SIILASVUON JOUKKOJEN HUOLLON
JÄRJESTELYT SUOMUSSALMELLA 1939 – 1940

Oulu

Suomussalmi

Suomussalmen operaation komentaja eversti Hjalmar Siilasvuo joukkonsa keskellä. Toisessa kuvassa Siilasvuon
huoltojoukoille keskeisiä paikkoja: Oulusta alkoi Siilasvuon joukkojen keskittäminen junilla itään Hyrynsalmelle,
Kajaanissa sijaitsi Pohjois-Suomen Ryhmän esikunta sekä huoltomuodostelmia, Hyrynsalmella sijaitsi Siilasvuon
huoltomuodostelmia ja Suomussalmella toteutettiin käytännössä huollon järjestelyitä taistelutilanteessa.
Esitelmän rakenne:
• Huoltojohtajat
• Suomalaisten joukkojen materiaalitilanne
• Taisteluiden eteneminen Suomussalmella
• Huollon järjestelyt Suomussalmella
• Hyrynsalmen huoltokeskus
• Suomalaisten tappiot kaksoisoperaatiossa
• Huoltojoukkojen esiinmarssi

ESITELMÄ SUOMEN SOTAHISTORIALLISEN SEURAN
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Kajaani

Hyrynsalmi

Huoltojohtajat
Huoltopäälliköt
• Kapteeni Johannes Kalervo
• Kapteeni Yrjö Sairio
Muut Huoltojohtajat
Kapteeni Johannes Kalervo
Siilasvuon alaisina huoltopäälliköinä toimi kaksi eri henkilöä. Ryhmä Siilasvuon perustamisen yhteydessä tehtävän otti vastaan kapteeni Johannes Kalervo, joka vietti operaation alkaessa
32-vuotis syntymäpäiväänsä. Kalervo oli suorittanut kadettikurssin vuosina 1928 – 1930 ja toiminut valmistumisensa jälkeen huollon tehtävissä Suomen Valkoisen Kaartin
talouspäällikön apulaisena ja talouspäällikön viransijaisena.
Kantakortti: Kalervo, Johannes Ilmari (s. 9.12.1907 Haminassa), KA (Sörn).
Toinen Siilasvuon huoltopäällikkö oli kapteeni Yrjö Sairio. Sairio matkusti nuorena miehenä Saksaan ja sai siellä sotilaskoulutuksen Jääkäripataljoona 27:ssä vuosina 1917 – 1918. Sairio
toimi ennen talvisotaa viransijaisena talouden hoitajana. 9. Divisioonan perustamiseen liittyen määrättiin divisioonan uudeksi huoltopäälliköksi kapteeni Sairio.
Kantakortti: Sairio, Yrjö Oskari (s. 3.7.1892 Mäntsälässä), KA (Sörn).

Koko operaation ajan huoltosuunnitelmat käsiteltiin komentaja Siilasvuon, esikuntapäällikkö Marttisen, Kalervon ja Sairion kesken. Operaatioiden suunnitelmat ja käskyt valmistuivat Siilasvuon ja
Marttisen huoneissa, koska näin toimimalla pyrittiin estämään tietovuotojen syntyminen. Kyseessä oli salaaminen. Kalervo ja Sairio olivat huoltojohtajista ne henkilöt jotka osallistuivat myös
käskynanto tilaisuuksiin. Molemmat huoltojohtajat nauttivat komentajansa luottamusta, mutta erityisen arvostuksen oli saavuttanut Kalervo. Hän vastasi joulukuun alussa varsin itsenäisesti
huollon suunnittelusta ja käskytyksestä.
Fredrik Kuusiston kirje Yrjö Honkaselle 20.1.1967. Yrjö Honkasen kokoelma, Helsinki.
Kalervo ei tyytynyt olemaan ainoastaan takalinjoilla toimiva huollon esimies, vaan otti aktiivisesti osaa myös taistelu tapahtumiin. Ryhmä Siilasvuon aloittaessa taistelut puna-armeijan 163.
Divisioonaa vastaan joulukuun 10. päivänä, oli huoltopäällikkö 12.12. aamulla kello 8.30 valmiina edistämään taistelua. Kalervo sai johtaakseen osaston, jonka tehtävänä oli ylittää vesistö
Haukiperän korkeudella ja edetä kohti Kiannan lossia. Tavoitteena oli estää vihollisen liikenne lossin alueella. Hyökkäävät joukot koostuivat pioneereista ja tietenkin huoltomiehistä, mutta
hyökkäys jäi ilman suurempia tuloksia.
RS:n sotapäiväkirja 12.12.1939, SPK 2942, KA (Sörn) ja Usva, Kalevi: Taistelut Suomussalmella, Talvi-sodan historia 3, WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo 1978, s. 165.

