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TILL LÄSAREN
Denna broschyr berättar om Östra Lapplands krigshistoria under åren 1939-
1945. I Östra Lappland utkämpades under de nämnda åren strider som var 
viktiga för Finland och då gjorde man också långa färder efter att ha blivit eva-
kuerade. Krigstiden har lämnat sina spår på området – på Kemijärvi stad samt 
på kommunerna Salla, Pelkosenniemi och Savukoski. Den lämnade sina spår 
också på områdets människor som vat tvungna att lämna sina hem för krigets 
skull till och med tre gånger: för vinterkrigets skull, för partisanhotets skull och 
för Lapplands krigs skull.

När vinterkriget flammade upp, var sovjettruppernas ändamål att avskära Fin-
land vid landets smalaste ställe i norr. I Salla ryckte den övermäktige fienden 
fram från den gamla gränsen ända till Pelkosenniemi och Joutsijärvi. På dessa 
områden utkämpades avgörande strider för Norra Finland och för hela landet.

När freden kom 1940 förlorade Salla kommun ungefär hälften av arealen till 
Sovjetunionen. Människor som hade förlorat sina hem var tvungna att bör-
ja ett nytt liv någon annanstans. Återuppbyggnaden på områden som kriget 
hade förstört krävde arbete och orkande. Utöver landavträdelserna förutsattes 
i fredsvillkoren att Finland skulle bygga järnväg från Kemijärvi till Kelloselkä. 
Detta byggande av Salla bana gav arbete till människor under vapenstillestån-
det tillsammans med byggandet av nya försvarsbefästningar och garnisoner. 
Hotet av ett nytt krig låg i luften. De nordligaste betongbunkrarna vid Spärrlin-
jens försvarskedja byggdes i Joutsijärvi på området av Kemijärvi och tankhin-
der i Salla och Savukoski.

Tyskarnas ankomst till Östra Lappland i början av fortsättningskriget har givit 
en särpräglad krigshistoria till området. Finland och Tyskland anföll tillsam-
mans från riktning mot Salla mot Sovjetunionen sommaren 1941. Det var me-
ning att anfallet skulle rycka fram till Kandalaksha men det stannade för tre år 
vid Verma å. Ställningskriget slutade när sovjettrupperna anföll och tyskarna 
retirerade tillbaka till Finland och mot Norra Norge hösten 1944. Tyskarnas på-
verkan i Östra Lappland och i hela Norra Finland var betydande på många sätt. 
Tyskarna både byggde och förstörde Östra Lappland. Återuppbyggnadstiden 
efter kriget är ett eget kapitel i Östra Lapplands historia.

Denna broschyr innehåller ett tätt informationspaket om vinterkrigets och 
fortsättningskrigets strider i Östra Lappland och på Ryslands sidan ända upp 
till Verma å. Mera noggrannt kan man bekanta sig med Östra Lapplands krigs-
historia till exempel på områdets museer, med kommunernas veteranmatriklar 
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och med krigshistorielitteraturen men också genom att besöka själva händel-
seplatserna. De viktigaste krigshistoriska orienteringsmålen i Östra Lappland 
från vinterkriget och fortsättningskriget är grupperade i broschyren i kommun. 
I flera besöksmål finns informationsskyltar som berättar om händelserna där 
och anknyter dem som en del till mera omfattande verksamhet. Stridsområ-
dena från fortsättningskriget ligger på ryska sidan. Du lämnar väl inte obeaktat 
att till målen som är belägna på Ryslands gränszon kan man inte gå utan  en 
speciell passersedel beviljad av gränsmyndigheterna. 

Du kan göra bekantskap med Östra Lapplands krigshistoria också med hjälp av 
dokumentfilmer. 

Filmerna Itä-Lapin talvisota - Östra Lapplands vinterkrig och Jatkosodan vuo-
det Itä-Lapissa - Fortssättningskrigets år i Östra Lappland är tillgängliga på om-
rådets bibliotek, museer och turistinfo (kontaktuppgifterna i slutet av broschy-
ren). Du kan också beställa filmen från kommunalförbundet i Östra Lappland. 
Du kan också bekanta dig med Östra Lapplands krigshistoriska mål i adress 
www.ita-lapinsotanahtavyydet.fi.

När vi känner till historien är det också lättare att förstå nutiden. Meningen 
med denna broschyr är att berätta om områdets historia och förmedla kun-
skaper. Vi får inte glömma Östra Lapplands invånares värdefulla arbete för sitt 
land och för sina hemtrakter.

Välkommen för att bli bekant med Östra Lapplands krigshistoria!

