Rovaniemen valtaussuunnitelmat
lokakuussa 1944











Luutnantti Eetu Happonen, kotoisin Rovaniemeltä.

Palvelen tällä hetkellä Sodankylän Jääkäriprikaatissa
opetusupseerina.
Minua pyydettiin esittelemään tutkimusaihettani tässä
seminaarissa. Tein kandidaatin tutkielmani
kadettikoulussa, josta valmistuin tänä syksynä.
Kandidaatin tutkielmani käsitteli Rovaniemen valtaukseen
johtaneita suunnitelmia ja niiden toteutumista Lapin
sodassa 1944. Tutkielmassa selvitin minkälaisia
suunnitelmia tehtiin ja miten ne toteutuivat, minkälaisia
käskyjä annettiin ja miten valtaus toteutui suhteessa
suunnitelmiin.
Käytän tämän esityksen pohjana tekemääni tutkielmaa.

Lähtötilanne






Rovaniemen valtaus tuli operaationa ajankohtaiseksi
Tornion maihinnoususta alkaneen saksalaisten takaa-ajon
yhteydessä.

Rovaniemi oli saksalaisille logistisesti elintärkeä, joten oli
selvää että he eivät siitä luopuisi ennen kuin on pakko.
Rovaniemellä sijaitsi Pohjois-Suomessa olevien
saksalaisten joukkojen esikunta ja materiaalihallinnollisesti
tärkeät varastot ja varikot.
Rovaniemen maantieteellinen sijainti teki sen
puolustamisesta saksalaisille helppoa, sillä se sijaitsee
kahden joen haarassa, joten mahdolliset tulosuunnat on
helppo valvoa ja puolustaa.







Myös tiestön kannalta tärkeä solmukohta sillä ne
haarautuvat Rovaniemellä jokaiseen ilmansuuntaan.

Oli selvää että saksalaiset tulisivat käyttämään
Rovaniemeä kauttakulkupaikkanaan vetäytyessään
pohjoiseen.
Tästä syystä alusta asti suunnittelun lähtökohtana oli että
suomalaisten tuli vallata Rovaniemi mahdollisimman
nopeasti saksalaisten vetäytymisteiden katkaisemiseksi.

Suomalaiset joukot








Vastuu Lapin sotatoimista annettiin III. Armeijakunnalle,
joka sai Päämajasta käskyn 22.9 siirtyä Karjalan
kannakselta Ouluun
Syyskuun loppuun mennessä operaatioon oli sidottu
6.Divisioona, Panssaridivisioona, sekä 15.Prikaati.
Myöhemmin mukaan liitettiin Rajajääkäriprikaati,
3.Divisioona ja 11.Divisioona.
Lopulta Rovaniemen valtaukseen osallistui Ranuan –
Pudasjärven suunnasta Panssaridivisioona
kärkijoukkonaan Jääkäriprikaati, 3.Divisioona Kemin
suunnasta Kemijoen pohjoispuolta kärkenään
Jalkaväkirykmentti 11, jonka perässä Erillinen pataljoona
13, sekä Kemin suunnasta Kemijoen etelärantaa
15.Prikaati.











Rovaniemen valtaus tuli ajankohtaiseksi 24.9.1944 jolloin
III. Armeijakunta sai tehtäväkseen Pohjois-Suomessa
olevien saksalaisten joukkojen internoimisen.
Saksalaisten oli havaittu vetäytyvän kohti pohjoista ja
aloittaneen maantie- ja rautatiesiltojen hävittämisen ja
teiden murrostamisen.

III. Armeijakunnan komentajana toiminut Kenraali Hjalmar
Siilasvuo otti rintamavastuun 27.9 ja antoi heti
hyökkäyskäskyn joukoilleen.
Siilasvuon käsky perustui Päämajan
hyökkäyssuunnitelmaan, jonka se antoi samana päivänä
27.9. Rovaniemen valtaus mainitaan ensimmäisen kerran
tässä Päämajan antamassa käskyssä.
Ajallisesti Rovaniemen valtauksen suunnittelun katsotaan
tapahtuneen valtausta edeltäneiden noin kahden viikon
aikana ja itse valtaus välillä 14. - 17.10.1944

Kohti Rovaniemeä








4.10.1944 III. Armeijakunta antoi käskyn, jolla
muodostettiin 5.10 alkaen Ryhmä Pajari, sisältäen 3.
Divisioonan, sekä alistetun 11. Divisioonan.
Ryhmä Pajarin ensimmäisenä tehtävänä oli edetä noin
yhden Divisioonan voimin Rovaniemen ja toisen
Divisioonan voimin Yli-Tornion suuntiin.
Onnistuneen Tornion maihinnousuoperaation jälkeen
katseet suunnattiin kuitenkin kohti pohjoisempaa Lappia ja
erityisesti logistisesti tärkeää Rovaniemeä.