Ryhmä Siilasvuon Esikunnan kokoonpano ja toimintakaavio.[1] (vahvuus 10)
Komentaja
eversti Siilasvuo

Tykistökomentaja
luutnantti Kaasinen

Esikuntapäällikkö
kapteeni Marttinen

Pioneerikomentaja
kapteeni Rinta

Huoltopäällikkö
kapteeni Kalervo

Viestikomentaja
kapteeni Pennanen

Huoltopäällikön apulainen
reservivänrikki Kalaja
Rahastonhoitaja
reserviluutnantti Kuusisto

Johtamiselin = 3–5 upseeria
Henkilöstötoimisto
(TSTO I)
luutnantti Temmes

[1]

Tiedustelutoimisto
(TSTO II)
kapteeni Mäkinen

Operatiivinen toimisto
(TSTO III)
OTO kapteeni Marttinen

Selitteet

Perusjohtamislinja

tarvittaessa

Johtamis- tai yhteistoimintalinja

Siilasvuo valitsi esikuntaansa ja huoltojoukkojen johtoon ennestään
kyvykkäiksi tietämiään miehiä. Valinnat tapahtuivat yhdessä
Marttisen kanssa. Suuri osa huoltojohtajista oli reserviläisiä ja heillä
oli omat kanavansa tämän ansiosta siviilipuolelle. Näitä epävirallisia
kanavia käytettiin hyväksi hankkimalla tarpeellista materiaalia
esimerkiksi Oulusta. Pohjois-Suomen Ryhmän huoltopaikoilta ei
saanut kaikkea tarpeellista, joten huoltojohtajat käyttivät omia
hankintakanaviaan hyväkseen.
Fredrik Kuusiston kirje Yrjö Honkaselle 20.1.1967. Yrjö Honkasen
kokoelma, Helsinki.
Esimerkkinä reservistä tulleesta huoltojohtajasta voidaan mainita
reservivänrikki Eero Kalaja. Hän toimi Oulu Osakeyhtiön
toimitusjohtajana ja oli näin ollen oiva lisä henkilöstöön.
Tuunainen, Pasi: Tahtojen taisto, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2010,
ss. 81–82.
Ryhmä Siilasvuon perustamisen yhteydessä huoltohenkilöstöä
esikunnasta löytyi aiemmin mainitut huoltopäällikkö kapteeni
Kalervo, huoltopäällikön apulainen reservivänrikki Eero Kalaja sekä
rahastonhoitaja reserviluutnantti Fredrik Kuusisto.
9. DE:n peitenimistö, P1727/7, KA (Sörn). Rahastonhoitaja Kuusiston
nimeä ei mainita kokoonpanoluettelossa, mutta tehtyjen
havaintojen mukaan Kuusisto toimi Ryhmä Siilasvuon Esikunnassa.

Honkanen, Yrjö: Esikunnan osuus komentajan päätöstä toteutettaessa. Vertaileva tutkimus esikuntien – erityisesti divisioonan esikuntien toiminnasta Raatteen (1.–7.1.1940) ja
Kannaksen (23.12.1939) hyökkäysoperaatioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sotakorkeakoulun diplomityö 890 vuonna 1967, liite 2, KA (Sörn) ja 9. DE:n peitenimistö. P1727/7, KA (Sörn).

9. Divisioonan Esikunnan kokoonpano ja toimintakaavio 1.1.1940.[1] (vahvuus 33)
Komentaja
eversti Siilasvuo

Tykistökomentaja
majuri Alholm

Esikuntapäällikkö
kapteeni Marttinen

Pioneerikomentaja
kapteeni Rinta

Huoltopäällikkö
kapteeni Sairio

Viestikomentaja
kapteeni Pennanen

Huoltotoimisto
(TSTO IV)

Johtamiselin = 3–5 upseeria

Intendentti
kapteeni Kalervo

Henkilöstötoimisto
(TSTO I)
luutnantti Hannila

Lääkäri
lääkintäeverstiluutnantti
Sourander

Tiedustelutoimisto
(TSTO II)
kapteeni Mäkinen

Eläinlääkäri
eläinlääkintäluutnantti
Andersson

Operatiivinen toimisto
(TSTO III)
kapteeni Kuistio

[1]

Kenttäpostimestari
reservikersantti Salo

Selitteet

Perusjohtamislinja

Tarvittaessa

Johtamis- tai yhteistoimintalinja

Honkanen, (1967), liite 2, 9. DE:n peitenimistö. P1727/7, KA (Sörn) ja 9. DE:n kokoonpano 1.1.1940. T21770/7, KA (Sörn).

Ryhmä Siilasvuon kasvaessa 9. Divisioonaksi
saatiin esikuntaan lisää huollon johtajia.
Joulukuun 27. päivänä saapui esikuntaan uusi
huoltopäällikkö, eläinlääkärit ja lääkärit.
Fredrik Kuusiston kirje Yrjö Honkaselle 20.1.1967.
Yrjö Honkasen kokoelma, Helsinki.
Näin ollen Kalervo siirtyi divisioonan
intendentiksi, mutta oli kaatumiseensa asti
suuressa roolissa huollon suunnittelussa. Kalervo
koki sankarikuoleman Sotkamossa 22.2.1940.
Kantakortti: Kalervo, Johannes Ilmari (s.
9.12.1907 Haminassa), KA (Sörn).