Kommunalförbundet i  Östra Lappland

VINTERKRIGET

Stridernas förlopp i vinterkriget på området av Östra Lappland

Kemijärvi, Salla, Savukoski och Pelkosenniemi
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Vinterkrigets första dagar i Östra Lappland
Vinterkriget fördes 30.11.1939–13.3.1940 mellan Finland och Sovjetunionen. 
Vinterkriget började utan krigsförklaring med Sovjetunionens anfall, i riktning 
mot Salla överskred den sovjetska 122. divisionens trupper gränsen 30.11.1939 
i Hanhivaara och hade bara ringa finska  gränsbevakningstrupper emot sig. 

Sovjettruppernas ändamål var att avskära Finland vid landets smalaste ställe 
och rycka fram från riktning mot Salla via Kemijärvi till Rovaniemi på två veckor 
och fortsätta därifrån ända fram till Torneå. Finland hade inte velat provocera 
grannen i öster genom att placera trupper nära gränsen, så att sovjettrupperna 
som överskred gränsen ryckte fram fort tack vare manövermakten. Striderna i

Kelsinkäinen (i Kieristelmävaara) började 2.12. på kvällen, trupperna uppgav 
sina ställningar på order följande morgon. Den avdelta bataljonen 17 (Er.P 17), 
“Salla bataljon“, fick sitt elddop och klarade sig bra därav. Bataljonen hade 
grundats i början av extra manövrer i mitten av oktober i gränsbevakningskom-
paniets ställen i Salla. Gränsbevakningsmännen formerade truppens kärna.

Följande strider utkämpades på området av Kairala och Mikkola i ställningarna 
på västra sidan om sjön. Dit hade överflyttats från Rovaniemi som hjälptrupp 
Er.P 25, som tog frontansvaret på självständighetsdagen och Er.P 17 fick vila 
sig en stund. Man formerade Avdelning Roininen utav två bataljoner som kom-
mendör major Vilho Roininen. Från flaskhalsen i Kairala fick man rycka sig lös 
7.12. framför fyra sovjetbataljoners samtidiga anfall. Finnarnas problem var 
att försvararna hade inga pansarvärnsvapen. De undermäktiga trupperna var 
tvungna att bränna sina egna hem och fortsätta uppehåll genom att försöka 
fördröja sovjettruppernas rörelse med aktiva bakslag, förhuggningar och för-
störingar.

Fiendens bataljon förstärkt med tankkompaniet trängde sig in i den brinnan-
de kyrkbyn Salla på morgonsidan 9.12. Infanteriets tidigare anfall hade man 
kunnat avvärja med gevärs- och kulspruteeld. Salla å blev överskriden av 11 
tankar, då finska trupper som kämpade utan ordentliga pansarvärnsredskap 
var tvungna att uppge sina ställningar och rycka sig lös.

Händelserna i Märkäjärvi
De finska försvararna retirerade 9.12. till näset Ruuhijärvi som ligger öster om 
Märkäjärvi ( nuv. kyrkbyn Salla). Ett tiotal tankar kunde skingra denna försvars-
gruppering och bryta i ryggen samt framkalla skador i underhållssektionen. 
Fiendens samtidiga omfattande anfall från söder frammanade panik. Er.P 17 

höll sin ställning på norra sidan om vägen men man var tvungen att uppge om-
rådet när Er.P 25 hade ryckt sig lös från sina ställningar utan tillstånd.

Sovjettrupperna hade ryckt fram inom 10 dagar drygt 100 kilometer på finska 
marken. Efter att ha förlorat den gamla kyrkbyn Salla sände man från Rova-
niemi till riktning mot Salla Er.P 26 samt spaningsavdelningarna TO 9 och TO 
10. TO 9 som omfattade cirka 50 män (Avdelning Luoto) hade som uppdrag att 
fördröja fienden i riktning mot vägen till Savukoski och för att stöda uppdraget 
grundades fort Värnavdelning Gräsbäck, som bestod av skyddskårspojkar från 
Savukoski och Pelkosenniemi, gränsbevakningsmän från vakten i Martti och 
luftbevakningsmän. Som beväpning hade värnavdelningen militärgevär, jakt-
vapen och salongsgevär. Situationen var kritisk. För att göra kommandorela-
tionerna tydliga i Norra Finland beslöt högkvarteret 12.12.1939 grunda Grupp 
Lappland och som kommendör för gruppen beordrades generalmajor K.M. 
Wallenius, specialist på omständigheterna i Lappland.

Från Salla mot Savukoski
Bergsinfanteriregemente 273 förstärkt med spaningsbataljon, fältartillerisek-
tion och tankkompani var starkare motståndare än beräknat. Regementet bör-
jade rycka fram från kyrkan i Salla på vägen mot Savukoski. TO 9 och Värnav-
delning Gräsbäck kunde inte stoppa den dels bepansrade angriparen.

