tuuli kirjassaan toteaa:
” Kun naapurit lähtivät, lähdettiin itsekin. Toisaalta sukulaiset ja saman kylän asukkaat halusivat pysyä yhdessä
ja vaikka päämäärää ei tiedetty, haluttiin uskoa, että edessä oli kotiinpaluu, sillä Inkerinmaa oli vapautettu
saksalaisista joukoista jo alkutalvesta 1944.”280

Inkeriläisten tuntema koti-ikävä näyttäisi olleen siis hyvin myös suomalaisten viranomaisten

tiedossa, mutta varsin mielenkiintoista olisi tietää näiden arviot siitä, oltiinko inkeriläisiä

kuljettamassa alun perinkään takaisin kotiin. Valitettavasti ei voida kuitenkaan täydellä varmuudella

sanoa, tiesivätkö suomalaiset viranomaiset lopultakaan, mitä inkeriläisille tapahtuisi näiden ylitettyä

Neuvostoliiton rajan. Pahoja aavistuksia saattoi itse kullakin asian suhteen olla, mutta omia

mielipiteitä ei kuitenkaan tuotu julkisuuteen. Väestönsiirtoon johtajana ja viranomaisena

osallistuneiden Pentti Kaiteran ja Erkki Tuulen kohdalla vastalause palautuksille esitettiin vain

toimesta eroamalla Siirtoväenasiain osastossa.

Näyttäisi kuitenkin siltä, että ainakin muutamissa tapauksissa inkeriläisten epäluulot paluuta

kohtaan alkoivat vahvistua jo junassa matkalla kohti kotimaata, kuten työssä käytetystä Hilda

Peussan haastattelusta voisi todeta:
” Meidät laitettiin Helsingissä junaan ja matkalla kuulin ihmisten puhuvan vaunussa. Siellä oli yksikin Riipisen
perhe, jossa oli isä, äiti ja kaksi poikaa, jotka olivat jo nuoria miehiä. He sanoivat, että ” Voi, mitä me nyt
teimmekään, kun lähdimme tänne!”. Pojat ja isä joutuivatkin sitten myöhemmin perillä vankilaan. Emme
kuitenkaan tunteneet ketään inkeriläistä, joka olisi edes yrittänyt jäädä Suomeen, sillä olimme asuneet niin
syrjässä, ettemme olleet edes muiden inkeriläisten kanssa tekemisissä. 281

Samassa haastattelussa Peussa kertoo myös oman näkemyksensä inkeriläisten palaamisen syistä,

jotka ovatkin hyvin pitkälti samansuuntaisia, kuin jo aiemmin mainitut. Monet kuvittelivat edelleen

palaavansa Inkerinmaalle, eikä Suomikaan ollut kaikille näyttäytynyt ihan sellaisena esi-isien

maana, kuin oli saatettu toivoa:
”Luulen, että inkeriläiset lähtivät, koska eivät halunneet olla suomalaisten piikoina ja renkeinä. Tietenkin
ihminen myös haluaa aina takaisin kotiinsa. Meille sanottiin, että meidät viedään takaisin kotiin, mutta näin ei
sitten tehtykään. Venäläisetkin sanoivat kysyttäessä, että ” Na Rodinu, na rodinu282”, mutta ei se isänmaa, jota
he tarkoittivat, ollut Inkerinmaa. Rajanylityksen jälkeen meidät kuljetettiin suoraan Kalinin283 kaupunkiin. 284

Paluumatkalle Neuvostoliittoon oli lähtenyt perheensä kanssa myös toinen haastateltava Jekaterina

Kinner, jolle ikävä totuus kotiseudulle pääsemisestä selvisi myös vasta perillä:
”Lähdimme junalla Tampereelta kohti rajanylityspaikkaa ja matkustimme junan tavaravaunussa, jossa oli
paljon ihmisiä. Suomalaiset antoivat meille näkkileipää mukaan ja sanoivat ”Ottakaa tästä, mitä tarvitsette”.

280 Tuuli 1988, s.297.
281 Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
282 Suomeksi: isänmaahan.
283 Kalinin, nykyään nimeltään Tver.
284 Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
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Luulimme koko ajan olevamme matkalla kotiin, mutta kun ylitimme Venäjän ja Suomen rajan, niin se olikin vain
suuri näytelmä koko asia. Kotiin emme enää päässeet.”285

Kun ensimmäinen inkeriläiskuljetus ylitti Suomen ja Neuvostoliiton rajan totesivat rajavartijat

inkeriläisten hurraavan ja heiluttavan junasta punaisia vaatteita. Kuljetuksen päästyä Viipuriin oli

veturin kylkeen ilmestynyt jostain Stalinin kuva, josta raportoitiin jälkeenpäin myös Suomen

lehdistössä. Neuvostoliitossa inkeriläisten väitettiin tapahtuman johdosta palaavan kotiin suorastaan

ilosta pakahtuen. 286 Tapahtuma vaikuttaisi kuitenkin varsin pitkälti etukäteen järjestetyltä, sillä

esimerkiksi Pekka Nevalaisen mukaan neuvostoviranomaiset filmasivat kyseisen tapahtuman aivan

”sattumalta” ja inkeriläisten kotiutuksia hyödynnettiin näin myös neuvostopropagandassa.

