Poltetun maan taktiikan käyttö
talvisodassa

Poltetun maan taktiikan historia ja
periaatteet
• Poltetun maan taktiikkaa on käytetty läpi historian

– Periaatteena tuhota mahdollisimman tehokkaasti kaikki resurssit
ja kohteet vihollisen hallussa olevalta tai pian haltuun joutuvalta
alueelta
• Esimerkiksi polttamalla, räjäyttämällä, purkamalla tai myrkyttämällä

– Kuuluisia esimerkkejä poltetun maan taktiikan käytöstä löytyy
esimerkiksi Napoleonin sotien ajalta Venäjältä ja Portugalista
sekä Suuren Pohjan sodan ajan Suomesta
– Toisen maailmansodan jälkeen poltetun maan taktiikan käyttöä
on pyritty rajoittamaan muun muassa Geneven
rauhansopimuksen lisäpöytäkirjan 54 artiklassa vuonna 1977
• Monet merkittävät valtiot eivät kuitenkaan ole lisäpöytäkirjaa
allekirjoittaneet
• Hävitystoiminta ei ole kokonaan kadonnut maailman konfliktialueilta

Poltetun maan taktiikan koulutus
Suomessa ennen talvisotaa
• Sisällissodassa 1918 molemmat sotivat osapuolet sovelsivat poltetun
maan taktiikkaa

– Kohdistui pääosin liikenneyhteyksiin, mutta erityisesti punaisten puolella
sodan loppuvaiheissa myös asutuskeskuksiin

• Sodan päätyttyä alkoi Suomen puolustuslaitoksen keskuudessa muun
kehitystyön ohella myös hävitystoiminnan koulutuksen kehittäminen
– Pioneeriaselajin toimesta

• 1920-luvulla vielä toissijainen koulutussuunta esimerkiksi vesistönylityskoulutuksen
rinnalla
• Suomalaisen sotilasajattelun muututtua 1930-luvulla hyökkäyksellisyydestä puolustus- ja
viivytystaisteluita korostavaksi kasvoi myös hävitystoiminnan rooli
– Mahdollisti luonnonesteiden tehon kasvattamisen kustannustehokkain keinoin
– Suomen runsasvesistöisen maaston katsottiin tarjoavan runsaasti mahdollisuuksia vihollisen
etenemisen vaikeuttamiseksi hävitystoiminnan avulla
– Talvitaistelukokeiden pohjalta kehitetty ja 1930-luvulla käyttöön otettu lämmitettävä
telttakalusto antoi suomalaisjoukoille talviolosuhteissakin riippumattomuuden rakennuksiin
majoittumisesta ja mahdollisti entistä laajemmat rakennushävitykset sotatoimien aikana

Hävitystoiminnan valmistelut YH:n
aikana
• Pitkä YH:n aika mahdollisti muiden puolustusvalmistelujen
ohessa myös hävitystöiden perusteellisen valmistelun
– Toteutettiin kenttävarustustöiden ohessa
– Erityisesti siltojen hävityksistä laadittiin yksityiskohtaiset
suunnitelmat

• Panostukset valmisteltiin ja niiden toteutus harjoiteltiin huolellisesti

– Prioriteetti liikenneyhteyksien tuhoamisessa

• Asutuskeskusten hävitykset valmisteltiin pääosin vasta viimeiseksi
– Säilyneitä suunnitelmia vähän. Ohjeistukset ylimalkaisia

– Lähtökohdat hävityksille erilaiset eri alueilla

• Karjalan Kannaksella pyrittiin laajoihin aluehävityksiin, kun taas
pohjoisemmassa hävitettäviä kohteita priorisoitiin tarkemmin
– Syynä resurssit ja alueiden infrastruktuurin kehittyneisyys

Karjalan Kannaksen pioneerijoukkojen
sijoittuminen

Karjalan Kannaksen hävitystoiminta
viivytystaisteluvaiheessa
• Hävitystoiminta alkoi pian sotatoimien alkamisen
jälkeen aamulla 30.11.1939

– Hävityksiä toteuttivat itärajan läheisyydessä
viivytystaisteluita käyneet suojajoukkoryhmät ja –osastot