Suomalaisten joukkojen materiaalitilanne

Suomussalmella sodan alusta asti taistelussa ollut Erillinen Pataljoona 15 ja hieman myöhemmin alueelle saapunut Kenttätäydennysprikaatin IV Pataljoona olivat varustukseltaan verraten
hyvässä kunnossa. Molemmat pataljoonat olivat saaneet perustamisen yhteydessä kunnon varusteet, joihin kuului sotilasvaatetus, miltei määrävahvuinen aseistus ja teltat majoittumista
varten. Huoltojoukoilla tilanne ei ollut yhtä hyvä, vaan ne joutuivat useissa tapauksissa tyytymään ”malli Cajanderiin”.
Tuunainen, Pasi: Tahtojen taisto, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2010, s. 113.
Jalkaväkirykmentti 27, joka muodosti Prikaati Siilasvuon rungon, oli muihin kiireellä perustettuihin joukkoihin verrattava. Osalta rykmentin taistelijoilta puuttui henkilökohtainen ase ja
näin ollen he joutuivat ennen rintamalle lähtöä hankkimaan itse kiväärin tai haulikon. Taisteluiden alettu Suomussalmella Haukiperän alueella otettiin kaatuneilta vihollisilta kiväärejä
suomalaisille. Aikalaiskertomuksissa on lisäksi mainintoja, että osalle ei sotasaaliskivääreitä riittänyt ja näin ollen hyökkäyksen kärkijoukoissa hiihteli miehiä, joiden aseistuksena oli oma
puukko. Jalkaväkirykmentti 27:n miehille jaettiin ennen taisteluja lumipukuja, mutta osalle riitti ainoastaan joko housut tai takki.
Palaste, Onni: Kemin kauhut Suomussalmella. Lehdessä Kansa taisteli – miehet kertovat, N:o 12, Sanomapaino 1979, s. 405. ja Sorri, Teo: Tunnustelijana Raatteen tielle. Lehdessä Kansa
taisteli – miehet kertovat, N:o 12, Sanomapaino 1979, s. 408.
Huoltojoukkojen kalustosta voidaan yksityiskohtana mainita kenttäkeittiöiden suuri puute. Niitä ei nimittäin Siilasvuon joukoilta Oulusta lähdettäessä löytynyt ainuttakaan. Niinpä
Siilasvuo antoi huoltopäällikön apulaiselle reservivänrikki Eero Kalajalle ensimmäiseksi tehtäväksi paikata tämä tärkeä puute. Kalaja tarttui toimeen ja keräsi Oulussa karjakeittiöiden
patoja sekä rekiä. Tämän jälkeen Kalaja toimitti ne ympäri Oulua oleviin pikku verstaisiin, joissa niistä koottiin toimivia kenttäkeittiöitä. Näillä improvisoiduilla ruoanvalmistusvälineillä
varustettiin Suomussalmelle lähtevät joukot.
Seppälä, Raimo: Kenraali ja pahat linnut, Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu 1984, s. 49.
Huollon toimintaa Suomussalmella helpotti se, että varastot olivat pieniä ja tavaraa oli vähän. Sama asia toki vaikeuttikin huollon toteutusta, koska tarvittavaa kalustoa ja välineitä ei ollut
riittävästi. Oman haasteensa niin huoltojoukoille kuin taistelujoukoille aiheutti luonto. Suomussalmen suunnalla oli taisteluiden aikana yli 40 asteen pakkasia, eikä suomalaisten varustus
ollut tähän riittävä. Helpotusta asiaan saatiin muun muassa Pohjois-Ruotsista asti, kun sieltä saapui joukoille vaunulasteittain lämpimiä vaatteita. Tarve Siilasvuon joukoilla oli kuitenkin
vielä isompi.
Fredrik Kuusiston kirje Yrjö Honkaselle 20.1.1967. Yrjö Honkasen kokoelma, Helsinki.

Ryhmä Siilasvuon organisaatio 8.12.1939.[1] (Vahvuus noin 7 000)
Ryhmän esikunta

Jalkaväkirykmentti 27

Huoltomuodostelmat

Pioneerikomppania

Ampumatarvikevarastojoukkue
Erillinen Pataljoona 15

Erillinen viestiosasto
Talousjoukkue

Kenttätäydennysprikaatin IV
Pataljoona

2. Huoltojoukkue

Kevyt komppania

4. Huoltoryhmä
40. Sotasairaala
Kenttäsairaalan osasto
Lääkintäjoukkue
Eläinlääkintäjoukkue
1. Eläinlääkintäryhmä
11. Autokomppania
½ 88. Kuormastokomppaniasta

[1]

Käsky Prikaati Siilasvuon perustamisesta annettiin
Päämajasta 6.12.1939. Kuljetukset Oulusta kohti
Hyrynsalmea alkoivat jo 7.12. kello 19.00.
9. DE sotapäiväkirja 6.12.1939, SPK 257, KA (Sörn).
Siilasvuon ensimmäisenä kohteena oli Kajaani, jossa sijaitsi
P-SRE. Esikunnassa ryhmän komentaja kenraalimajuri
Tuompo antoi perusteet tulevalle toiminnalla ja käski
Siilasvuon tehtäväksi lyödä Suomussalmelle edenneen
vihollisen. Toiminta-alueelle jo olevat joukot alistettiin
Siilasvuolle 8.12. kello 20.00 alkaen ja näin joukkojen
nimeksi tuli Ryhmä Siilasvuo.
Siilasvuo (1940), s. 38 ja P-SRE N:o 2679/III.sal
Toimintaohje eversti Siilasvuolle 8.12.1939, P1727/7,
KA (Sörn).

Karhunen, Veikko: Raatteen tieltä Turjanlinnaan, WSOY, Porvoo 1974, ss. 204, P-SRE N:o 2679/III.sal. Toimintaohje eversti Siilasvuolle 8.12.1939. P1727/7,
KA (Sörn) ja 9. DE sotapäiväkirja 7.12.1939. SPK 257, KA (Sörn).