Viimeinen inkeriläiskuljetus lähti kuitenkin Helsingistä 15.1.1945 ja palasi Neuvostoliittoon sen

suuremmitta seremonioitta.287

Neuvostoliiton pyrkimyksenä oli toisen maailmansodan loputtua kotiuttaa kaikki toisen

maailmasodan melskeissä ympäri Eurooppaa hajaantuneet yli 5 miljoonaa neuvostoliittolaista

sotavankia ja siviiliä, sillä näitä tarvittiin kipeästi maan jälleenrakentamisessa. Neuvostoliiton

varaulkoministeri A.J. Vyshinski kiteytti asian Pariisin rauhanneuvotteluissa vuonna 1946 seuraavin

sanoin:

” Neuvostoliitto pyrkii siihen, että meidän kansalaisemme, jotka oleskelevat ulkomailla ja joita valitettavasti
pidätetään keinotekoisesti palaamasta, tulevat maahamme. Me tarvitsemme näitä ihmisiä, sillä he ovat meidän
kansalaisiamme, lihaa meidän lihastamme ja luuta meidän luustamme.”288

Neuvostoliittolainen sanomalehti Pravda tuki varaulkoministerin mielipidettä ja julkaisuissaan

kehotti kansalaisiaan palaamaan korostamalla, että porvarillisen valtion kansalaisuus ei ollut

lainkaan verrattavissa siihen onneen ja ylpeyteen, mikä neuvostokansalaisella maassaan odotti. 289

Suomen kansalta taas inkeriläisten matkaaminen takaisin Neuvostoliittoon näyttäisi jääneen lähes

kokonaan huomaamatta. Kymmenien tuhansien ihmisten poistuminen maasta tuskin olisi jäänyt

rauhan aikaisissa oloissa noteeraamatta, mutta sodan juuri tauottua sitä ei omien ongelmien joukosta

juurikaan pistetty merkille. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä ajalta 1.10.–30.12.

1944 ja 1.1.- 1.2 1945, ilmoitukset inkeriläisten palauttamisesta hukkuvat kokonaisuudessaan varsin

pieniksi uutisiksi esimerkiksi suomalaisten sotavankien palautuslistojen rinnalla, jotka saattoivat

jatkua usean sivun verran. Samoin uutiset Saksan yhä kiihtyneestä syöksykierteestä sotarintamalla

285 Kinner, Jekaterina. Haastattelu Helsingissä 15.2.2007.
286 Helsingin Sanomat 8.12.1944.
287 Nevalainen 1990, s.295–296.
288 Pekkarinen, ja Pohjonen 2005, s.62.
289 Ibid.
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saivat varmasti osakseen mielenkiintoa myös suomalaisten lukijoiden taholta. Inkeriläiset

näyttäisivätkin sekoittuneen kyseisten julkaisujen uutisoinnissa kaikkiin muihin Suomessa

oleskelleisiin neuvostokansalaisiin ja jääneen lopulta vain tapahtumakuvaukseksi ilman sen

suurempaa kananottoa.

Varsin poliittisesti värittynyttä tekstiä inkeriläisten palauttamisesta sen sijaan löytyi esimerkiksi

suomalaisten kommunistien ja kansandemokraattien parista. Kommunistien Vapaa Sana-lehden

mukaan inkeriläiset oli alun perin tuotu pakolla Suomeen, jossa näitä oli riistetty ja orjuutettu.

Samalla inkeriläisten kerrottiin kiroavan yksinkertaisia suomalaisisäntiään ja olevan matkalla kohti

työläistenparatiisia Neuvostoliitossa. Kommunistien lietsominen inkeriläisasiassa ei kuitenkaan

rajoittunut pelkästään kärkevään lehtikirjoitteluun, vaan näiden on epäilty olleen eräissä tapauksissa

jopa itse painostamassa inkeriläisiä lähtemään, sekä levittäneen huhuja siviilien

pakkopalautuksista.290 Huhuja palautuksista ei kuitenkaan voida pistää pelkästään kommunistien

piikkiin, sillä niitä oli ilmassa Valpon mukaan jo inkeriläisten väestönsiirron ensimmäisessä

aallossa tulleiden keskuudessa syksyllä vuonna 1943. Inkeriläisten keskuudessa liikkuneiden

puheiden mukaan Suomi palauttaisi siirtoväen takaisin itään sodan loputtua, mikä taas herätti osassa

väestöä pelkoa, kun taas osa toivoi sitä.291 Voisi ehkä ajatella, että ne inkeriläiset, joiden

kokemukset Suomesta olivat olleet negatiivisia, toivoivat palautusten alkamista. Näyttäisi kuitenkin

siltä, että huomattavan suuri osa siirtoväestä pelkäsi palautusten alkamista ja oli huolissaan

mahdollisesta kohtalostaan Neuvostoliitossa.

Lopullinen palautettujen määrän arvioiminen on varsin työlästä, sillä eri lähteissä on käytetty

hieman erilaista otantaa. Tulokset ovat kuitenkin perusteellisimmissa tutkimuksissa aiheesta olleet

varsin samansuuntaisia. Tuoreimman Kansallisarkistossa inkeriläisten palautuksista valmistumassa

olevan tutkimuksen mukaan varsinaisissa väestönkuljetuksissa 5.12.1944 – 15.1.1945 välisenä

aikana palautettiin yhteensä jopa 56 030 henkilöä. Lähtijöiden kokonaismäärästä noin 55 000 oli

inkeriläisiä ja loput suomensukuisia inkerikkoja tai vatjalaisia.