• Laajoja hävityksiä tapahtui kaikissa rajapitäjissä

– Muun muassa Raudun, Metsäpirtin, Terijoen, Valkjärven,
Muolaan, Kivennavan ja Uudenkirkon pitäjien
liikenneyhteydet ja asutuskeskukset pyrittiin hävittämään
mahdollisimman perusteellisesti

• Tulokset vaihtelivat, mutta erityisesti liikenneyhteyksien hävitykset
onnistuivat pääasiassa hyvin
• Asutuskeskusten hävitykset eivät erityisesti rajan läheisyydessä
onnistuneet aina yhtä hyvin

Karjalan Kannaksen hävitysten
sijoittuminen

Karjalan operaatioalueen hävitykset
•

Laatokan Karjala ja Pohjois-Karjalan itäiset raja-alueet muodostivat niin sanotun
Karjalan operaatioalueen, joka arvioitiin ennen talvisotaa toiseksi tärkeimmäksi
sotanäyttämöksi
– Harvempaan asuttu ja vähäteisempi kuin Karjalan Kannas
– Joukkoja alueen puolustamiseen Kannasta vähemmän mikä näkyi myös hävitystoiminnan
resursseissa

•

Hävitystoiminta alkoi Karjalan Kannaksen tapaan jo sodan alkuhetkinä

– Hävitysten painopiste Suojärven suurimmissa asutuskeskuksissa ja Laatokan rantatien varrella
•
•
•

Alueet olivat puna-armeijan pääetenemisreittejä Laatokan Karjalan halki ja Laatokan ympäri
Kannaksen puolustajien selustaan
Ilomantsissa suomalaiset hävittivät harvaan asuttuja raja-alueita rajan ylitse johtaneiden teiden
suunnissa laajamittaisesti sodan alussa. Puna-armeijan eteneminen pysähtyi itsenäisyyspäivän aikoihin
Oinassalmelle, jonka jälkeen myös hävitystoiminta päättyi
Muualla Pohjois-Karjalassa hävitystoiminta vähäistä, koska suomalaiset onnistuivat vastahyökkäyksellä
työntämään puna-armeijan jouluun mennessä takaisin rajan ylitse

– Laatokan Karjalassa hävitystoiminta pääosin loppui suomalaisten pysäytettyä vihollisen
etenemisen puolustusasemiensa eteen 9.12. mennessä ja aloitettua Kitelän alueella
vastahyökkäyksen, joka johti suurten puna-armeijan voimien saartamiseen ja mottitaisteluiden
alkamiseen
•

Vaatimattomampia partioiden toteuttamia hävitystöitä tapahtui kuitenkin vielä koko sodan loppuajan
esimerkiksi Laatokan rantatiellä

Palava Suvilahden taajama

Poltetun maan taktiikan käyttö
pohjoisessa
• Sotatoimien kohteiksi joutuneet alueet Karjalan operaatioalueen
pohjoispuolella olivat laajoja ja maasto- sekä ilmasto-olosuhteiltaan
vaihtelevia

– Merkittävimmät tapahtumapaikat olivat Suomussalmen, Kuhmon, Sallan ja
Petsamon alueet

• Kuusamon suunta pysyi koko sodan ajan hiljaisena eikä siellä siksi tapahtunut merkittävää
hävitystoimintaa

– Vaikka sotaa käytiin Kuhmon ja Suomussalmen kainuulaisesta korpimaastosta
Petsamon pohjoiselle tundralle olivat perusteet hävitystoiminnalle kaikilla
pohjoisilla alueilla verrattain samanlaiset
• Vähäinen asutuskanta pyrittiin tuhoamaan yhdessä harvojen ja huonokuntoisten
liikennereittien kanssa ylivoimaisten neuvostojoukkojen etenemisen vaikeuttamiseksi

– Tässä onnistuttiinkin hyvin, sillä puna-armeijan eteneminen onnistuttiin kaikilla suunnilla
lopulta pysäyttämään ja niiden suunnitelmat Suomen pohjois-osien valtaamisesta estämään
» Merkittävänä osatekijänä menestykseen olivat puna-armeijan huolto-ongelmat, joita
poltetun maan taktiikan käyttö lisäsi