Täydennyksensä huoltojoukot saivat Kajaanista, jossa sijaitsi P-SRE:n alainen kenttävarikko. Täydennykset voitiin myös toimittaa
Hyrynsalmelle rautateitse. Kajaanissa sijaitsi 31. Sotasairaala, johon Siilasvuon lääkintäjoukot evakuoivat potilaat.
P-SRE N:o 2679/III.sal Toimintaohje eversti Siilasvuolle 8.12.1939, P1727/7, KA (Sörn).
Huolto toteutettiin siten, että materiaalin saapuessa Hyrynsalmelle se purettiin kenttämakasiineihin. Näitä makasiineja oli
ampuma- ja elintarvikkeita varten. Makasiineista materiaali kuljetettiin edelleen täydennyspaikkoihin, lähemmäs taistelevia
joukkoja. Täydennyspaikalta joukko-osastojen huoltoelimet noutivat täydennyksen ja kuljettivat ne edelleen pataljoonille.
Vaihtoehtoisesti divisioonan huoltojoukot saattoivat toimittaa täydennyksen joukko-osastoille. Tähän saattoi olla syynä se, että
joukko-osastoissa ei ollut riittävästi kuljetuskapasiteettia. Elintarviketäydennyksiä joukot saivat tavallisesti kahden vuorokauden
tarpeeseen, joskus jopa kolmen vuorokauden. Tämä on todennäköisesti aiheuttanut haasteita tarvikkeiden säilyttämisessä,
koska materiaalia on ollut rykmentillä tällöin runsaasti. Toiminta oli kuitenkin hyvä varmistustoimenpide siinä tapauksessa, että
joukko olisi joutunut toimimaan saarrettuna.
Lääkintäjoukoissa huollon toteutus oli sellainen, että joukko-osastot toimittivat haavoittuneet ja sairaat divisioonan
lääkintäkomppanian perustamaan pääsidontapaikkaan. Näitä saattoi tilanteesta riippuen olla useampia. Usein divisioona
perusti kuitenkin taistelevien joukkojen taakse sairasajoneuvoasemia, jotka suorittivat evakuoinnin pääsidontapaikalle.
Suomussalmen operaation aikana pääsidontapaikan ja sotasairaalan välissä toimi kenttäsairaalan osasto. Kenttäsairaalassa oli
mahdollisuus antaa sairaalatasoista hoitoa ja sen tarkoitus oli lyhentää evakuoimismatkaa. Hyrynsalmella sijaitsi 40.
Sotasairaala, joka toimi neljässä eri rakennuksessa (Hyrynsalmen aluesairaala, kaksi koulurakennusta ja yksi iso asuinrakennus).
Sairaala oli asianmukaisesti kalustettu ja se mahdollisti joukkojen tukemisen oman toiminnan osalta. Potilaspaikkoja sairaalassa
oli 151 ja henkilökuntaa suurimmillaan noin 50. Potilaita sairaalaan tuli pahimmillaan 200 – 230 uutta tapausta päivässä.
Hyrynsalmelta potilaat evakuoitiin Kajaaniin yleensä autoilla, mutta tammikuussa myös junalla.
40. SotaS:n toimintakertomus ajalta 9.12.39–15.6.40, SPK 3736, KA (Sörn).
Eläinlääkintä oli taisteluiden aikana suuressa roolissa, koska täydennyksiä ja kuljetuksia toteutettiin ajoneuvojen lisäksi
hevosilla. Hevosten hoitopaikkoja perustettiin hyökkäyksen edetessä lähelle joukkoja. Hoitopaikkojen sijainneiksi tulivat
Suomussalmella päähyökkäykseen osallistuneiden rykmenttien ja pataljoonien hyökkäysreitit. Tällä toiminnalla pyrittiin
takamaan hevosille hoito nopeasti. Hoitopaikoista hevoset evakuoitiin edelleen Hyrynsalmella olleeseen Sairastalliin ja edelleen
Hevossairaalaan.
Saarimaa, Juha: Siilasvuon joukkojen huollon järjestelyt Suomussalmella 1939 – 1940. Pro gradu. Sotahistorian laitos,
Maanpuolustuskorkeakoulu. 2011.s. 92.
Huoltojoukot koostuivat joulukuun alussa yksittäisistä joukkueista tai jopa ryhmistä. 9. Divisioonan perustamisen jälkeen
joukkojen vahvuus miltei kaksinkertaistui, mutta huoltoon saatiin lisää ainoastaan liikennekomppania ja pari pienempää
vahvistusta.
Saarimaa, Juha: Siilasvuon joukkojen huollon järjestelyt Suomussalmella 1939 – 1940. Pro gradu. Sotahistorian laitos,
Maanpuolustuskorkeakoulu. 2011. Liitteet 4 ja 5.
Suomussalmen operaation aikana huoltojoukkoja siirrettiin kuusi kertaa. Syinä siirroille oli se, että näin huoltojoukot kykenivät
vastaamaan sille annettuihin tehtäviin. Tärkein tehtävähän oli pitää joukot taistelukykyisenä.