 NEUVOSTOLIITTOON PALAUTETUT INKERILÄISET SIIRTOLAISET JA MUUT SIVIILIHENKILÖT 1944–1945

Ryhmä Lukumäärä (n)
Kuljetukset 5.12.1944 - 15.1.1945 56 030
Jatkokuljetukset vuosina 1945–1947 839
Yhteensä 56 869

290 Nevalainen 1990, s.268.
291 Tilannekatsaus No 10 Valtiollinen poliisi Helsingissä 12.11.1943, KA.
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Lähde: Kansallisarkisto, tutkimusprojekti ” Kotiin Karkotettavaksi”, 2007.

Luvut palautetuista eivät näytäkään juuri poikkeavan aikaisemmista tutkimuksista, joista tarkin

selvitys tähän mennessä on ollut Pekka Nevalaisen työ inkeriläisistä Suomessa 1940-luvulla. Tämä

kun päätyy teoksensa taulukkolaskelmissa täsmälleen samaan lukuun eli yhteensä Neuvostoliittoon

palautettiin vuoteen 1947 mennessä 56 869292 inkeriläistä. Kahden eri projektin, Pekka Nevalaisen

suorittaman ja Kansalaisarkiston valmisteleman yhtenevyys lukujen suhteen selittyy luultavasti

aikalaislähteissä olevien tilastojen tarkkuudella. Huomioitavaa myös on, että valvontakomission

silmä seurasi aikanaan herkeämättä palautusten järjestämistä, joten kovin suuria virheitä

inkeriläisten tilastoinnissa tuskin sallittiin. Suomella oli myös jo tunnollaan yksi epäonnistuminen

palautuksia koskien, sillä Suomen armeijassa sotineita heimosotavankeja ja inkeriläisiä

vapaaehtoisia oli kadonnut kuljetusmatkalla peräti sadoittain. Epätietoisuus Neuvostoliiton

reaktioista, jos palautuksessa viivyteltäisiin, saattoi pistää Suomen viranomaiskoneistoon

inkeriläisten väestönsiirron loppumetreillä aivan erityistä puhtia.

Inkeriläiskuljetusten ylitettyä rajan Neuvostoliiton puolelle, selvisi matkalaisille kuitenkin nopeasti,

että valtio oli lailla kieltänyt inkeriläisten asettumisen vanhalle Inkerinmaalle. Kaikki yli 56 000

henkeä lähetettiin 80 junassa Pihkovan, Novgorodin, Jaroslavin, Kalinin ja Velikije Lukin alueille.

Palautettujen inkeriläisten alueellinen sijoittuminen Neuvostoliitossa

Jaroslavin alue 19 400
Kalininin alue 14 200
Novgorodin alue 11 000
Pihkovan alue 6 300
Velikije Lukin
alue 5 600

Yhteensä 56 500

Lähde: Vihavainen ja Takala 2000. Leo Sunin esittämä arvio sijoittumisesta, s. 88–89.

Haastattelemistani inkeriläisistä Jekaterina Kinner ja Hilda Peussa palasivat Neuvostoliittoon

inkeriläisten joukkokuljetusten yhteydessä vuonna 1944–1945. Kotimatkan sijaan Kinner

perheineen kuljetettiin juna-asemalta reellä 20 asteen pakkasessa Jaroslavin alueelle ja Peussa

sisaruksineen vietiin Tverin kautta samoille seuduille. Peussan kertoman mukaan venäläiset myös

ihmettelevät sijoituspaikassa inkeriläisten vähiä matkatavaroita ja epäilivät jopa Suomen

lähettäneen omia köyhiään Neuvostoliittoon. Molemmat kuitenkin pakon edessä sopeutuivat uusille

asunsijoilleen ja jatkoivat elämäänsä. Omia suhteitaan venäläiseen väestöön molemmat kuvailevat

292 Nevalainen 1990, s. 296.
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”ihan hyviksi”, sillä kaikki paikalliset olivat heidän näkemyksensä mukaan yhtä varattomia, kuin

inkeriläisetkin. Molempien kertomuksista käy myös ilmi vahva käsitys siitä, että tavalliset,

maaseudulla asuneet venäläiset harvoin olivat uhaksi inkeriläisille, vaan kohtasivat samoja

arkipäivän ongelmia näiden kanssa.293 Mielestäni tilannetta kuvaa hyvin Kinnerin toteamus

haastattelussaan;

” Venäjällä suomalaiset olivat kansanvihollisia ja heitä ei suvaittu enää vanhoilla kotiseuduillaan, jotka olivat
täyttyneet poissaolon aikana venäläisistä. Ei pidä kuitenkaan luulla, että tavalliset venäläiset olisivat meitä
sortaneet, vaan ne olivat valtion pykälät, mitkä sen tekivät. Virkamiehet meidät Inkerinmaalta poistivat, eivät
omat naapurimme.”294

Inkeriläisten palaaminen vanhoille kotiseuduilleen yritettiin Neuvostoliitossa viranomaisten taholta

estää, mutta kevääseen 1946 mennessä Novgorodin, Kalininin ja Velikije Lukin alueilta oli ilman

virallista lupaa lähtenyt peräti 61–74 prosenttia Suomesta sinne siirretyistä inkeriläisperheistä.

Viranomaiset eivät tätä katsoneet hyvällä ja inkeriläisten pääseminen asutuskeskuksiin tai takaisin

Leningradin ympäristöön pyrittiin estämään. Eräs myönnytys asiassa tehtiin kuitenkin huhtikuussa

vuonna 1949, jolloin inkeriläisten sallittiin viranomaisten päätöksellä muuttaa Karjalan tasavallan

alueelle lisätyövoimaksi. Suunniteltu massamuutto jäi kuitenkin lähes kokonaan toteutumatta, sillä

sen pääorganisaattori julistettiin itse kansanviholliseksi.295 Virallisten muuttosuunnitelmien

kariutumisesta huolimatta inkeriläisten muuttaminen lähemmäs entisiä kotiseutujaan ehti käynnistyä

ainakin jossain määrin. Tämän liikkeen seurauksena esimerkiksi työhön haastatellut Hilda Peussa ja

Jekaterina Kinner palailivat kaukaisista karkotuskohteistaan lähemmäs Inkerinmaata.