Suomussalmen hävitykset

Kuhmon hävitykset

Sallan hävitykset

Petsamon hävitykset

Hävitystoiminta Karjalan Kannaksella
sodan loppuvaiheissa
• Helmikuussa 1940 puna-armeija aloitti uuden joulukuuta paremmin
valmistellun ja organisoidun suurhyökkäyksensä Karjalan
Kannaksella
– Johti pääpuolustusaseman murtumiseen 15.2. mennessä

• Hävitystoiminta alkoi Kannaksella uudelleen joukkojen siirtyessä ensin
väliasemaan ja myöhemmin taka-asemaan viivytystaisteluita käyden
• Hävityksiä oli valmisteltu pääaseman takana joulu- ja tammikuun aikana, joten
niiden toteutus oli tehokasta joukkojen siirryttyä jälleen viivytystaisteluun
– Vaikutti jälleen negatiivisesti puna-armeijan toiminnan tehokkuuteen mitä pidemmälle
kohti Viipuria sen hyökkäys eteni

– Poltetun maan taktiikan käyttö rajoittui sodan tässä vaiheessa lähinnä
Länsi- ja Keski-Kannakselle, koska Itä-Kannaksen puolustus kesti sodan
loppuun saakka
• Itä-Kannaksellakin vetäytymiseen ja hävitystoiminnan aloittamiseen kuitenkin
valmistauduttiin sodan viimeisinä päivinä
– Joitakin vähäisiä hävityksiä myös toteutettiin rintaman välittömässä läheisyydessä

Viipurin hävitys
• Suomalaiset varautuivat Viipurin
hävittämiseen jo joulukuussa 1939
laatimalla kaupungille kattavan
hävityssuunnitelman
• Ei jouduttu sodan alkuvaiheessa
kuitenkaan toteuttamaan

• Kaupungin tuhoaminen nousi jälleen
ajankohtaiseksi maaliskuussa 1940,
kun puna-armeijan hyökkäys uhkasi
saavuttaa kaupungin
• resurssipulan johdosta laadittiin
aiempaa huomattavasti suppeampi
suunnitelma kaupungin hävittämiseksi
• kaupungin keskustaan ei kuitenkaan
ehtinyt kohdistua merkittäviä
hävitystoimia ennen sodan
päättymistä
• kaupunki kärsi kuitenkin vaurioita
lentopommituksissa ja tykistötulessa

• taisteluiden saavutettua Viipurin
esikaupunkialueet sodan viimeisinä
päivinä hävittivät suomalaisjoukot
niitä mahdollisuuksiensa mukaan
•Siltoja ja suuria rakennuksia
räjäytettiin ja esikaupunkialueiden
puurakennuksia poltettiin

Oliko poltetun maan taktiikan käytöllä
talvisodassa vaikutusta sotatapahtumille?
•

Suomalaiset pyrkivät talvisodassa tasoittamaan voimasuhde-eroa puna-armeijan ja
Suomen asevoimien välillä monin keinoin
– Hyödyntäen paikallisia olosuhteita
•

•

Poltetun maan taktiikan käyttö oli yksi keino saavuttaa tämä tavoite

Erityisesti talviolosuhteissa poltetun maan taktiikan käyttö lisäsi puna-armeijan
vastoinkäymisiä

– Pakkasella pienemmät virrat jäätyivät vähentäen siltahävitysten vaikutusta, mutta monien
suurten ja vuolaiden virtojen kohdalla näin ei ollut
– Rautatieyhteyksien hävitykset olivat erityisen tehokkaita puna-armeijan huollon
vaikeuttamisessa, sillä näiden tuhojen korjaaminen vei runsaasti aikaa ja resursseja
– Asuinkäyttöön sopivien rakennusten polttaminen pakotti neuvostojoukot ulkomajoitukseen
mikä rasitti niitä fyysisesti ja henkisesti sekä aiheutti paleltumista johtuneita tappioita

•

Suomalaiset olivat itsenäisyyden alkuvuosista lähtien kehittäneet hävitystoiminnan
periaatteita ja muun muassa talvitaistelukoulutusta sekä -varustusta kehittämällä
parantaneet mahdollisuuksia sen käytölle

– Talvisodassa näitä periaatteita sovellettiin onnistuneesti käytäntöön, mikä osaltaan johti punaarmeijan epäonnistumiseen sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sodan aikana

Kiitos mielenkiinnosta!