Huollon ensimmäiset ryhmityspaikat olivat
10.12. seuraavanlaiset: Hyrynsalmella
sijaitsi kenttämakasiinit, 40. Sotasairaala,
Sairastalli ja 11. Autokomppania.
Hyrynsalmen ja Suomussalmen välisen tien
varrelle oli ryhmittyneenä Kenttäsairaalan
osasto, ampumatarvikkeiden
täydennyspaikka, sairaiden hevosten
kokoamispaikka, elintarvikkeiden
täydennyspaikka, puolet 88.
Kuormastokomppaniasta, pääsidontapaikka
ja sairasajoneuvoasema. Edellisten lisäksi
Hulkonniemen eteläpuolelle oli perustettu
toinen sairasajoneuvoasema.
RS nro 7/Huolto/sal.39. EM N:o 1. Huolto
Hyrynsalmi 10.12.1939, P1727/6, KA (Sörn).
18.12. oli Ryhmä Siilasvuon vahvuus
seuraava: upseereja 280, aliupseereja 1 100
ja miehistöä 6 200. Yhteensä 7 580
henkilöä.
RS nro 22/I/18.12.1939 Koskee: RS:n
vahvuusilmoitusta, P3529/3, KA (Sörn).

Seuraava huoltojoukkojen siirtäminen tapahtui
26.12. Tällöin hyökkäys lopullisen ratkaisun
saavuttamiseksi Hulkonniemessä ja kirkonkylässä oli
käsillä. Huollon täytyi kyetä vastaamaan nopeasti
taistelujoukkojen tarpeisiin ja siksi ne siirrettiin
lähemmäs. Suomalaiset taistelivat tässä vaiheessa
kahdella eri suunnalla ja näin ollen osa
huoltojoukoista siirrettiin Hulkonniemen
eteläpuolelle. Nyt suomalaisilla oli selkeästi kaksi
huoltosuuntaa.
Saarimaa, Juha: Siilasvuon joukkojen huollon
järjestelyt Suomussalmella 1939 – 1940. Pro gradu.
Sotahistorian laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu.
2011.s 64
25.12. oli Ryhmä Siilasvuon vahvuus, juuri ennen 9.
Divisioonan perustamista seuraava: päällystöä 234,
alipäällystöä 1 005 ja miehistöä 5 406. Yhteensä 6
645 henkilöä.
9. DE nro 48/39 sal. Koskee RS:n vahvuutta
25.12.1939, P3529/3, KA (Sörn).

Vihollisen 163. Divisioonan irtauduttua
Suomussalmelta ja suomalaisten saatua alueen
hallintaan aloitettiin valmistautuminen 44.
Divisioonan kohtaamiseen. Nyt huolto siirrettiin
parempiin paikkoihin tukemaan taistelukyvyn
palauttamista. Tämä tapahtui 29.12.
9. DE N:o 20/IV/sal. Divisioonan käsky huollosta
N:o 4 31.12.1939, P3989/3, KA (Sörn).

Divisioonan esikunta

9. Divisioonan organisaatio 1.1.1940.[1] (Vahvuus noin 13 000)

Jalkaväkirykmentti 27
Jalkaväkirykmentti 64
Kenttätäydennysprikaatin IV
Pataljoona

Huoltomuodostelmat
22.
Ampumatarvikevarastojoukkue
Talousjoukkue

22. Kevyt Osasto
Sissipataljoona 1

Erillinen Pataljoona 15

2. Huoltojoukkue

III ja IV / 9. Tie- ja
Sillanrakennuskomppania

1. Tiedusteluosasto

4. Huoltoryhmä

22. Pioneeripataljoona

2. Tiedusteluosasto

40. Sotasairaala

9. Erillinen Pioneerijoukkue

53. Panssarintorjuntajoukkue

Os. III / 22. Kenttäsairaala

22. Viestipataljoona

63. Panssarintorjuntajoukkue

3. Joukkue / 9.
Lääkintäkomppania

9. Erillinen Viestikomppania

3. Supistettu
eläinlääkintäjoukkue
1. Eläinlääkintäryhmä
11. Autokomppania
½ 88. Kuormastokomppaniasta
22. Liikennekomppania
[1]

Kevyt Osasto Volanen

P-SRE N:o 259/I.sal. 7.1.1940. Vahvuusilmoitus tilanne 1.1.40. P1725/2, KA (Sörn).

I / KTR 9 (-3. / KTR 9)

1.1.1940 oli Siilasvuon joukkojen vahvuus noussut miltei
kaksinkertaiseksi aiempaan verrattuna. 9. Divisioonan vahvuus
1.1.1940 oli noin 13 000 henkilöä.
9. DE N:o 8/I/ sal. Koskee 9. D:n vahvuutta 1.1.1940, P3529/3, KA
(Sörn).