Peussa oli karkotusaikana tavannut myös jo vuosia aiemmin kadonneen isänsä ja perhe päätti siirtyä

isän töiden perässä Petroskoihin. Elämä ei Petroskoissakaan aina ollut kovin helppoa, sillä 11

henkinen perhe asui välillä tilanpuutteen vuoksi vain 18 neliötä käsittäneessä talossa. Sama

tilanpuute jatkui kuitenkin vielä Peussan avioiduttua, sillä muutettuaan erääseen tyhjään

parakkirakennukseen inkeriläisen miehensä kansa, perässä seurasi anoppi ja myöhemmin lapset.

Ylimääräisiä tavaroitakaan ei liiemmin ollut ja esimerkiksi vanha pesuamme sai toimia paremman

puutteessa vauvan sänkynä. 296

Jekaterina Kinnerin taival puolestaan kulki Neuvostoliitossa Jaroslavin alueelta väliaikaisesti lähelle

entisiä kotiseutuja Inkerinmaalla, mutta sieltä edelleen Viron Rakvereen, josta matka jatkui

myöhemmin takaisin Keski-venäjälle Kalininskajan kaupunkiin. Lopulta vuonna 1951 Kinner sai

293 Haastattelut, Peussa ja Kinner.
294 Kinner, Jekaterina. Haastattelu Helsingissä 15.2.2007.
295 Vihavainen ja Takala 2000, s. 90–92.
296 Peussa, Hilda. Haastattelu Jyväskylässä 13.3.2007.
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perheineen luvan muuttaa Karjalan alueelle. Hän valmistui Petroskoissa myöhemmin kirjanpitäjäksi

ja tapasi jo opiskeluaikanaan tulevan aviomiehensä. Perheeseen syntyi myös kaksi tytärtä, joita

Kinner puolisoineen pyrki opettamaan puhumaan suomea, vaikka se täysin venäjänkielisessä

ympäristössä olikin vaikeaa.

Kumpikaan haastateltavista ei kuitenkaan mielestään tuntenut varsinaista katkeruutta menneitä

tapahtumia kohtaan, vaan he totesivat toimineensa tilanteessa kuten muutkin tuntemansa

inkeriläiset. Hekin luulivat palaavansa kotiin Inkerinmaalle, eivätkä olleet edes kuulleet kenenkään

siirtoväestä jääneen Suomeen.

Kansallisarkiston tutkimuksessa mainitaan Suomeen vuonna 1944–1945 jääneiden inkeriläisten

määrä, jonka arvioidaan olleen noin 8000 henkeä. Suomeen jääneiden määrä hupeni kuitenkin

vuoteen 1953 mennessä vain 3748 henkeen, sillä palautusta seuranneina vuosina huomattava osa

Suomeen jääneistä inkeriläisistä päätti siirtyä Ruotsiin.297 Tämä oli vuodesta 1946 alkaen taas

mahdollista, sillä Ruotsi perui aiemmat aikeensa inkeriläisten siviilien maahanmuuton

rajoittamisesta. Eräänä syynä ovien vapaaseen avautumiseen maahan uudelleen on arveltu olleen

muun muassa ruotsalaisten kirkollisten tahojen harrastama painostus Ruotsin hallitusta kohtaan.

Esimerkiksi Pekkarisen ja Pohjosen tutkimuksessa Suomen ihmisluovutuksista todetaan, että sekä

ruotsalaislehdissä, että kirkkoherrojen kirjeissä hallitukselle pidettiin molemmissa inkeriläisten

Suomeen luovuttamista samana, kuin heidät olisi lähetetty suoraan Neuvostoliittoon.298 Näyttäisikin

siltä, että Ruotsissa ei luotettu paljoakaan Suomen kykyyn hoitaa inkeriläisasiaa puolueettomasti tai

näiden omaan tahtoon perustuen. Inkeriläisten on kuitenkin täytynyt itsekin tuntea olonsa Suomessa

uhatuksi, mikä selittäisi hyvin vilkkaan muuttovirran Ruotsin puolelle.

LKV ja Valpo pyrkivät yhdessä etsimään erityisesti maahan jääneitä inkeriläisiä sotilaita, joiden

etsintää ajoittain tehostettiin valvontakomission vaatimuksesta huomattavastikin. Kesällä 1947

viranomaiset julkaisivat paikallisten poliisiosastojen käyttöön erityisen Haku-luettelon, jossa

listattiin tietoineen lähes kaikki edelleen kadoksissa olleet sotavangit. Karkurit saattoivat silti elellä

pienemmillä paikkakunnilla omalla nimellään joskus vuosikausiakin ilman, että paikallisia

poliisiviranomaisia se liiemmin kiinnosti. Näistä ilmeisen tahallisista laiminlyönneistä Suomen

sisäasiainministeriö ilmoittelikin lähes jatkuvasti eri alueiden paikallisviranomaisille ja uhkaili

vetävänsä viroissa toimineita ihmisiä jopa henkilökohtaiseen vastuuseen rikkeestä. Uhkaukset

