
Lapin sota 

 

Saksalaiset olivat jo kesästä 1941 käyttäneet Pohjois-Suomea sotatoimien tukialueena 
pyrkien aluksi hyökkäämään Muurmannin radalle. Sen katkaiseminen ei kuitenkaan 
onnistunut. Saksan sotateollisuus tarvitsi Petsamon nikkeliä aina syksyyn 1944 asti, jolloin 
Saksaan kerättyjen varastojen arveltiin riittävän. 

Suomen irtautuessa sodasta syyskuun alussa 1944 saksalaisilla oli Pohjois-Suomessa 
noin 210 000 sotilasta, jotka olivat hyvin varustettuja ja tottuneita paikallisiin oloihin. 
Saksalaisen 20. Vuoristoarmeijan ja suomalaisen pohjoiseen suunnatun III Armeijakunnan 
väliraja kulki pääpiirtein Oulunjärven - Suomussalmen tasalla. 

Suomen aselevon ehtoihin kuului suhteiden katkaisu Saksaan. Välirauhansopimuksessa 
vahvistettiin, että saksalaisten tuli poistua Suomesta syyskuun puoliväliin mennessä ja 
jäljelle jääneet oli internoitava. Tehtävä tuntui mahdottomalta, sillä saksalaiset olivat 
Lapissa silloin vielä ylivoimaisia. 

Entiset aseveljet eivät halunneet ryhtyä taisteluun toisiaan vastaan. Lapissa toimineella 
armeijalla oli 6 - 9 kuukauden kulutusta vastaavat varastot ja vetäytymismatkaa Norjaan 
harvalla tiestöllä paikoin yli 800 kilometriä. Syyskuun alussa suomalaiset ja saksalaiset 
saivat sovituksi salaisen vetäytymisaikataulun, jolla pyrittiin välttämään taistelujen 
alkaminen ja hävitykset. 

Helsinkiin saapunut liittoutuneiden valvontakomissio kiirehti saksalaisten poistamista 
Lapista. Kireän tilanteen johdosta alueen siviiliväestö evakuoitiin suurelta osin Ruotsin 
puolelle, ja pohjoista kohden suunnattiin neljä suomalaista divisioonaa. Aluksi saksalaisten 
vetäytyminen sujui lähes rauhanomaisesti, mutta LVK:n varapuheenjohtaja 
kenraaliluutnantti Savonenkov jätti Suomen pääministerille 30.9. selkeän 
uhkavaatimuksen, jossa aluksi todettiin tyytymättömyys toiminnan hitauteen ja lopuksi 
annettiin tiukka määräys aloittaa aktiiviset sotatoimet saksalaisia vastaan 1. lokakuuta 
aamuun mennessä. 

Mannerheim antoi hyökkäystehtävän kenraaliluutnantti Hjalmar Siilasvuolle, jonka 
komentama III Armeijakunta ehti aloittaa sen toteuttamisen juuri ennen määräajan 
umpeutumista. Kun saksalaisten puolustus Kemissä näytti liian vahvalta, hyökkäyksen 
kohteeksi valittiin Tornio, jossa oli lähinnä vain huoltolaitoksia. Saksan ilmavoimat 
saattoivat kuitenkin tuhota merikuljetuksen, jos se paljastuisi. 

Kenraalimajuri Aaro Pajari lähetti ensimmäisenä portaana liikkeelle Oulusta 
everstiluutnantti Wolf Halstin rykmentin, joka onnistuikin 1. lokakuuta hieman ennen kello 
kahdeksaa pääsemään maihin Tornioon ulkosatamassa Röytässä. Rykmentti yllätti 
täydellisesti saksalaiset ja valtasi pian Tornion, mutta sitten alkoivat saksalaisten 
vastahyökkäykset, jotka tuottivat Suomen armeijalle koko syksyn pahimmat tappiot. 

Saksalaiset pitivät etenemistä selustayhteyksilleen Torniossa petoksena ja ryhtyivät 
järjestelmällisesti tuhoamaan siltoja, teitä ja rakennuksia. Suomalaisjoukkojen eteneminen 
muuttui hyvin vaivalloiseksi. 

Tornioon tehty maihinnousu tyydytti tehostettuja sotatoimia vaatinutta valvontakomissiota 
toistaiseksi, mutta painostus hyökkäyksen kiirehtimiseen ei silti loppunut. Puna-armeijan 
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joukkoja tuli saksalaisten perässä Suomen puolelle muun muassa Kuusamossa ja 
Ivalossa. Ne eivät kuitenkaan jatkaneet taisteluja enää Suomen alueella. 

Lapin sota oli siihen joutuneille suomalaissotilaille jatkosodan katkera jälkinäytös. Kun 
muita joukkoja jo valmisteltiin kotiutettaviksi, rämpivät Lappiin määrätyt miehet syysmärkiä 
soita ja tuhottuja teitä pitkin kohti pohjoista. Sotatoimet rajoittuivat lokakuun lopulta 
Tornion, Rovaniemen ja Muonion valtaamisen jälkeen lähinnä kahakointiin, mutta silti 
taistelujen osapuolet yhä kärsivät tappioita. Viimeiset saksalaissotilaat poistuivat 
Kilpisjärvellä Suomen alueelta vasta 27.4.1945. 

Lapin sodassa kuoli kaikkiaan noin 2 000 suomalaista sotilasta tai siviiliä. Useita vuosia 
kestäneessä miinanraivauksessa kuoli vielä 72 henkeä. Velvollisuudentuntoisesti 
suomalaiset sotilaat hoitivat nämä välirauhansopimuksen ehtoihin kuuluneet tehtävät. 

Lapin noin 140 000 hengen väestöstä oli suurin osa evakuoitu sotatoimien tieltä. Ruotsiin 
heitä meni kaikkiaan 56 000 henkeä. Palattuaan aikanaan kotiseudulleen ihmiset joutuivat 
toteamaan talojen ja tiestön tuhoutuneen sekä kaikkialla vaanivien miinojen vaaran. Lapin 
jälleenrakennus kesti useita vuosia, jona aikana väestön oli tultava toimeen hyvin 
alkeellisissa oloissa. 

Suomalaisten mieliin Lapin sodasta ovat jääneet lähinnä suuret tuhot. Saksalaiset 
sovelsivat ”poltetun maan taktiikkaa”, ja mukana oli myös selvästi kostoa aseveljien 
rikottua alkuun tehtyjä sopimuksia vetäytymisaikatauluista. Lapin läänissä tuhoutui 
kaikkiaan noin 15 000 rakennusta, joista asuinrakennuksia oli kolmasosa. Pitäjistä 
suhteellisesti suurimmat tuhot kohtasivat Savukoski (yli 90 %), Rovaniemi (n. 90 %) ja 
Enontekiö (80-90 %). Oulun läänissä tuhoutui rakennuksia yli 3 000, joista 
asuinrakennuksia oli yli 800. Läänin pitäjistä pahiten tuhoutui Kuusamo (65 %). 
Sotatoimien jäljiltä lähes kaikki sillat oli tuhottu, maantiet olivat miinoitettuja, ja rautateiden 
kuntoon saattaminen kesti jopa pari vuotta. 
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