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Tässä esityksessä tarkastellaan talvisotaa Kainuussa
kokonaisuutena, näkökulmana on operatiivinen taso.
Tarkastelu on rajattu pelkästään Kainuun maakunnan
alueelle, vaikka etelässä Lieksan suunnan tapahtumat ja
pohjoisessa Kuusamon alueen tapahtumat vaikuttivat
oleellisesti myös Kainuun alueelle.
Lyhyen esityksen tarkoituksena on johdattaa tämän
seminaarin ns. viitekehykseen. Esityksessä käytetään
joissakin kuvissa vanhoja, talvisodan aikaisia taktisia
merkkejä – kuvaamaan voimasuhteita ja niiden
muutoksia.
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Talvisodan osapuolilla oli Kainuun alueella vastakkaiset tehtävät. Suomalaisia joukkoja johti Pohjois-Suomen Ryhmän esikunta, joka
toimi Kajaanissa koko talvisodan ajan. Komentajana oli jääkärikenraalimajuri Viljo Tuompo. Pohjois-Suomen Ryhmä vastasi
talvisodan alussa lähinnä divisioonaa, mutta joulukuun loppupuolella jo armeijakuntaa. Ryhmän operatiivisen suunnitelman mukainen
painopiste oli Lieksa – Kuhmon suunnassa, johon oli ryhmitetty Pohjois-Karjalan Ryhmä. Suunnitelman mukaan Ryhmän joukkojen
tuli hyökätä sekä Tuulivaaran että Kuhmon suunnista ja vallata Repola. Tämän jälkeen tehtävänä oli valmistautua jatkamaan
hyökkäystä syvemmälle Karjalaan. Suomalaisilla joukoilla oli myös pohjoisempana hyökkäystehtävä. Suomussalmelta ja Kuusamosta
tuli hyökätä rajan yli kohti Uhtuaa. Suunnitelman lähtökohtana oli uhka-arvio, jonka mukaan vastassa olisi vain vähäisiä
neuvostojoukkoja. Tilanne oli rajan takana kuitenkin hieman toisenlainen. Vastassa oli 16. marraskuuta muodostettu 9. Armeija, jonka
komentajana oli armeijakunnankomentaja Mihail Duhanov. Hänellä oli johdossaan kaksi armeijakuntaa. Painopiste oli suunniteltu
myös rajan takana Kuhmon suunnalle, jossa valmistautui hyökkäämään Erillinen Armeijakunta. Kahdella divisioonalla tuli vallata
Kuhmo ja jatkaa hyökkäystä Kajaaniin ja sieltä Oulun suuntaan. Toinen divisioonista, 44. Divisioona oli kuitenkin vielä matkalla
rintamalle. Tukihyökkäykset oli suunniteltu Suomussalmen ja Sallan suuntiin. Suomussalmi tuli vallata yhdellä divisioonalla ja jatkaa
hyökkäystä Puolangan suuntaan ja sieltä edelleen Oulun suuntaan.
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Kuhmon suunnalle oli ryhmitetty Erillinen pataljoona 14 ja Erillinen komppania Kaasila. Rajan takana oli hyökkäysvalmiina 54.
Vuoristodivisioona, jonka yksi rykmentti oli ryhmitetty Lieksan suuntaan. Kuhmon suunnalla suomalaisilla oli vastassa noin
kuusikertainen ylivoima jalkaväkeä. Suomussalmen suunnalle oli ryhmitetty Erillinen pataljoona 15 ja Erillinen komppania Kontula,
Juntusrannan suunnalla oli vain yksi jalkaväkijoukkue. Rajan takana oli hyökkäysvalmiina 163. Divisioona, jonka painopiste oli
Juntusrannan suunnassa. Raatteen suunnalla suomalaisilla oli vastassa noin kolminkertainen ylivoima jalkaväkeä, mutta
Juntusrannan suunnalla vähintään noin kuusikymmenkertainen ylivoima jalkaväkeä. Kainuun alueella oli ainoana reservijoukkona
Päämajan johdossa oleva Kenttätäydennysprikaatin IV pataljoona, joka oli Paltamo – Mieslahti alueella. Pohjois-Suomen Ryhmällä ei
ollut talvisodan alkaessa käytössään yhtään tykistöpatteria Kainuun alueella, mutta vastustajalla oli yhteensä 17 tykistöpatteria.