297 Tutkimusprojekti ”Kotiin karkotettavaksi”, Kansallisarkisto.
298 Pekkarinen ja Pohjonen 2005, s.43–44.
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näyttäisivät valuneen suurilta osin hiekkaan ja LKV sai jatkaa Valpon tuella karkureiden

metsästämistä monin paikoin ilman paikallisviranomaisten merkittävää osallistumista.299

Siviili-inkeriläisten Suomeen jääminenkään ei ollut aivan mutkatonta, sillä näiden olosuhteiden

muodostumiseen vaikutti jälleen viranomaisten aktiivisuus. Niillä paikkakunnilla, joissa Valpon ja

valvontakomission alaosastojen toiminta oli vilkasta, saattoivat inkeriläisten olot muodostua erittäin

hankaliksi.300 Joissain tapauksissa Suomeen jääneet inkeriläiset eivät taas kohdanneet ainoatakaan

lähtöön painostanutta virkamiestä. Näin kävi esimerkiksi työhön haastatellun Elina Pennasen

tapauksessa, sillä häntä ei perheineen Lapualta suostuteltu tai pakotettu lähtemään, vaan he saivat

jäädä rauhassa paikkakunnalle. Pennanenkin tosin kertoo kuulleensa joillain alueilla

poliisiviranomaisten painostaneen ja jopa pakottaneen ihmisiä lähtemään takaisin Neuvostoliittoon.

Elina Pennasen kohdalla näin ei onneksi lopulta käynyt, vaan hänen arkensa jatkui työtä tehden

sodasta toipuvassa Suomessa, jossa hän myös avioitui ja perusti perheen. Hänen mukaansa oli

kuitenkin vain onnekasta sattumaa, ettei omakin elämä olisi seurannut tuhansien palautettujen

inkeriläisten kohtaloa.301

6. Maailma matkalaista kuljettaa

Jotkut inkeriläisistä saattoivat näitä tiedonantoja uskoakin, mutta useilla oli silti epäilyksensä

paluun suhteen. Neuvostoviranomaisten vakuuttelut näyttäisivät kuitenkin tehonneen melko hyvin,

sillä harva siviili-inkeriläisistä osasi heti epäillä, ettei heitä vietäisi takaisin sinne, mistä oli alun

perin tuotukin. Suomen viranomaisilla taas oli täysi työ kovien välirauhansopimuksen ehtojen

täyttämisessä. Vaikka epäilyksiä siirtoväen tulevasta kohtalosta muutamilla tahoilla olikin, niin

sopimuksen 10. artiklaa tulkittiin ”varman päälle”, jotta Neuvostoliitto ei ärsyyntyisi sotavankiasian

tulkinnassa. Muutamat väestönsiirrosta alkujaan vastanneista siirtoviranomaisista kuitenkin erosivat

vastalauseeksi toimestaan. Silti palautusprosessi näyttäisi sujuneen nopeasti ja ilman suurempaa

kuohuntaa ja tuhansien inkeriläisten poistuttua Suomesta, oli kuin ovi olisi sulkeutunut näiden

perässä. Suurin osa suomalaisista saattoi jatkaa elämäänsä ilman, että asia liiemmin mieltä painoi,

koska he eivät välttämättä olleet muutaman kuluneen vuoden aikana, jona siirtoväki Suomessa

oleskeli, koskaan edes törmänneet näihin. Inkeriläiset saatettiin sekoittaa karjalaiseen siirtoväkeen

ja muihin sodan alta siirrettyihin, eikä poikkeuksellisen raskaissa olosuhteissa näihin ehkä jaksettu

kiinnittää kovin suurta huomiota. Lähes jokaisesta suomalaisperheestä oli omia miehiä rintamalla,

299 Pekkarinen ja Pohjonen 2005, s.100–102.
300 Nevalainen 1990, s. 290–291.
301 Pennanen, Elina. Haastattelu Tampereella 28.2.2005



105

elintarvikkeita säännösteltiin ja kaupungeissa uhkasi vihollisen ilmapommitusten vaara. Tavallisen

kansalaisen mielenkiinto saattoi hyvinkin käpertyä vain oman elinpiirin ympärille, etenkin silloin,

jos hän ei ollut itse kosketuksissa inkeriläiseen siirtoväkeen.

Inkeriläisten väestönsiirto Suomeen ja palautus Neuvostoliittoon ei ollut myöskään tapahtumana

omana aikanaan mitenkään poikkeuksellinen. Toisen maailmansodan aikana Euroopassa ja

Suomessakin siirreltiin ihmisiä turvaan sotatoimien alta vielä suurempia määriä, joten inkeriläisten

väestönsiirto kaikkine vaiheineen oli vain yksi aikansa monista sodan aiheuttamista

väestönsiirroista. Tätä taustaa vasten inkerinsuomalaisten väestönsiirrosta voi puhua myös

sotasiirtolaisuutena, koska tapahtuman laukaisevana tekijänä oli nimenomaan sodan leviäminen

Inkerinmaan alueelle. Huomioitavaa asiassa on myös se, olisiko koko siirtoihin Suomen taholta

edes rauhan aikana ryhdytty. Myös Inkerinmaalta aloitettujen siirtojen vapaaehtoisuus on laitettu

joissain yhteyksissä kyseenalaiseksi, mutta vastaus tähän ei ole kovinkaan yksinkertainen. Näyttäisi

siltä, että alun perin vapaaehtoisuuteen pohjautuneet siirrot muuttuivat joillekin pakoksi, etenkin

väestönsiirron toisessa vaiheessa. Jokainen voi kuitenkin itse miettiä, kuinka vapaaehtoisena

voidaan loppujen lopuksi pitää oman kotinsa jättämistä sodan uhatessa. Vaikka konkreettista

pakottamista ei olisi käytettykään viranomaisten taholta ainakaan siirron alkuvaiheessa, niin

nopeasti kurjistuneet olosuhteet Inkerinmaalla tekivät lähdön monille välttämättömäksi.