Ett kompani (1./Er.P 26) från Er.P 26 sändes som stöd och tre dagar senare dit 
riktades 8.bataljonen (VIII/KT-Pr) från Fältkompletteringsbrigaden, grundad i 
Heinola och mycket dåligt utrustad. Den övermäktigt beväpnade röda armén 
ryckte fram trots försvararens motsånd. De finska trupperna ryckte sig lös 
14.12. från Savukoski och redan 16.12. var man på färjstranden i Pelkosennie-
mi. De sönderslagna finska trupperna samlades i Pelkosenniemi kyrkby.

Striden i Pelkosenniemi
Röda arméns förstärkta 273. Bergsinfanteriregemente ryckte sig fram från cen-
trumet av Gamla Salla via Savukoski till Pelkosenniemi ungefär under en vecka. 
Det lyckades inte att stoppa angriparen med de ringa styrkor som finnarna 
hade på området. Inte heller fältkompletteringsbrigadens 8. bataljon, grundad 
på området av Heinola, kunde stoppa anfallet utan den retirerade till färjstran-
den i Pelkosenniemi.

Grupp Lapplands kommendör generalmajor Wallenius beslöt rikta JR 40 (Infante-
riregemente 40) som man fått som stöd till Pelkosenniemi, för via Pelkosenniemi 
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hade fienden möjlighet att rycka fram till Kemijärvi och sätta i motti de trupper 
som kämpade i Joutsijärvi öster om kyrkbyn. Regementet med major Perksalo 
som kommendör anlände till Kemijärvi 14. - 16.12. och 17.12. var det i sin helhet 
fört till Pelkosenniemi. Kompletteringsregementet, som var sänt till sin första 
uppgift, samlat från äldre åldersklasser, fick ett hårt uppdrag. Det skulle förstö-
ra fienden som ryckt fram till Pelkosenniemi. Den underutrustade truppen hade 
inga signaleringsredskap, pansarvärnsvapen, artilleri eller inkvarteringsredskap.

Major Perksalo och manskap under vinterkriget (Bild av Finska Armén)

Enligt stridsplanen skulle två bataljoners omfattande anfall börja på morgonsi-
dan 18.12. Samtidigt skulle man anfalla som front mot färjstranden i Pelkosen-
niemi. Bataljonernas gruppering på kyrkbacken stapplade i mörkret och i våta 
snöslasket. Sovjettruppernas delar hade samtidigt börjat sitt eget omfattande 
anfall på norra sidan om färjstranden. Den finska bataljonen som gått i spetsen 
föll i strid på nordöstra sidan om byn. Kapten Hugo Einar Suorantas bataljon 
gjorde en kringgående rörelse mera västerut för att undvika kontakten med 
fienden.

I daggryningen bröts de finska truppernas försvar i riktning mot vägen och 
dagslång utkämpades häftiga strider i den kaotiska situationen om behärsk-
ning  av kyrkbyn. Striderna fortsatte vidare vid mörkrets inbrott. Även i Pelko-
senniemi frammanade de ryska tankarna panik inom de finska trupperna. Si-

tuationen lugnade sig när man fick veta att pansarvärnskanontruppen (2.PstJ) 
hade anlänt och existerade på området.

Situationen var så kritisk att överstelöjtnant Oiva Willamo hade bett tillstånd 
från Rovaniemi att bränna Pelkosenniemi kyrkby. Polischefen, som beordrats 
som verkställare för att bränna byn, skyndade lyckligtvis inte utan följde, hur 
situationen utvecklade sig. Underhållscentrumet i Kemijärvi hade fått order att 
bereda sig för att avlägsna sig mot Rovaniemi.

Striden i Pelkosenniemi verkade bli avgjord till sovjettruppernas förmån. I/JR 
40 med kapten Suoranta som befälhavare hade gått runt via sammanflödet av 
Kitinen och Luiro i sovjettruppernas rygg. Bataljonen anföll sovjettruppernas 
underhållscentrum och eldstationer med vilka sektionen hade stött regemen-
tet mellan klockan 17 och 18 på kvällen omkring en kilometer nordost om fär-
jan. Under samma period hade II/JR 40 börjat motattack i kyrkbyn i riktning 
motsjukhuset. På natten hade det skärpt till 20 grader och de stridande trup-
pernasammandrabbade i virrvarr. Sovjettrupperna ryckte sig lös i oordning 
närde hörde stridens ljud även bakifrån.