Kartta: Lassi Piirainen

Ensimmäinen sotaviikko ei mennyt suomalaisten osalta suunnitelman mukaan - hyökkäystehtävät eivät onnistuneet. Lisäksi menetettiin
valmistellut puolustusasemat sekä Kuhmon Saunajärvellä että Suomussalmen Purasjoella. Kuhmon suunta oli erotettu Pohjois-Karjalan
Ryhmästä ja sinne oli muodostettu Ryhmä Ilomäki 2. joulukuuta.Saunajärven suunnassa hyökkääjä oli pysäytetty Rastin tasalla, ja
Kiekinkosken suunnassa Vääräjoen tasalla. Kiekinkosken suuntaan oli muodostettu Osasto Kekkonen 5. joulukuuta.
Suomussalmen suuntaa oli vahvistettu jo 3. joulukuuta Kenttätäydennysprikaatin IV pataljoonalla, mutta kirkonkylä oli jouduttu polttamaan
7. joulukuuta. Suomalaiset joukot olivat vetäytyneet vesistölinjan eteläpuolelle ja kahdesta suunnasta edenneet neuvostojoukot valtasivat
poltetun kirkonkylän 8. joulukuuta. Kuusamon suunta oli osoittautunut hiljaiseksi, jolloin sieltä oli siirretty Erillinen pataljoona 16
Piispajärvelle. Päämajan reservinä oli ollut 9. Divisioona Oulu – Kemi alueella. Sen käytöstä oli tehty jo marraskuun puolivälissä
suunnitelma, jonka mukaan se voitaisiin jakaa kahdeksi prikaatiksi eri toimintasuuntiin. Jääkärieverstiluutnantti Vuokon johtama Prikaati
Vuokko oli siirretty Pohjois-Suomen Ryhmän johtoon Kuhmon suuntaan. Se hyökkäsi 8. joulukuuta kahdella pataljoonalla etelästä ja
yhdellä pataljoonalla pohjoisesta Rastin itäpuoliselle alueelle. Hyökkäys ei kokonaisuutena onnistunut, mutta vihollisen hyökkäystoiminta
hiljeni. Jääkärieversti Siilasvuon johtama Prikaati Siilasvuo oli 8. joulukuuta vielä matkalla Suomussalmelle, jossa sen tehtävänä oli lyödä
sinne hyökännyt vihollinen. Myös vihollinen oli tehnyt muutoksia. 9. Armeijan painopiste oli siirtynyt Suomussalmelle, jossa johtovastuun
otti 47. Armeijakunta. Sen johtoon oli siirtymässä myös 44. Divisioona. Erillisen Armeijakunnan esikunta oli siirtymässä Sallan suuntaan.
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Voimasuhteet olivat muuttuneet suomalaisten näkökulmasta hieman edullisemmiksi. Kuhmossa suomalaisilla joukoilla oli vastassaan
keskimäärin puolitoistakertainen ylivoima jalkaväkeä. Suomussalmella eri toimintasuunnissa vastassa oli keskimäärin
kolminkertainen ylivoima jalkaväkeä. Lisäksi Prikaati Siilasvuon kolme jalkaväkipataljoonaa olivat saapumassa Suomussalmelle.
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Joulukuun loppupuoli muuttui jälleen suomalaisille edullisempaan suuntaan. Kuhmossa tilanne pysyi melko rauhallisena ja
suomalaisten puolustus piti. Yksi Lieksan suuntaan lähtenyt pataljoona tuhottiin Heinäjoella 20. joulukuuta. Kuhmon suunnalla
merkittävä taisteluvaihe oli Osasto Kekkosen vastahyökkäys 24. – 28. joulukuuta, jolloin 54. Vuoristodivisioonan pohjoista sivustaa
suojannut taisteluosasto tuhottiin Kiekinkosken suunnassa. Tämän jälkeen vihollisen pohjoinen sivusta oli avoin. Ryhmä Siilasvuon
vastahyökkäys Suomussalmella käynnistyi 11. joulukuuta. Se ei johtanut aluksi varsinaiseen menestykseen, mutta vihollisen huoltotie
Raatteen suuntaan saatiin poikki. Taistelukosketus Raatteen suunnasta etenevään 44. Divisioonaan saatiin Kuomanjoella 15.
joulukuuta. Kainuun alueen ensimmäiset tykistöjoukot, Kenttätykistörykmentti 9:n I patteriston pääosat saapuivat Suomussalmelle
16.-18. joulukuuta. Patteriston 3. patteri saapui Kuhmoon 18. joulukuuta. Siilasvuon joukkoja vahvennettiin 24. joulukuuta alkaen,
jolloin hänen käytössään oli uusi 9. Divisioona. Samaan aikaan pohjoispuolelle muodostettiin Ryhmä Susi, everstiluutnantti
Susitaipaleen johtoon. Voimasuhteet kääntyivät näiden muutosten myötä suomalaisille edullisiksi. Sekä Suomussalmen että
Piispajärven suunnissa suomalaisilla oli noin puolitoistakertainen ylivoima jalkaväen osalta. Suomalaisten hyökkäykset johtivat 28.
joulukuuta menestykseen ja Puna-armeijan 163. Divisioona aloitti irtautumisen kohti Juntusrantaa, jättäen jälkeensä osan
materiaalistaan.
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Vuoden vaihde ja tammikuun alkupuoli olivat ns. asemasotaa Kuhmon suunnalla. Pieniä kahakoita ja partiotaisteluita käytiin, mutta
kumpikaan osapuoli ei varsinaisesti pyrkinyt ratkaisuun. 54. Vuoristodivisioona sai täydennyksiä, kun siihen kuuluva 529.
Jalkaväkirykmentti siirrettiin Lieksan suunnalta Kuhmoon. Kuuluisa Raatteen tien taistelu käytiin Suomussalmella 30. joulukuuta - 7.
tammikuuta. Siinä 44. Divisioona lyötiin raskaita tappioita kärsineenä takaisin rajan taakse ja suomalaiset saivat huomattavan
sotasaaliin. Pohjoisempana 163. Divisioona oli vetäytynyt Juntusrantaan, jonne myös Ryhmä Susi oli edennyt. Voimasuhteet olivat
Kuhmossa viholliselle edulliset – vajaa kaksinkertainen ylivoima. Raatteen suunnassa suomalainen 9. Divisioona oli hieman
ylivoimainen, mutta Juntusrannan suunnassa Ryhmä Susi oli selvästi alivoimainen. Uudet hyökkäyssuunnitelmat tehtiin tammikuun
puolivälissä ja Päämajan suostumuksella 9. Divisioona siirrettiin Kuhmoon 18. tammikuuta alkaen.
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Siilasvuon hyökkäys Kuhmossa käynnistyi 29. tammikuuta. Suomalaisilla oli alkuvaiheessa Saunajärven suunnassa lähes
kaksinkertainen ylivoima. Vihollisen 54. Vuoristodivisioona oli kuitenkin ehtinyt tehdä hyvät puolustusvalmistelut ja Siilasvuon joukot
levisivät liian laajalle alueelle. Taistelu muuttui kuluttavaksi mottitaisteluksi. Kuhmon suuntaan irrotettiin vielä kaksi pataljoonaa lisää
Suomussalmelta helmikuun aikana. Rajan takana, Kuhmon suunnassa johtovastuun otti Repolan Operatiivinen Ryhmä 2. helmikuuta
alkaen. Kesken kiivaiden taisteluiden, suomalaisten selustaan eteni Kiekinkosken suunnasta Dolinin Hiihtoprikaati, joka katkaisi
suomalaisten huoltotien 13. helmikuuta Kesselissä. Suomalaiset kuitenkin onnistuivat tuhoamaan tämän prikaatin 17. helmikuuta
mennessä. Vihollinen vahvisti Kuhmon suuntaa helmikuun lopussa siirtämällä Juntusrannasta 163. Divisioonan osia Kuhmon
suunnalle. Pääosin tästä syystä suomalaisten puolustus Kilpelänkankaalla murtui 3. maaliskuuta ja kuluneet joukot vetäytyivät
Löytövaaraan. Suomalaiset saivat tuhottua syntyneistä moteista Reuhkavaaran motin ja kaksi Luvelahden kolmoismotin osaa ennen
sodan loppumista.