Inkeriläisen siirtoväen ja väestönsiirrossa mukana olleiden suomalaisten viranomaisten suhde

näyttäisi muodostuneen koko väestönsiirtoprosessin aikana hyvin mielenkiintoiseksi.

Väestönsiirtoprosessin alussa sitä oli organisoimassa toimelleen omistautunutta väkeä ja innokkaita

heimoaatteen kannattajia, jotka koettivat tehdä parhaansa neuvotteluissa hankalien saksalaisten

yhteistyökumppanien kanssa. Nämä suomalaisvirkamiehet olivat myös mielestään usein

”pelastamassa” inkeriläisiä sotatoimien alta, mikä osaltaan pitikin paikkansa. Inkerinmaan idästä

ohittaneen rintamalinjan läheisyydessä väestöä uhkasivat neuvostoliittolaisten sotatoimet ja toisaalta

saksalainen työkuri.

Suomalaiset viranomaiset myös mielellään korostivat nimenomaan inkeriläisten oman tahdon

ilmaisua lähtöpäätöksen tekemisessä, jonka varmistamiseksi tehtiin jopa kirjallinen anomus.

Lähdön vapaaehtoisuus oli kuitenkin hyvin tulkinnanvarainen, sillä varsinkin myöhemmin

Inkerinmaan täydellisen evakuoinnin yhteydessä saksalaiset tyhjensivät tienoot sen verran

tehokkaasti ihmisistä, että siinä kyselyt vapaaehtoisuudesta jäivät kiireen jalkoihin. Anomuksetkin

Suomeen siirtymisestä täyteltiin siinä vaiheessa joskus vasta perillä Suomessa. Suomalaisten

viranomaisten kanta inkeriläisten väestönsiirtoon oli kuitenkin se, että nämä olivat kaikki tulleet
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alun perin vapaaehtoisesti Suomeen. Siirtoväen näkökanta asiaan taas riippui paljolti näiden

aiemmasta taustasta, asuinpaikasta ja etnisestä alkuperästä Inkerinmaalla.

Viranomaisten toiminnassa oli tässä suhteessa selvästi puutteita, mutta olosuhteet olivat

mittakaavaltaan valtavalle väestönsiirto-operaatiolle ehkä huonoimmat mahdolliset. Ottaen

huomioon sen, että Suomi taisteli parhaillaan itse Saksan rinnalla suurta Neuvostoliitoa vastaan, oli

se jo hämmästyttävää, että koko siirtoprojekti Suomeen ylipäätään saatiin toteutettua. Suomen

vastaanotto- ja karanteenileirit taas koetettiin oman elintarvike pulan keskellä muonittaa ja pitää

muutenkin siedettävässä kunnossa. Aina tässäkään ei paikoin onnistuttua, mutta kysymys tuskin oli

tahallisista laiminlyönneistä, vaan lähinnä äärimmäisestä pakosta. Väestönsiirrossa on erotettavissa

kaksi selkeää huippukohtaa, joista varsinkin jälkimmäisen kohdalla ongelmat leirien olosuhteissa

alkoivat kasaantua.

Aiemmissa tutkimuksissa on myös väitetty, että inkeriläiset olisi tuotu jatkosodan aikana Suomeen

pelkästään työvoimaksi, mikä taas ei mielestäni täysin pidä paikkaansa. Totta kuitenkin on, että

Suomi tuolloin kärsi huutavasta työvoimapulasta ja aputyövoimaa viranomaisten neuvotteluissa

suunniteltiin hakevan niin idästä, kuin lännestäkin. Keskinäisessä neuvonpidossaan suomalaiset ja

saksalaiset siirtoviranomaiset myös puhuivat inkeriläisistä lähes pelkästään työvoimakysymyksenä.

Inkerinmaalla vierailleiden suomalaisten sotilasviranomaisten viesteistä ja keskinäisestä

neuvotteluissa käy silti ilmi jonkinasteinen huoli inkeriläisten selviytymisestä saksalaisten

työkomennuksilla ja sotarintaman läheisyydessä. Tätä huomiota taas ei varmastikaan voitu ilmasta

suoraan saksalaisille yhteistyökumppaneille. Saksalaiset olivat myös itse kiinnostuneita pitämään

inkeriläiset näille osoittamissaan töissä ja suomalaiset viranomaiset saivat kulkea neuvotteluissaan

varsin mutkaisen tien ennen kuin varsinaiset väestönsiirrot Suomeen saatettiin aloittaa. Osoitus

eräänlaisesta humanitäärisestä otteesta inkeriläisten siirrossa on myös se, että suomalaiset pyrkivät

keräämään koko Inkerinmaan väestön Suomeen ja reitiltä harhautuneita siirtolaisia etsittiin jopa

vieraiden valtioiden alueella. Samaa kantaa näyttäisi tukevan myös Saksaan aiemmin tehdastöihin

kuljetettujen inkeriläisten vaatiminen ja hakeminen Suomeen.