Stridkontakten med den retirerande fienden avbröts. Försvararna i Pelkosen-
niemivar efter striden helt utmattade och förvirrade. Det fanns män som strö-
vadeomkring i skogen och en del av männen hade förfrysit sig illa när vädre-
thade förändrats från våta snöslasket till nästan 20 graders köld. Det kom män 
tilleget kompani under dagens lopp även dagen därpå. Finnarnas nederlag i 
striden iPelkosenniemi var 117 stupade, 103 sårade och 50 försvunna. Ryssarna 
lämnadeefter sig på flyktvägen mot Savukoski en betydande mängd redskap. 
Sovjettruppernaförlorade ungefär 200-400 män, 40 bilar, 8 tankar, 3 fältka-
noner, 200 hästar och hästlassvis handvapen och patroner.

De finska trupperna började förfölja den retirerande sovjettruppen på kväll-
en19.12. Efter mindre sammandrabbningar anlände finnarna till kyrkbyn i Savuko-
ski21.12. Man nådde Saija genom färre kamper under loppet av 23.12. ochAvdel-
ning Suoranta (I/JR40, VIII/KT-Pr, 1./Er.P 26, TO 9, Krh.K/JR 40, 2.PstJ)grupperades 
i försvar där. Främsta linjen gick i nordvästra ändan av Mukkala sjöoch by.

Från Märkäjärvi mot Kemijärvi
I riktning mot vägen till Kemijärvi var man tvungen att uppge under 11. december 
ställningarna på de nordöstliga bergbackarna i byn Märkäjärvi och retirera via Pai-
kanselkä till Salmijärvi. Till Kursu anlände under den 12. dagen Er.P 26 som var be-
ordrad som förstärkning för stridsavdelningen och utan stridserfarenhet. I sin för-
sta kamp kunde den inte fullgöra sitt beordrade uppdrag m.a.o. behålla Kursu by.
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Striderna i Varpuoja började på morgonen 14.12. när sovjetbataljonen attack-
erademed stöd av 16 tankar. Samma morgon hade de finska trupperna fått 
sinaförsta pansarvärnskanoner. Major  Ragnar Nordström förvärvade beväp-
ning från Sverige till trupperna i Östra Lappland. Pansarvärnskanoner fick man 
både till riktning mot Joutsijärvi, Pelkosenniemi och Petsamo. Två av tankarna 
blev totalförstörda och två blev skadade.Grupperad på Valtanens område fick 
9. bataljonen från Fältkomplette9ringsbrigaden (IX/KT-Pr, Björneborg) bära 
frontansvaret på morgonsidan 15.12.och bataljonen som kämpade för första 
gången kunde inte avvärja fiendens anfall.De fyra bataljonernas krafter som 
stod till Avdelning Roininens förfoganderäckte inte till trots försöket att återer-
övra Kursu. Sovjetdivisionen hade tillförfogande nio bataljoner, tre sektioner, 
en tankbataljon samt starkt eldstöd frånartilleriet och luftstridskrafterna.

Joutsijärvi och striden i Mäntyvaara
Arbetspliktiga hade för ungefär en vecka befästat flaskhalserna i vattendra-
geti Joutsijärvi. Er.P 17 grupperade sig 16.12.1939 i försvarsställningar på bäg-
gesidorna av vägen och Er.P 25 mera söderut på väststranden av Joutsijärvi. 
IX/KT-Pr ryckte sig lös på eftermiddagen ifrån Valtanen och avlägsnade sig till 
reservi Pietarinvaara och Er.P 26 från Vuosamonselkä till Isokylä. Salla batal-
jons kompletteringskompani Er.K Kojonen fick beordrat att bli färdigt för par-
tigängaroperationer bakom frontlinjerna. Som förstärkning för fronttrupperna 
i Joutsijärvi fick man 18.12. en annan pansarvärnstrupp och en sektion med fyra 
105 mm:s kanoner. Fyra berghaupitser och fyra pansarvärnskanoner anskaffa-
de från Sverige var ett märkbart moraliskt stöd för trupper som hade kämpat i 
tre veckor utan kanonutrustning.

Avdelning Roininens uppdrag var att behålla ställningarna i Joutsijärvi. Sov-
jettruppernaförsökte med två regementens frontanfall bryta finnarnas försvar.
Man kunde avvärja slagen och angriparen flyttade tyngdpunkten från vägrikt-
ningentill flankerna. Er.P 25 gjorde i riktning mot Ahoniemi ett lyckat flanksla-
goch förstörde ett ryskt kompani. Er.P 17 blev frigjord från fronten 19.12. och-
flyttades till vila på området i Mäntyvaara och Pietarinselkä. Frontansvaret 
iriktning mot huvudvägen tog för några dagar IX/KT-Pr.