Suomalaisten tappiot Kainuun taisteluissa ovat melko luotettavasti tiedossa, kaatuneita ja kadonneita oli noin 3 100
sotilaasta. Puna-armeijan tappiot ovat toinen juttu. 9. Armeijan omat arviot kaatuneista ja kadonneista Kainuun alueella
olivat noin 12 600 sotilasta. Vastaavasti suomalaisten arviot heti sodan jälkeen puna-armeijan kaatuneista Kainuussa
olivat jopa noin 23 – 25 000 kaatunutta. Tappiot lienevät kuitenkin arviolta noin 25 – 30 % pienemmät.
Joka tapauksessa, Pohjois-Suomen Ryhmä löi Suomussalmella yhden ja tuhosi yhden divisioonan. Lisäksi se löi
Kuhmossa yhden vuoristodivisioonan ja tuhosi yhden hiihtoprikaatin.
13. Maaliskuuta - rauha tuli joka tapauksessa oikeaan aikaan myös Pohjois-Suomen näkökulmasta. 9. Armeijan uusi
hyökkäys piti todennäköisesti käynnistyä neljällä uudella divisioonalla 22. maaliskuuta alkaen.

Huoltotie Saunajärvelle.
Kuhmo 1940.03.13. (SA-kuva)

J. K. Paasikivi: ”Hyvällä omallatunnolla me pienet voimme sanoa, että tähän onnettomuuteen emme tosiaan ole
syypäitä”.
Paasikivi: Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939-41, s. 54 (talvisota).