Inkeriläisten sijoittuminen työelämään ja sopeutuminen Suomalaiseen yhteiskuntaan ei näyttäisi

myöskään sujuneen täysin ongelmitta. Ristiriitoja ilmeni sekä työn toimenkuvasta, palkkauksesta,

että työolosuhteista. Viranomaiset pistivät myös merkille, että kaikki inkeriläiset eivät suinkaan

viihtyneet maatöissä ja erityisesti nuoriso ja vanhempi ammattiväki olisi halunnut kaupunkeihin

töihin. Jatkuvaa vääntöä käytiin myös siirtoväen suhtautumisessa viranomaisten näille määräämiin

rajoitteisiin. Valtiollisen poliisin taholta inkeriläisiä tarkkailtiin vieraan maan kansalaisina, joiden
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joukossa saattoi piileskellä kommunisteja. Valpon valvonta ulottui varsin pitkälle, aina

karanteenileireiltä usein sijoituspaikkakunnalle saakka. Inkeriläiset itse näyttäisivät kokeneen

ulkomaalaisasemansa hankalana, sillä puuttuvat kansalaisoikeudet vaikeuttivat oman elämän

aloittamista Suomessa monella tavalla.

Mielialat inkeriläisen väestön keskuudessa näyttäisivät vaihdelleen sitä mukaan, mitä jokainen

joutui itse arkielämässään kohtaamaan. Ne joiden ikäväksi kohtaloksi sattui joutua mielivaltaisen

suomalaistyönantajan maatilalle raatamaan, olivat tietenkin tyytymättömiä ja valittivat asiasta.

Huomioitavaa kuitenkin on, että inkeriläinen siirtoväki ei sinänsä suhtautunut työntekoon

mitenkään erityisen karsaasti ja esimerkiksi kaikki työssäni käytetyt haastateltavat kertoivat

olettaneensakin joutuvansa Suomessa töihin. Siinä missä nykyihminen näkee raskaat maa- tai

tehdastyöt suoranaisena hädänalaisten pakolaisten sortamisena, saattoi tilanne olla inkeriläiselle

siirtoväelle tuolloin hyvinkin luonnollinen. Töitä oli totuttu paiskimaan jo Inkerinmaalla ja sama

linja jatkui myös Suomessa.

Inkeriläisten ja suomalaisen paikallisväestön suhteet näyttäisivät määrittyneen pitkälti juuri

työnteon kautta, sillä se oli yleensä kimmokkeena jos epäkohtia esiintyi puoleen tai toiseen.

Suomalaisten ja inkeriläisten keskinäistä sopua yritettiin parantaa myös viranomaisten avustuksella,

jotka lähettivät suhteellisen rutkasti erilaista valistusmateriaalia niin karanteenileireille kuin

sijoituskohteisiinkin. Valistuksen voisi kuitenkin sanoa menneen hyvin vaihtelevasti perille, sillä

esimerkiksi viranomaisten kanssa asiointiin suunnattu ohjeistus näyttäisi tuottaneen siirtoväelle

erityistä päänvaivaa. Ei voida kuitenkaan varmasti sanoa, johtuivatko jatkuvat ongelmat virallisten

asioiden hoidossa itse valistajista vai kohderyhmän ymmärtämättömyydestä. Todennäköisesti

kysymys oli sekoituksesta näitä molempia. Sopeutumien suomalaiseen yhteiskuntaan oli jälleen

kerran inkeriläisten kohdalla monivivahteinen asia, joka riippui täysin jokaisen henkilön omista

taustoista, sekä näiden elämän järjestymisestä Suomen kamaralla.

Väestönsiirron kohderyhmän ja sitä toteuttaneiden viranomaisten näkemykset tapahtumista

näyttäisivätkin poikenneen toisistaan monessa suhteessa. Siinä missä viranomaiset mielestään

pelastivat inkeriläiset alun perin sotatoimien alta, saattoivat inkeriläiset itse kokea sen

vapaaehtoisena, mutta olosuhteista johtuen välttämättömänä ratkaisuna. Inkerinmaan

pakkoevakuoinnin vaiheessa tämäkin mielipide muuttui joidenkin kohdalla ja osa inkeriläisistä koki

tulleensa pakkosiirretyksi Suomeen. Sama katsontakantojen ristiriita näkyy läpi koko

väestönsiirtoprosessin, sillä esimerkiksi työpaikkoihin sijoittamisen kohdalla suomalaiset

viranomaiset näkivät olevan tarpeellista sijoittaa väkeä pääasiassa maaseudun työvoimapiireihin,
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vaikka osa siirtoväestä ei sopeutunutkaan näihin töihin. Viranomaiset selittivät kuitenkin

sopimattomuuden usein johtuneen henkilöiden omasta kurittomuudesta, eikä esimerkiksi

työkokemuksen puutteesta tai kykenemättömyydestä osoitettuihin töihin. Viranomaiset ja siirtoväki

saattoivatkin loppujen lopuksi katsoa samoja inkeriläisten väestönsiirron tapahtumia varsin eri

näkökulmista.

Välirauhan sopimuksen 10. artikla sotavankien palauttamisesta näyttäisi muodostuneen ongelmaksi

tulkita sekä Suomen viranomaisille, että inkeriläiselle. Suomalaisten viranomaisten keskinäisessä

neuvonpidossa tilanne nähtiin jokseenkin pulmallisena, sillä valvontakomission antama informaatio

sopimuksen ehtojen tulkinnasta olivat sekavia, eikä niiden perusteella osattu sanoa, oliko

inkeriläisten paluu näiden mielestä suositeltavaa. Tämä taas aiheutti suomalaisten viranomaisten

keskuudessa erilaisia reaktioita, mutta merkittävin lienee näistä ollut lähes täydellinen

hiljentyminen tiedonkulussa siirtoväelle itselleen koskien palautusten vapaaehtoisuutta. Suurin osa

siirtoväestä kuitenkin taipui päätöksessään paluumatkan kannalle. Se ei toiveista huolimatta

tarkoittanut inkeriläisten kohdalla pääsyä Inkerinmaalle. Lähes heti rajanylityksen jälkeen näille

kerrottiin, ettei heitä ollakaan viemässä takaisin kotiseudulle, vaan siirtoväkeä kuljettaneet junat

jatkoivat matkaansa edelleen Pihkovan, Novgorodin, Jaroslavin, Kalinin ja Velikije Lukin alueille.