En bataljon inom sovjettruppen (1./596. JR) var riktad för att göra en djup-
kringgående rörelse i terrängen i finnarnas rygg via Outojärvi. Bataljonen 
ockuperadeMäntyvaara höjd på kvällssidan 19.12. för att avskära vägen på 
nattentill 21.12. som födelsedagsgåva till “Fader Stalin“. Man hade observe-
rat sovjettruppensrörelser i ryggen och trupperna som vilade på området fick 
besked om fienden.

Skottväxling mellan trupperna började 20.12. vid middagstiden och finnarna-
började strax spontant motstöt. 1. kompaniet grundat av män från Salla och 
2.kompaniet grundat av män från Pelkosenniemi och Savukoski som hade 
fått vilabörjade angripa direkt över vägen mot Mäntyvaara höjd. 3. kompaniet 
grundatav män från Kemijärvi som hade varit i Pietarinselkä började efter att 
ha fåttalarm gå runt via norra vägen i ryggen på sovjettrupperna. Striden som 
varade iflera timmar och som utkämpades delvis i handgemang med knivar 
och bajonetterlutade åt finnarnas seger. Före midnatt var höjden i finnarnas 
händer. I stridenstupade över 300 fiender och 17 finska soldater, ytterligare 29 
finska soldaterblev sårade.

Till finnarnas lycka riktades fiendens slag mot truppen som var på områdetsom 
reserv och inte till exempel mot Avdelning Roininens stab som var i närheten.
Mäntyvaara var Salla bataljons hjältemodigaste strid och den söker sin likei 
vårt lands krigshistoria.

Efter striden i Mäntyvaara gränsades krigshandlingarna för några dagar som-
ställningskrigliknande sammandrabbningar på båda sidorna av Joutsijärvi. 
Straxefter julen startades partigängaroperation mot sovjettruppernas rygg 
från riktningmot Hautajärvi by och Saija. Er.K. Kojonens och TO 10:s partigäng-
aroperation iHautajärvi riktning var framgångsrik och band en betydande 
mängd sovjettrupperför att trygga ryggförbindelser. Även Salla bataljon sände 
skidpatruller med truppstyrkapå hälften av plutonen i fiendens rygg.

Finnarna gjorde angrepp i Joutsijärvi 3.–4.1.1940 med ändamål att erövra-
Kursu men krafterna räckte inte till. Efter underhålls- och utrustningsarbe-
ten13.1.1940 flyttades Er.P 17 med bilar via Hautajärvi till Kallunki, där fin-
narnabörjade dagen därpå rycka fram söderifrån mot Märkäjärvi. Samtidigt 
förändradesfrontsituationen i Joutsijärvi. Hårda vintern, finnarnas effektiva 
partigängaroperationi ryggen, flankhotet från Hautajärvi riktning och service-
problemenhade haft sin verkan. Den vitryska 122.D fick order 12.1. att retirera 
bakåt och den ryckte sig lös 15.1. utan strid från Joutsijärvi och flyttades till 
Märkäjärvi.

Stabilisering av situationen i Saija och Paikanselkä
Avdelning Suoranta som grupperat sig för att försvara området i Saija försök-
temed anfall som började 2.1. slå den emotstående fienden. Angreppen stupa-
deändå på fiendens värneld. Situationen stabiliserades i Saija för en lång tid. 
Finnarnahade emot sig en väsentligt starkare och eldkraftigare motståndare 
än de själva var. Sovjettrupperna gjorde före krigets slut två anfall. Första an-
greppet som började den 31 januari kunde de finska kämparna avvärja, fastän 



12 13

man var tvungen att dra sig tillbaka från stödjepunkterna på flankerna. Man 
gjorde ett starkt angrepp ännu 13.3.,när flerabataljoner angrep i ryggen på Av-
delning Roininen på färjområdet vid Tenniöå. Man kunde belägra en fiendeba-
taljon genom beslutsamma handlingar av definska trupperna på ryggområdet. 
Fredens ankomst räddade den belägrade ryska bataljonen från fördärvet.

Man utkämpade i Paikanselkä och norrut från Märkäjärvi by 16.–17.1.1940. 
Finnarna fick Paikanselkä i händerna men de trötta trupperna kunde inte me-
raerövra byn eller vägkorsningsområdet. Angreppet stoppades 19.1. framför 
desovjetska ställningarna i Paikanselkä, cirka 4 km före Märkäjärvi by. Ryssar-
nahade på förhand befästat försvarsställningarna och man borde ha haft grovt 
artilleriför att bryta dem.