Vuoden vaihteessa saatiin suunnitelmat valmiiksi
Raatteen tien operaatiota varten. Suomalaisten oli
määrä saartaa vihollinen etelästä tehtävällä
päähyökkäyksellä. Tämän mahdollisti Alanne –
Pärsämönselkä jäätie. Tie oli autoille kelvollinen ja
kulki koko matkan avoimella jäällä. Tien tiedustelun
toteutti 9. Pioneeripataljoonan Tien- ja
Sillanrakennuskomppania 30.12. Tien
kunnostaminen aloitettiin jo saman vuorokauden
aikana. Työtä jatkettiin vuoden vaihteen jälkeen ja
5.1.1940 tie oli valmis. Samanaikaisesti huoltojohto
selvitti toisen huoltotien avaamista Hyrynsalmen
Moisiovaaran kautta Pärsämönselän itäpäähän.
PionP 9 sotapäiväkirja 30.12.39–5.1.40, SPK 2592,
KA (Sörn) ja Er.P 15:n adjutantin ja IV/KT-Pr:n
komentajan Veikko Karhusen haastattelu 13.11.1970,
T28321, KA (Sörn).
Näillä edellä luetelluilla toimenpiteillä kyettäisiin
varmentamaan huollon toimivuus, koska käytössä
olisi huoltotie sekä Suomussalmen eteläpuolelta että
Hyrynsalmen itäpuolelta. Samoin joukkojen
keskittäminen Raatteen tiellä olevan vihollisen
sivustoille tuli mahdolliseksi.
Tulevan operaation huolto keskittyi ensiksi
mainittuun jäätiehen. Moisiovaaran kautta kulkeva
reitti oli hevosilla kuljettavaa uraa ja näin ollen
suurien kuormien kuljettaminen olisi ollut haastavaa.
Eteläisen reitin varrelle perustettiin ampuma- ja
elintarvikkeiden täydennyspaikat. Divisioonan
esikuntapäällikkö kapteeni Marttinen onkin
todennut, että ”Pääosaa näytteli jäätie, jonka varaan
huolto rakentui.”.
RS:n ja 9. D:n esikuntapäällikkö kapteeni Alpo
Marttisen haastattelu 10.8.1972, T28321, KA (Sörn).

Tammikuun puolessa välissä Raatteen tien
taisteluiden jälkeen siirrettiin taistelevia
joukkoja uudelle toiminta-alueelle. Osa
joukoista lähti kokonaan Siilasvuon
alaisuudesta ja osa siirrettiin lepoon tai muihin
tehtäviin.
9. DE Divisioonan siirto- ja uudelleen
ryhmityskäsky 19.1.1940, SPK 1255 JR 27
liitteet liite N:o 23, KA (Sörn).

Näin ollen oli huoltojoukkojakin siirrettävä vastaamaan
jälleen muuttuneeseen tilanteeseen. Huoltojoukot olivat
levittäytyneet laajalle alueelle ja tarjosivat kaikille
taistelujoukoille niiden tarvitseman huollon. Tässä
vaiheessa Hyrynsalmelle oli perustettu divisioonalle oma
auto- ja asekorjaamo. Polttoaineen jakamista varten oli
perustettu divisioonan polttoainevarasto. Jakeluasemia oli
Hyrynsalmella ja ampumatarvikkeiden täydennyspaikoilla.
Edellisten lisäksi Raatteen tielle asetettiin säiliöauto.
9. DE K.D N:o 34/IV/sal. Divisioonan käsky huollosta N:o 6
15.1.1940, P3989/3, KA (Sörn).
Siilasvuon saadessa käskyn siirtyä Kuhmoon seuraavan
puna-armeijan divisioonan kimppuun, jäi Suomussalmelle
osa hänen huolto- ja taistelujoukoista.
9. DE Divisioonan siirto- ja uudelleen ryhmityskäsky
19.1.1940, SPK 1255 JR 27 liitteet liite N:o 23, KA (Sörn).

HYRYNSALMEN HUOLTOKESKUS

Huoltopaikkojen perustaminen Hyrynsalmelle johtui todennäköisesti siitä, että siellä oli hyvät puitteet huollon
toteuttamiseen. Hyrynsalmi sijaitsee noin 40 km:n päässä Suomussalmelta ja näiden kahden paikan välillä oli
kohtalaisen hyvät tieyhteydet. Huoltopaikkojen perustaminen lähemmäs Suomussalmea olisi merkinnyt
täydennysmatkan lyhentymistä taisteleviin joukkoihin, mutta samalla riski huollon tappioihin olisi kasvanut.
Myöskään huoltopaikoille ei olisi ollut näiden kahden paikan välisessä maastossa tarjolla riittävästi
mahdollisuutta tukeutua rakennuksiin. Hyrynsalmelta oli myös hyvät yhteydet ylemmän johtoportaan
huoltopaikkoihin Kajaaniin. Tätä edesauttoi se, että Suomessa oli rakennettu rautatie ennen talvisotaa Oulu –
Kontiomäki ja Kontiomäki – Hyrynsalmi välille. Usva (1975), s. 168 ja Heiskanen (1996), s. 78.
Suomussalmella oli myös useita talviteitä, joita voitiin hyödyntää joukkojen siirtoihin sekä joukkojen
huoltamiseen.
Tuunainen (2010), s. 42
Hyrynsalmella sijaitsi huoltokeskuksen lisäksi Siilasvuon Esikunta ja siellä ennen kaikkea huollon johtajat.
Sijoittamalla huollon johtajat ja huoltojoukot samalle alueelle oli huoltotilanteen seuraaminen ja alaisten
ohjaaminen helpompaa kuin pitkän etäisyyden päästä. Edellä mainitusta toiminnasta hyötyivät täten
molemmat. Hyrynsalmi tarjosi huoltopaikoille myös suojaa vihollisen lentotiedustelulta. Hyrynsalmen
kirkonkylä oli tuohon aikaan niin metsäistä, että toiminta huoltopaikoilla sekä huoltokuljetukset kyettiin
salaamaan. Suojaa edesauttoi sekin, että joulukuun kovat pakkaset olivat aiheuttaneet puihin vahvan kuuran,
joka esti näkyvyyttä entisestään.
Fredrik Kuusiston kirje Yrjö Honkaselle 20.1.1967. Yrjö Honkasen kokoelma, Helsinki.
Taisteluiden alkaessa joulukuussa oli ryhmän perustamilta täydennyspaikoilta tuettaviin joukkoihin etäisyyttä
noin 10 km:ä. Siirryttäessä Raatteen tien operaatioon eli vihollisen 44. Divisioonan tuhoamiseen, olivat
huoltoetäisyydet muodostuneet noin 15 km:iin. Lukuja voidaan pitää huollon kannalta hyvinä, koska huolto ei
ollut suoranaisessa vaarassa joutua vihollisen asevaikutuksen alaiseksi ja etäisyydet mahdollistivat huollon
nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin. Divisioonan huoltoa arvioitaessa täytyy mukaan tarkasteluun ottaa
myös etäisyydet täydennyspaikoilta ja lääkintäjoukoista Hyrynsalmen huoltokeskuksessa oleviin
kenttämakasiineihin ja sotasairaalaan. Tässä tapauksessa etäisyydet muodostuivat joulukuun alussa noin 20–30
km:iin ja tammikuussa noin 30–60 km:iin. Tässäkin tapauksessa etäisyyksiä voidaan pitää siedettävinä, olihan
käytössä ajoneuvokelpoinen tie, jota pitkin huoltokuljetukset voitiin suunnata. Kuljetusten suorittamisessa
täytyi kiinnittää huomiota vihollisen lentotoiminnan aiheuttamaan vaaraan. Edellisen takia kuljetukset
toteutettiin todennäköisesti pääasiassa pimeällä, josta ei tuohon vuodenaikaan ollut pulaa.
Saarimaa, Juha: Siilasvuon joukkojen huollon järjestelyt Suomussalmella 1939 – 1940. Pro gradu. Sotahistorian
laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu. 2011. s. 90.