Inkeriläiset siroteltiin varsin tehokkaasti ympäri laajaa Neuvostoliittoa ja näiden kohtalona olikin

jälleen kiertää uusilta sijoitusalueilta toisille. Neuvostoliitossa onnistuttiin rikkomaan varsin

tehokkaasti kokonainen kansakunta. Hyvin harva palautetuista inkeriläisistä palasi Inkerinmaalle

takaisin, eikä se aluksi ollut edes laillisesti mahdollista. Suomessa inkeriläisten elämästä

Neuvostoliitossa ei juurikaan tiedetty ja koko väestönsiirto painui vuosikymmeniksi unohduksiin.

Menneisyyden tapahtumat palasivat ajankohtaiseksi vasta Neuvostoliiton hajotessa ja rajojen

avauduttua vapaalle liikkumiselle. Huhtikuussa 1990 presidentti Mauno Koivisto kertoi

julkisuudessa näkemyksensä, jonka mukaan Neuvostoliitossa olleita suomalaisia, eli poliittisia

pakolaisia, sotavankeja ja inkeriläisiä voitaisiin pitää paluumuuttajina. Tämä toteamus käynnisti

melko nopeasti inkerinsuomalaisten paluumuuton Suomeen, vaikka monesti tulijat saattoivat olla jo

1940-luvulla Suomessa olleiden inkeriläisten lapsia tai lapsenlapsia. Nyt pitkiä paluumuuttojonoja

ollaan purkamassa eikä uusia tulijoita jonoihin enää oteta.

Keskustelua inkerinsuomalaisten kohtalosta on julkisuudessa myös käyty aiempaa enemmän.

Uusimpana tutkimuksena valmistuu luultavasti vuoden 2008 lopulla Kansallisarkiston laaja selvitys

inkeriläisten palauttamisesta Neuvostoliittoon, jolloin saadaan todennäköisesti lisävalaistusta

tapahtumaan vaikuttaneista tekijöistä ja myös palautuksen vapaaehtoisuudesta. Inkeriläisaiheita on
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myös ehkä juuri tästä tutkimuksesta johtuen vilahdellut yhä enemmän erilaisissa uutisissa ja

ajankohtaisohjelmissa. Voi myös olla, että aika on vasta nyt kypsä kohtaamaan menneisyyden

tapahtumat ja käsittelemään niitä vähemmän kiihkottomasti. Inkerinsuomalaisten väestönsiirto

1940-luvulla kytkeytyy 1990-luvun paluumuuton ja menneisyyden tapahtumista käydyn

keskustelun myötä kiinteästi nykyhetkeen Uusi informaatio ja keskustelu erilaisten näkökantojen

välillä toisen maailmansodan aikaisesta inkeriläisten väestönsiirrosta ovat silti edelleen tarpeen,

jotta tiedoista voitaisiin lopulta koota mahdollisimman monipuolinen ja totuudenmukainen kuvaus

ihmisille kerrottavaksi.
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kaavion pohjalta. Lähde: Nevalainen, Pekka, 1990, Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla,

s. 34.



115

Liite 3. Kloogan ja Paldiskin sijainti

Kartta tehty nykyisen Viron kartan pohjalta.



116

Liite 4. Anomus Suomeen siirtämisestä

Lähde: Kansallisarkisto.
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Liite 5. Suomen vastaanotto- ja karanteenileirit.

Mustat pisteet ovat karanteenileirien ja harmaat pisteet vastaanottoleirien paikkoja.

Muokattu Nevalaisen kartan pohjalta. Lähde: Nevalainen, Pekka, 1990, Inkeriläinen siirtoväki
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Liite 6. Ohjelehtinen inkeriläisille.

Lähde: Kansallisarkisto.
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Liite 7. Ohje työnantajille.

Lähde: Kansallisarkisto.
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Liite 8. Kartta inkeriläisten siirroista ja kokoamiskeskuksista Suomessa

Lähde: Kansallisarkisto, tutkimusprojekti Kotiin karkotettavaksi.

Kokoamiskeskukset Suomessa

1. Helsinki
2. Lohja
3. Hyvinkää
4. Lahti
5. Kouvola
6. Turku
7. Salo
8. Loimaa
9. Rauma
10. Eurajoki
11. Pori
12. Tampere
13. Oitti
14. Jyväskylä
15. Seinäjoki
16. Ylivieska
17. Oulu
18. Naarajärvi
19. Mikkeli
20. Savonlinna
21. Hämeenlinna

Inkeriläiset koottiin Suomessa kokoamiskeskuksiin, jotka sijaitsivat ympäri maata. Näistä leireistä heidät siirrettiin
Viipuriin 1944. Sieltä heidät karkotettiin Neuvostoliiton sisämaahan. Heidät sijoitettiin etupäässä Kalininin (nyk.
Tver), Novgorodin, Pihkovan (sis. Velikije Luki) ja Jaroslavlin alueille.
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