Tässä vaiheessa ei kuitenkaan otettu vielä kantaa
Rovaniemen valtaamisen tarkempaan suunnitteluun.







Saksalaiset suuntasivat joukkojaan Kittiläntietä kohti
Muoniota, sekä Jäämerentietä kohti Sodankylää ja Ivaloa.
Saksalaisten 20. vuoristoarmeija sai 5.10 käskyn luopua
Pohjois-Suomesta ja Norjan pohjoisosista. Joukkojen
vetäytymistä tuli jatkaa Lyngenvuonolle asti.
Tiedot ja havainnot saksalaisjoukkojen vetäytymisestä
saivat suomalaiset puskemaan entistä ahkerammin kohti
Rovaniemeä.

SODANKYLÄ

ROVANIEMI







Saksalaisten 20. vuoristoarmeijan komentajana toiminut
kenraalieversti Lothar Rendulic ilmoitti suomalaisille 9.10
aloittavansa valtion rakennusten hävittämisen kostoksi
suomalaisten sotatoimista. 11.10 puhuttiin jo valtion
rakennusten hävittämisestä kaikkialla Lapissa.
Tilanteen kiristyessä ja suomalaisten lähestyessä
Rovaniemeä, 13.10 tuli saksalaisille käsky tuhota kaikki
asuttavaksi kelpaavat rakennukset Ylitornio – Sinettä –
Sodankylä linjan pohjoispuolella.
Tieto ja havainnot saksalaisten tekemistä tuhoista
aiheuttivat suomalaisissa taistelutahdon voimakkaan
kasvun. Operaatiosta oli nyt tullut monelle
henkilökohtainen kostoretki saksalaisia kohtaan.







Asutuksen säästäminen oli yksi uusista Rovaniemen
valtauksen tavoitteista.
Jalkaväkirykmentti 11 komentajana toiminut
everstiluutnantti Wolf Halsti kertoo muistelmissaan, että
saksalaisten aiheuttamien tuhojen paljastuttua joukoilleen,
oli heidän ainoa ajatuksena joka merkitsi mitään, tahto
pelastaa suomalaisten asutus ja omaisuus.
Havainnot ja ilmoitukset kiihtyvistä saksalaisten tuhoista
nopeuttivat myös Rovaniemen operaation suunnittelua.

Alkuperäisen 27.9 laaditun Päämajan
hyökkäyssuunnitelman mukaan Rovaniemelle
suunnattaisiin kahdesta suunnasta
6. Divisioonan, Panssaridivisioonan ja
15. Prikaatin voimin.

JÄÄSKELÄINEN H,
Skk diplomityö 1283,
1977

Päivitetyssä hyökkäyssuunnitelmassa 30.9, mukaan liitettiin 3. Divisioona, sekä
hajautettiin Panssaridivisioonan joukkoja useammalle hyökkäyssuunnalle.

JÄÄSKELÄINEN H,
Skk diplomityö 1283,
1977





Onnistunut Tornion maihinnousu ja haltuun otto kuitenkin
muuttivat ja tarkensivat jatkosuunnitelmia.

Tornion maihinnousua seurannut saksalaisten
vetäytyminen kohti pohjoista aloitti takaa-ajon, joka johti
Rovaniemen valtaukseen ja aina käsivarren Lappiin asti.