Stridsverksamheten var typisk för långvarig försvarsstrid, slagavdelningar-
soch stridpatrullers angrepp, angreppsavvärjning, spaning och användning 
av indirekteld. Den sovjetska 88. divisionen, vars stab var på området av kyr-
byn iGamla Salla, fick i slutet av januari som förstärkning en trupp, som var 
grundadav gränsbevakningaspatruller och av en särskild skidbataljon och som 
fungeradeeffektivt mot de finska partigängarna.

Krigets slut 13.3. före sovjettruppernas storanfall som just berordrats att star-
tasräddade sannolikt Norra Finland. Till området hade förts vid skiftet av fe-
bruari– mars och på första hälften av mars ytterligare ungefär tre divisioner 
nya sovjettrupperpå de två divisionerna som redan fanns på området. Anfallet 
hade beordrats att börja med krigshandlingar som skulle startas 15.–17.3.

Svenska Frivilligkåren
I vinterkrigsstriderna i Salla deltog också svenska och norska frivilliga, av vilka-
samlades stridsförbandet Svenska Frivilligkåren. Dess kommendör och sam-
tidigthela Grupp Lapplands kommendör var den svenska generallöjtnanten 
ErnstLinder. Totalmängden av de frivilliga växte mot slutet av kriget över 8 000 
män.Därav var cirka 700 norska frivilliga. Utbildningen krävde dock så mycket 
tid atttill tjänsten på fronten hann i slutet av kriget bara två stridsavdelningar 
när den tredje var fortfarande i utbildning.

Svenskarnas flygregemente F 19 anlände till Finland på första hälften av janua-
ri. Det första stridsflyget förverkligades 12.1.1940, då flygplanen bombardera-
de försvarsområdet och isflygfältet i Märkäjärvi.

Stridsgruppen SFK tog frontansvaret i riktning mot Salla från JK 40 i Paikan-
selkä i Salla 28.2.1940. JR 40 flyttades till striderna vid Viborgska viken. Salla 

bataljon underordnades svenskarna för att säkra den sydliga flanken. Även Av-
delning Pennanen som kämpat i riktning mot Petsamo under- ordnades ge-
nerallöjtnant Linder. Huvuddelen av Avdelning Roininen flyttades till Saija, där 
den tog frontansvaret från Avdelning Suoranta som sänt med tågtransport till 
Säkkijärvi. De finska trupperna opererade under svenskarnas kommando med 
överstelöjtnant Willamo som kommendör.

Vid det här skiftet var stridsoperationen på området ställningskrig. Man sva-
rademed kanoner på artillerield och med infanterield på infanterield. Vinter-
krigetssista dag på morgonen riktade sovjettrupperna extra stark eld mot 
svenskarnasförsvarsställningar, i operationen deltog flygplan, artilleri och in-
fanterivapen.Svenskarna led då de största nederlagen, 10 män stupade och 
30 blev sårade.Den svenska fronten utstod sovjettruppernas angrepp ända 
till 13.3.1940, dådet 105 dagar långa vinterkriget slutade med fredsfördraget 
i Moskva. Utav desvenska frivilliga stupade över 30 män, cirka 50 blev sårade 
och 130 fick frostskador.Flygregementet förlorade sex plan.

Fältmarskalk Mannerheim visiterade personligen Märkäjärvi för att tacka de 
frivilliga trupperna 24.3.1940.

 

 
Stridsgruppen SFK:s trupper (Bild av Finska Armén)
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Om truppernas sammansättning
Vid början av vinterkriget kämpade en finsk avdelt bataljon och en sovjetsk 
infanteridivision mot varandra. Divisionens styrka var över 17 700 män. Som 
beväpning hade de bland annat 45 tankar, över 100 olika kanoner, 200 kuls-
prutor och 450 snabbgevär. I finska vapenmakten var den avdelta bataljonens 
manstyrka litet över ett tusen män. Som beväpning hade de 12 kulsprutor, 
12 snabbgevär och två lättgranatkastare. Pansarvärnsvapen fanns inte. Den 
svenska stridsavdelningens storlek var för sin del cirka 2 000 män bestående 
av en infanteribataljon och en vapenslagsenhet som en kanonsektion och ett 
bilkompani. Utöver detta fanns där pansarvärnsvapen och granatkastare.

Om man tänker på hela riket, har framgången i avvärjningsstriderna i riktning-
mot Salla en stor betydelse. Sovjetdivisionerna lyckades inte avskära Finlan-
deller isolera Finlands landförbindelser till Sverige. Utöver kraftrelationernas 
utjämningvar finnarnas stridsvilja, taktiska kreativitet och aktivitet samt trup-
pernasförmåga att klara sig i Lapplands stränga omständigheter de mest bety-
delsefullafaktorerna i avvärjningssegern i Salla riktning.