Suomalaisten tappiot
Ryhmä Siilasvuon tappiot Suomussalmen taisteluiden alusta
joulukuun 17. päivään mennessä olivat 538.
RS:n tilannetiedotus 17.12.39 klo 20, SPK 259 Tsto III / 9. DE
sotapäiväkirjan liitteitä liite N:o 3/17, KA (Sörn).
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Suomussalmen taisteluihin osallistuneiden joukkojen
tappioista on olemassa luettelo sodan alusta (30.11.1939)
Raatteen tien ratkaisutaisteluiden alkuun asti (3.1.1940).
Tappiot yhteensä 1 316.
Tappiotilasto ajalta 30.11.1939–3.1.1940, P3529/2, KA (Sörn).
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Raatteen tien taisteluissa suomalaisten joukkojen tappiot
olivat suurin piirtein seuraavat: 18 upseeria, 57 aliupseeria ja
262 miehistön jäsentä. Perusteena on käytetty Divisioona
esikunnan tekemää henkilöstön täydennystilausta 11.1.1940.
Divisioonan vajaus oli upseereita 87, aliupseereita 240 ja
miehistöä 1 326. Yhteensä 9. Divisioona laski siis tarvitsevansa
henkilöstöä lisää 1 653 miehen verran.
9. DE DN:o 89/I/40. 9.D:n täydennystilausluettelo 11.1.1940,
P1725/2, KA (Sörn).
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Erilaiset paleltumiset aiheuttivat suomalaisille joukoille
suuriakin tappioita. Tammikuun alkupuoliskoon mennessä PSR:n joukot olivat kokeneet jopa 1 000 eriasteista paleltumaa.
Näistä suurin osa johtui siitä, että kumi- ja kumiteräsaappaat
olivat liian pieniä. Tammikuun jälkipuoliskolla, kun kotiseudulta
ja sotasaaliina oli saatu lämpimiä saappaita, tippuivat
paleltumiset P-SR:n joukoissa noin 60:een.
Tirronen (1979), s. 345.