Käsky käy






Aamuyöllä 9.10 Pajari antoi ryhmällensä käskyn
etenemisen jatkamisesta kohti Rovaniemeä saksalaisten
takaa-ajamiseksi. Samalla Ryhmä Pajarille alistettiin 15.
Prikaati.
Illalla 11.10 Pajari antoi vahvennetulle 15. Prikaatille
tehtävän tiedustella mahdollisuuksia edetä yhdellä
pataljoonalla Kemijoen kaakkois ja itärantaa Rovaniemen
suuntaan, tiedustella Kemijoen ylitysmahdollisuuksia
Tervolan ja Koivun kohdilla, sekä korjata tietä Kemijoen itä
ja länsipuolella Jaatilaan asti.
Samalla taisteluosasto Halsti sai tehtäväkseen jatkaa
etujoukkona Rovaniemen suuntaan.







Juuri ennen Taipaleen taisteluita 12.10, III.
Armeijakunnasta tuli käsky, jonka mukaan Ryhmä Pajarin
tuli jatkaa hyökkäystään Rovaniemen valtaamiseksi.
Erityishuomiona käskettiin estää siltojen, rautatiekaluston
ja asutuksen hävittäminen.

12.10 otettiin ensimmäistä kertaa kantaa valtaukseen
taktisessa mielessä ja käskettiin suunnata osa voimista
Lohijärvi – Sinettä tielle ja sieltä Kittiläntielle Rovaniemen
pohjoispuolelle saksalaisten vetäytymistien
katkaisemiseksi.
Ryhmä Laguksen tuli jatkaa hyökkäyssuunnassa oikealla
Ranua – Rovaniemi tien suunnassa.

SINETTÄJÄRVI

ROVANIEMI
LOHIJÄRVI









14.10 III. Armeijakunnan käsky etenemisen jatkamisesta
antoi alajohtoportaille mahdollisuudet suunnitella omaa
toimintaansa pidemmälle. Käskyn mukaan Ryhmä
Laguksen tuli edetä vahvoin voimin Rovaniemen
itäpuolelta Kemijoen yli tavoitteenaan Vikajärven
tienhaara.
Osa voimista tuli suunnata Rovaniemelle. Rovaniemen itäja koillispuoliset sillat, sekä rautatiekalusto oli pyrittävä
saamaan ehjinä haltuun.
Osa voimista oli suunnattava hyvissä ajoin OunasjoenSinettäjärven ja Lohijärven-Aavasaksan tielle, josta
edelleen Kittiläntielle, vihollisen selkäyhteyksien
katkaisemiseksi.
Huomionarvoista on, että Kittiläntielle oli nyt suunniteltu
suunnattavaksi joukkoja sekä Ryhmä Laguksesta että
Ryhmä Pajarista.





Suunnittelun tässä vaiheessa ei osattu vielä arvioida
saksalaisten vastarinnan määrää Rovaniemelle
saavuttaessa, sillä tuoretta tiedustelutietoa ei ollut
saatavilla johtuen saksalaisten nopeista liikkeistä
vetäytymisen osalta.
Esimerkkinä tästä voidaan pitää 14.10 Ryhmä Pajarin
esikuntapäällikkö T.V. Viljasen antamaa käskyä
Taisteluosasto Loimulle, jonka ensisijaisena tehtävänä oli
jatkaa marssia Rovaniemeä kohti, valmistautuen
jatkamaan edelleen mikäli ei kohtaa vastarintaa.









Armeijakunnan käskyyn perustuen Ryhmät Pajari ja Lagus
antoivat omat käskynsä.
14.10 Pajari käski alistaa Erillisen Pataljoonan 13
Jalkaväkirykmentti 11 alaisuuteen. Halstin tuli lähettää
pataljoona kohti Muurolaa ja tilanteen vaatiessa
lähetettävä häirintä- ja hävitystehtäviä varten sissiosasto
Hirvaan-Sinettäjärven suuntaan kohti Kittiläntietä.
Loppujen osien Jalkaväkirykmentti 11:sta tuli jatkaa
etenemistään tavoitteena Rovaniemi, joka olisi tarkoin
puhdistettava ja selvitettävä miinoitukset, sekä asetettava
ne vartioinnin alle. Kauppalan varmistus tuli työntää
luoteeseen ja koilliseen sekä otettava yhteys Lagukseen
yhteistoiminnan sopimiseksi.
Huomionarvoista oli Pajarin optimismi omien joukkojen
toimintamahdollisuuksista Rovaniemen alueella.