Salla bataljon och Det avdelta kompaniet Kojonen var samlade av männenfrån 
området. Dessa soldater som var i skogs- och renskötselsarbeten vana vidö-
demarksomständigheterna kunde åstadkomma betydande gärningar. Män-
nenfrån Östra Lappland kämpade på sina egna hemsocknars mark. Även alla 
andratrupper som flyttades till området överträffade sig själva efter att ha fått 
stridserfarenhet.

Gratis fick man ändå segrarna inte. I riktning mot Salla var finnarnas nederlags-
tora, tillsammans cirka 1 100 män d.v.s. ungefär 20 % av stridsstyrkan. Utav-
dessa var de stupades del 650 män. Sovjettrupperna som fick kompletteringar 
under striderna har beräknats ha lidit totalnederlag av cirka 4 000 soldater i 
striderna i Salla riktning.

VAPENSTILLESTÅNDET

Fredsfördragets hårda villkor
Vid slutet av vinterkriget avslöts i Moskva ett fredsfördrag, i vilket Finland 
förlorade bland annat hälften av arealen i Salla till Sovjetunionen. Invånarna i 
kyrkbyn och på dess ostliga område var tvungna att lämna sin hemtrakt. Bygg-
nadsbeståndet i Östra Lappland hade slitit från kriget och återuppbyggnaden 
samt ombebyggandet av den förflyttade befolkningen från den förlorade de-
len kom i gång.

Under året efter vinterkriget utövade Sovjetunionen diplomatisk påtryckning 
på Finland och underblåste osämja bland medborgarna. Det så kallade va-
penstilleståndet var svår tid för Finland, tid full av osäkerhet och otrygghet. En 
av artiklarna i det avslutade fredsfördraget beordrade Finland att bygga järn-
väg från Kemijärvi mot öster till den nya gränsen.

 
Att bygga tågbana från Kemijärvi till Salla hörde till Moskva fredsfördragets villkor. Bild 
från byggnadsplats av banan i Kemijärvi 1941. (Bild av Finska Armén)
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Upprustning och samarbete med Tyskland
Under vapenstilleståndet förstärkte Finland sitt eget försvar genom att bygga 
en försvarsbefästningskedja längs hela ostgränsen. År 1944 började man kalla 
denna konstbyggnadshelhet för Spärrlinjen (Salpalinja). Dess nordligaste be-
fästningskonstruktioner byggdes i Joutsijärvi, i Saija samt i kyrkbyarna Savu-
koski och Märkäjärvi (nuf. Salla).

Brytning av Spärrlinjens stenhinder sommaren 1940. (Bild av Finska Armén)

Det grundades nya garnisoner, skolningscentraler och gränsbevakningssta-
tioner i Östra Lappland bland annat i Hanhikoski, i Saunakangas, i Märkäjärvi, 
i Karhujärvi, i Joutsijärvi och i Saija.  Med reformeringen av försvarsmaktens 
territorialsystem grundades Nordbottens militärlän som överste Verner Viikla 
hade befäl över. 11. divisionen i Norra Finland ändrades till 12. brigaden (12.
Pr). Brigadens kommendör var först överste August Mäkiniemi och från 11.9. 
överstelöjtnant Albert Puroma.

Före fortsättningskrigets utbrott närmade sig Finland och Tyskland med var-
andra och till Lappland infann sig tyska soldater. Enligt tyskarnas Barbarossa 
plans underoperation Silverräv (Silberfuchs) skulle tyskarna anfalla från rikt-

ning mot Salla med tre divisioner i Kandalaksha och därifrån med järnvägs-
riktning i Murmansk. Samtidigt skulle trupperna i Norra Norge ta i besittning 
området av Petsamo och fortsätta mot Murmansk.

Emblemen av de tyska divisionerna som opererade i Östra Lappland under 
fortsättningskriget.

Till vänster 163. divisionens, i mitten 169. divisionens och till höger SS-divisionen Nords 
emblem.

Gränsen mellan finnarnas och tyskarnas ansvarsområden gick ungefär efter 
vattendraget av Ule älv. Krigsoperationerna på Lapplands område skulle tys-
karna svara för och de finska trupperna grundade i Norra Finland skulle under-
ordnas tyskarnas ledning och underhåll. Sammandragningar av trupperna från 
norska sidan till Finland startades vid början av sommaren. Den motoriserade 
SS-sammanslutningen kom i motormarsch längs Ishavsvägen till Rovaniemi 
och vidare via Ranua till Märkäjärvi. Med bluff som bytestrupp beskriven an-
lände den 169. infanteridivisionen från Hessen-Türingen från Tyskland till norr 
om Rovaniemi och vidare till Savukoski litet senare än SS-truppen grundad från 
Berlins område. Den 163. infanteridivisionen från Brandenburg  överfördes i 
juli med tåg genom Sverige till Torneå och huvudsakligen till norr om Ladoga. 
När finnarna ryckte lös sin egen 6. division ifrån tyskarnas ledning, förflyttades 
163. divisionen i stället för finnarna. Tyskarna grundade sina flygbaser på Östra 
Lapplands område i Hanhikoski i Kemijärvi och under kriget i Alakurtti. Tillsam-
mans var det cirka 200 000 tyska soldater som kom under fortsättningskriget 
till Lappland, cirka 50 000 – 60 000 av dem var i riktning mot Östra Lappland.