Huoltojoukkojen esiinmarssi
Huollon toteutuminen Suomussalmella ei ollut pelkkää huollon ilosanomaa. Joukkojen kerrottiin kärsineen täiongelmista, vaikka alueelle olivat pioneerit rakentaneet täisaunoja. Näiden löytämisessä oli joukoilla kuitenkin
suuria vaikeuksia. Pyykinvaihto kesti joukoilla kauan ja siitä syystä miehet joutuivat taistelemaan samoilla alusvaatteilla jopa epäilyttävän kauan. Pesulaan lähetettyjen vaatteiden saapuminen omistajilleen kesti liian kauan.
Kenttäpostia joukot joutuivat odottamaan taisteluiden alussa kauan ja ensimmäinen posti saapui 18.12. Tällöin JR 27 sai postia viisi hevoskuormaa.
JR 27 KD N:o 8/40 9. Divisioonan komentajalle 16.1.40, T1911/17/I/II, KA (Sörn).
Suomussalmella käytetyn taktiikan perustana olivat iskut vihollisen selustaan ja sivustaan. Tällä toiminnalla oli varjopuolena oman huollon vaikeutuminen. Joukkoja jaettiin toimimaan pienissä osastoissa ja tällöin niiden
huolto kärsi.
Kevyt Komppania Hannilan päällikön, luutnantti Toivo Hannilan taistelukertomus 23.8.1940, P3167/1, KA (Sörn).
Pienten osastojen huoltamisen vaikeutena oli se, etteivät huoltojoukot kyenneet kaikilla tarvittavilla osillaan seuraamaan niitä tiettömien maastojen läpi. Oman haasteensa toi huoltojoukkojen riittävyys, koska useissa eri
suunnissa toimineet osastot tarvitsivat divisioonan huollon suorituksia. Suomussalmella taistelleen Kevyt Komppania Hannilan päällikkö, luutnantti Hannila, on sodan jälkeen todennut, ettei taisteluiden aikana ollut
mahdollisuutta lämpimään ruokaan. Hannila kertoo oman komppaniansa saaneen lämpimän ruoan silloin, kun se lähti suorittamaan tehtävää ja palasi sieltä. Suomussalmen kirkonkylään hyökätessä oli esimerkiksi
Jalkaväkirykmentti 27:n II Pataljoona ilman muonitusta kaksi vuorokautta. Viimein 15.12.1939 saapui pataljoonan komentajalle tieto, että kuormastot olivat saapuneet ja pataljoonat saivat lähettää puoli komppaniaa
kerrallaan ruokailemaan. JR 27:n adjutantti Erkki Lahdenperän haastattelu 22.5.1972, T28321, KA (Sörn).
JR 27:n II Pataljoonan komentajan kapteeni Jaakko Sihvosen taistelukertomus 10.7.1940, P3167/1, KA (Sörn).
Suomussalmen kirkonkylän valtaamiseen tähdänneen hyökkäyksen alettua, ajautui yksittäisten miesten huolto tiukalle. Miehille ei kyetty tarjoamaan lämmintä ruokaa, eikä kaikille telttamajoitusta. Miehet majoittuivatkin
valtaamiinsa taloihin ja esimerkiksi Jalkaväkirykmentti 27:n taistelijat ravitsivat itseään näkkileivällä, jota oli jaettu Hyrynsalmella joukkojen saapuessa sinne junakuljetuksin. Osa joukoista joutui odottamaan ensimmäistä
lämmintä ruokaa jopa kuusi vuorokautta taisteluiden alkamisesta. Yksityiskohtana voidaan mainita Jalkaväkirykmentti 27:n II Pataljoonan saama muonatäydennys, joka sisälsi ryhmää kohden kaksi pakkaa palasokeria.
Sorri (1979), s. 410.
Taisteluiden alussa Suomussalmella oli mahdollisesti vielä tuholta säästyneitä taloja, joista osa taistelijoista sai täydennystä muonitukseen. Voidaan ihmetellä, miten suomalaiset joukot jaksoivat kiivaita taisteluita, joita tuossa
vaiheessa käytiin, niin puutteellisella muonituksella kuin se mainintojen mukaan oli.
Ampumatarvikehuollon toteuttajien huomiot kiinnittyivät Suomussalmen ja yleisemmin koko sodan aikaisissa taisteluissa ampumatarvikkeiden riittävyyden arviointiin. Jalkaväen eli kiväärin, konekiväärin, pikakiväärin ja
konepistoolin patruunoita saatiin täydennyspaikoille riittävästi ja niitä oli täten mahdollista jakaa edelleen joukko-osastojen ampumatarvikkeiden jakopaikoille tarpeeksi. Puutteita ampumatarvikkeiden osalta koettiin
suomalaisista kranaatinheittimen ammuksista ja varsikäsikranaateista.
22. AVar.K sotapäiväkirja 13.3.1940, SPK 23, KA (Sörn).
Siilasvuon huoltojoukot kykenivät täyttämään annetut tehtävät suunnitelmallisuuden ja johdonmukaisuuden ansiosta. Huoltojoukkojen siirrot liittyivät suurempaan kokonaisuuteen ja niiden tarkoituksena oli palvella
taistelevia joukkoja. Vihollinen yritti vaikuttaa huollon toteuttamiseen ensisijaisesti ilma-aseella, pommittamalla Hyrynsalmea ja teillä kulkevia kuormastoja. Näillä toimilla vihollinen ei kuitenkaan sanottavammin päässyt
vaikutukseen. Huoltoon käytettiin niin virallisia kuin epävirallisiakin hankintakanavia, mutta molemmissa oli tavoitteena edesauttaa tehtävän täyttämistä. Huollon onnistumisesta kunnia kuuluu taitavien huoltojohtajien
lisäksi taitaville huoltomiehille.
Lopuksi lainaan Suomussalmen suunnalla toimineen talouskomppanian sotapäiväkirjan kirjoittajaa:
”9. Talouskomppanian toiminta ei ole ollut aseellista laatua, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat komennettu rintamalle, mutta kuitenkin on se ottanut omalta osaltaan käytyyn sotaan osaa vaivojaan säästämättä joutuen
valvomaan useita vuorokausia peräkkäin toimittaessaan elintarvikkeita taisteleville joukoille[…] Komppanian saavutuksia ei voida esittää saadun sot.saaliin ja tuhottujen vihollisten lukumäärällä, mutta kuitenkin on jokainen
mies yrittänyt parhaansa tehtäväänsä täyttäessään uskoen sillä hyödyttävänsä Isänmaan asiaa, joka jokaiselle on tärkein.”
22. Tal.K sotapäiväkirja. SPK 3069, KA (Sörn).
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