Taisteluosasto Halsti eteni Ryhmä Pajarin kärjessä ja oli
valmiiksi oikealla puolella Kemijokea, jotta suunniteltu
yhdistetty rintama- ja sivustahyökkäys onnistuisivat.
Aamuyöllä 16.10 Pajari antoi viimeisen käskyn
Rovaniemen valtaukseen liittyen. Ryhmä Pajarin
tehtävänä oli vallata, tai vihollisen jatkaessa
perääntymistään ottaa Rovaniemi haltuunsa ja estää
kaikin keinoin vihollista suorittamasta laajoja hävityksiä.
Taisteluosasto Halstille Pajari käski toteuttaa jo käynnissä
olleen koukkaustehtävän ja motittaa vihollinen Kittiläntielle
ja estää vihollisen pakeneminen.
Jalkaväkirykmentti 11 pääuralle jääneelle pataljoonalle
käskettiin valmistautua ajamaan takaa vihollista, mikäli se
vetäytyy yön aikana, tai vaihtoehtoisesti aloittaa
Jalkaväkirykmentin raskaiden aseiden tukemana hyökkäys
Rovaniemen valtaamiseksi.

Suunnitelmien antama kuva








Syyskuun lopulla annetut käskyt antoivat kuvan helposta
etenemisestä Rovaniemen kauppalaan ja sen
yksinkertaisen haltuun ottamisen saksalaisten poistuttua
alueelta.

Viimeinen varsinainen käsky Lapin sotatoimista vastuussa
olleelta III. Armeijakunnalta Rovaniemen valtaamiseksi
annettiin 12.10, jossa Ryhmä Pajarin käskettiin jatkaa
hyökkäystä Rovaniemelle.
Suomalaisilla ei ollut minkäänlaista tilannekuvaa
Rovaniemellä vielä olevista saksalaisista joukoista.
Suunnittelun perustana ollut oletus oli että Rovaniemellä
oli vielä saksalaisia joukkoja joiden vetäytymistien
katkaiseminen saattaisi säästää osan kauppalan
rakennuksista ja silloista.
Oli siis vähintäänkin yhtä tärkeää pyrkiä kiertämään
Rovaniemen ympäri kuin puskemaan suoraan kauppalan
keskustaan.

Suunnitteluun vaikuttaneita tekijöitä








Saksalaisten aktiiviset hidastustoimenpiteet pakottivat
suomalaiset pitkiin koukkauksiin vaikeakulkuisen maaston
kautta, ja Rovaniemen valtausta suunniteltaessa oli selvää, että
ainoa keino saksalaisiin vaikuttamiseksi oli koukkaus
Rovaniemen ympäri perääntymisreittien katkaisemiseksi
Neuvostoliitto ilmaisi toistuvasti tyytymättömyytensä
suomalaisten toimenpiteisiin saksalaisten internoimiseksi, joka
aiheutti jatkuvan kiireen ja Päämajan puuttumisen III.
Armeijakunnan toimintaan.
Huomioitavaa on kuitenkin, että osa toimintaan puuttumisesta
oli vain halu osoittaa Neuvostoliitolle miten tarvittaessa kyetään
toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kiire ja eteenpäin puskeminen ovatkin olleet yksi syy
Rovaniemen valtauksen suunnitelmien yksinkertaisuuteen ja
lopulta merkittävään soveltamiseen.









Rovaniemen valtauksen suunnittelua vaikeuttivat laajat
tiehävitykset ja saksalaisten hidastavat toimenpiteet
Rovaniemeä lähestyttäessä. Vaikka suomalaisilla oli
paikallinen ylivoima tieuralla edetessä, ei heillä
käytännössä ollut mahdollisuutta aiheuttaa saksalaisille
suuria tappioita.
Taktiikkana lähes koko Lapin sodan ajan oli ottaa tieuralla
kosketus viholliseen yhdellä pataljoonalla, koukata
sivustaan toisella ja kolmannella korjata tietä perässä.

Maaston haasteellisuudesta johtuen koukkaus tuli lähes
aina liian myöhään ja uuvutti joukkoa erittäin paljon.
Tienkorjaustöistä johtuen, ei käytössä ollut missään
vaiheessa täyttä miehistökapasiteettia.
Hyvin motorisoidut ja kevyesti liikkuvat saksalaisjoukot
olivat todellisuudessa mahdottomia maaleja seurata
suomalaisille jalan liikkuville ja väsyneille joukoille.

JÄÄSKELÄINEN H,
Skk diplomityö 1283,
1977

Valtauksen toteutuminen






Lokakuun 15. päivän iltana Ryhmä Pajarin kärkijoukkona
edenneen Taisteluosasto Halstin Jalkaväkirykmentti 11 kohtasi
saksalaisten viivytysasemia Mäntyniemen purolinjalla
lähestyessään Rovaniemeä lounaasta. Saksalaisten maahan
kaivetut asemat tekivät joukon etenemisestä mahdotonta.
Etenemissuunnasta katsottuna oikealla puolella virtasi
Kemijoki, joten Halstin johtamilla joukoilla ei ollut muuta
vaihtoehtoa kuin lähteä suorittamaan koukkausta vasemmalta
Rovaniemen pohjoispuolelle johtavalle Kittiläntielle.
Halstin johtama koukkausyritys Rovaniemen pohjoispuolelle
johti ensin Rovaniemelle vievältä tieltä suoraan pohjoiseen
junaradan kupeeseen, jossa joukot törmäsivät jälleen vihollisen
pesäkkeisiin. Junaradalta joukot suuntasivat jälleen pohjoiseen
ja yrittivät nyt Korkalovaaran päälle, joka oli kuitenkin vahvasti
saksalaisten miehittämä lähes koko vaaran harjanteen mitalta.





Halsti sai Pajarilta kirjeen, jossa moitittiin Erillisen
Pataljoona 13 luvatta ottamista koukkaukseen mukaan,
mutta annettiin hyväksyntä Kittiläntielle suuntautuvalle
liikkeelle. Samalla Pajari ilmoitti, ettei Halsti saa
käyttöönsä perässä tullutta pataljoonaansa, eikä
myöskään huoltoansa, jonka oli tarkoitus tuoda lisää
ampumatarvikkeita ja ruokaa.
Lokakuun 16. päivän aamuna Taisteluosasto Halstin
koukkaus, joka sisälsi kaksi pataljoonaa,
Jalkaväkirykmentti 11 sekä Erillisen Pataljoonan 13, lähti
liikkeelle kohti Vennivaaraa. Iltapäivällä pitkän marssin
jälkeen, Halstin vajaavahvuinen ja huoltoa vailla oleva
koukkaus pääsi Vennivaaran päälle ja Kittiläntien varteen
jossa havaitsi saksalaisten vetäytyviä osia. Melko lyhyiden
taisteluiden jälkeen Halstin joukot saivat tien haltuunsa.







Joukon uupumuksesta, sekä ampumatarvikkeiden
puutteesta johtuen, noin kolme pataljoonaa käsittänyt
raskas koukkausyritys päättyi kuitenkin saksalaisten
vastahyökkäykseen, joka pakotti suomalaiset
irtaantumaan tieltä. Saksalaiset käyttivät tilaisuutensa
hyväksi ja viimeisetkin joukot pääsivät pimeän turvin
vetäytymään Rovaniemeltä.
Suunnitelmien ja käskyjen toteutumisen välillä voidaan
katsoa olleen eroavaisuuksia johtuen osittain sattumasta
ja osittain tilanteen yllättävästä kehittymisestä. Laaditut
suunnitelmat olivat optimistisia Rovaniemelle etenemisen
helppouden suhteen.
Lopullinen valtauksen toteutus jäi käytännössä
Taisteluosasto Halstin harteille, sillä Ryhmä Laguksen
joukot oli pakotettu pysähtymään Kemijoen toiselle
puolelle siltojen hävityksen takia.







Halsti sai käskyt Pajarilta, joka kuitenkin menetti yhteyden
Halstiin kriittisellä hetkellä Rovaniemen edustalla valtausta
edeltäneenä iltana. Suunnitellusta poiketen Halsti otti
omaan koukkaukseensa mukaan ylimääräisen
pataljoonan, jolle Pajari oli käskenyt erillisenä tehtävänä
edetä kauemmaksi pohjoiseen Kittiläntien katkaisemiseksi.
Koukkauksen edetessä, ja yhteyden ollessa edelleen
poikki, Pajari päätti keskittyä varsinaisen
etenemissuunnan vahvistamiseen ja käytti Halstin itselleen
suunnitteleman huollon hyökkäyksen pääsuunnassa.
Huollon puuttuessa Halstin koukkaus jäi ainakin osittain
ampumatarvikkeiden vähäisyyden vuoksi heikommaksi
kuin oli suunniteltu.
Pajari lähetti Lagukselle sanoman 16.10 keskiyöllä, jossa
kertoo saapuneensa kärjellään Mäntyniemen purolle sekä
koukkausyrityksen lähteneen Rovaniemen pohjoispuolelle,
epäillen kuitenkin koukkauksen tehokkuutta.

Kallioniemi,

Johtopäätökset






Rovaniemen valtauksen suunnittelu vaikuttaa olleen
enemmän sattumien ja tilanteenkehittymisen summa kuin
tarkkaan harkittu operatiivinen suoritus. Kuten Pajari
kertomuksessaan III. Armeijakunnan komentajalle totesi,
oli joukkojen kunto ja olosuhteet sellaiset että vähänkään
monimutkaisempien suunnitelmien toteutus olisi ollut
käytännössä mahdotonta.
Tämä yhdessä saksalaisten toiminnan kanssa johti
tilanteenkehittymisen seuraamiseen ja siihen, että
suomalaiset joutuivat soveltamaan ja sopeuttamaan omaa
toimintaansa saksalaisten mukaan eikä päinvastoin.
Rovaniemen valtauksesta annetut käskyt olivat
muodoltaan yksinkertaisia ja verrattain suurpiirteisiä.
Joukoille käsketyt tehtävät ovat kuitenkin olleet
yksinkertaisia ja toteuttamiskelpoisia.







On olemassa viitteitä, että saksalaiset osasivat varautua
jonkinlaiseen koukkaukseen Rovaniemen ympäri,
esimerkkinä laajat miehitetyt puolustuslinjat Korkalovaaran
päällä Rovaniemen kauppalan länsipuolella.
Pajari syytti epäonnistuneesta saartamisesta Ryhmä
Laguksen joukkoja saksalaisten liian aikaisesta
herättämisestä, sillä he saapuivat Rovaniemen
kaakkoispuolelle ensimmäisenä.
Ryhmä Laguksen kärkijoukot pysäytettiin kauppalan
vastaiselle joenrannalle, eikä heillä ollut todellisia
mahdollisuuksia osallistua saksalaisten takaa-ajamiseen.







On syytä kyseenalaistaa oliko Ryhmä Laguksen joukoilla
alun perinkään realistista mahdollisuutta osallistua
Rovaniemen valtaamiseen, sillä selvää oli että saksalaiset
tulisivat hävittämään Kemijoen yli kulkevat sillat
suomalaisten etenemisen hidastamiseksi.
Ryhmä Laguksen panos Rovaniemen valtaukseen jäi näin
ollen valtausta edeltäneisiin taisteluihin ja saksalaisten
vetäytymisen nopeuttamiseen jo huomattavasti ennen
varsinaista valtausta.
Operatiivisessa mielessä Rovaniemen valtaus oli
onnistunut operaatio, sillä suurilta miestappioilta vältyttiin
ja saksalaiset saatiin tavoitteen mukaan ajettua edelleen
kohti pohjoista.

”En voi käsittää, mistä syystä kenr.maj. Laguksen joukot ilmestyvät
Rovaniemen edustalle voimatta virran poikki aikaansaada muuta
tulosta kuin varoittaa kauppalassa olevat vihollisvoimat, hetkellä,
jolloin kenraalimajuri Pajarin käynnissä oleva operaatio niiden
selkäyhteyksiä vastaan ei ole vielä päässyt vaikuttamaan.
En näe operaatioiden läpiviemisessä sitä johdon määrätietoista
pyrkimystä vihollisen saarrostamiseksi ja motittamiseksi, mikä on
ollut kaikkien Teille antamieni ohjeiden johtavana ajatuksena.
Tilanne vaatii tinkimättä ja pikaisesti toisenlaisia operatiivisia
saavutuksia kuin tähän mennessä.”

-Puolustusvoimain ylipäällikkö
Suomen Marsalkka Mannerheim 16.10.44
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