Mobiliseringen av Nordbottens militärläns skyddstrupper började med order 
från militärlänets kommendör överste Verner Viikla 10.6.1941 kl. 13.00. 12.bri-
gaden som hade varit i skolningssammansättning skulle bringas till krigstidens 
styrka. Den hemliga koden för påbörjandet av verksamheten löd: ´´Högkvarte-
rets allmänna förvärv börjar på onsdag 11.6.´´ Skyddstruppen hade flyttats till 
regementssammansättning och dess sammandragning till ostgränsen började 
17.6.1941.
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FORTSÄTTNINGSKRIGET

Fortssättningskrigets anfallsriktningar från Östra Lappland mot Kandalaksha 1.7.1941.

Anfallet mot gamla Salla
Tyskland inföll i Sovjetunionen på fronten i Mellaneuropa 22.6.1941. Sovjetu-
nionen började bombardera Finland 25.6. eftersom såg att Finland var i sam-
arbete med Tyskland. I Kemijärvis bombning dog två och blev skadade två sol-
dater. Finland var igen i krigstillstånd med Sovjetunionen. Från Norra Finlands 
front började man ett anfall från tre riktningar mot Sovjetunionen. Kandalaks-
has riktning var i början tyngdpunktsriktningen. Anfallstrupperna var under 

ledning av den tyska XXXVI armékårens stab som den finska 6. divisionen var 
underordnad. Enligt planen skulle SS-divisionen förstärkt med tankbataljonen 
vara ́ ´den slående knytnäven´´av armékåren med anfallet i riktning mot vägen 
till Kandalaksha. Den skulle få stöd från 169. divisionen med anfall från längre 
bort i norr i riktning mot Saija och från 6. divisionen som skulle göra en kring-
gående rörelse längre bort i söder.

På östra sidan av riksgränsen var starka sovjetska krafter. Den ledande staben 
var 42. armékårens stab och trupperna bestod av 122. divisionen som redan 
fått fronterfarenhet från vinterkrigets strider i riktning mot Salla samt 104. di-
visionen som stridit i riktning mot Petsamo. Slagstyrka var representerad av 1. 
pansardivisonen. Områdets två gränsbevakningar (101. Rajav. och 72. Rajav.) 
var också underordnade armékåren. Trupperna var i beredskapstillstånd an-
tingen för att infalla i Finland eller för att försvara sig i starka stridsställningar 
byggda av fästningstrupper och fångar, ´´i Salla bergbefästning´´, som tyskar-
na kallade området för.

Tyskarna började anfallet i riktning mot vägen till Kandalaksha 1.7.1941 på 
eftermiddagen. Den finska divisionen startade ödemarksstråten redan efter 
midnatt. Före frontanfallet fanns där ungefär under en timme störtbombar-
dering och artilleriets eldförberedelse. SS-D. Nords anfall upphörde ändå först 
i början på grund av truppernas dåliga skolning, brist på en tydlig tyngdpunkt 
och fiendens stränga eldgivning. Framgång nådde man med kringgående rö-
relser från norr och söder. 169. divisionen nådde centrumet i Kuolajärvi med 
stöd av störtbombarna efter en veckas häftiga strider. Området kunde åter-
lämnas tillbaka till finnarna. Röda armén hade lämnat i Salla som krigsbyte 
nästan hela divisionens artilleri. Anfallet förorsakade hårda förluster för båda 
parterna. Särskilt de tyska trupperna, som fick sitt elddop i dessa strider, led 
påtagliga nederlag. 

De finska jänkämyrjägarnas väg
Viiklas 6. division överskred riksgränsen den 1  juli på östra sidan av Hautajär-
vi och Käylä. Man hade framför sig en 100 kilometers kringgående rörelse till 
Alakurtti. Under ödemarksstråten fick Infanteriregemente 12 (JR 12) tilltals-
namn jänkämyrjägarna. Deras kommendör var överste Albert Puroma. I öde-
marken fraktade ´´Sunkkus flotta´´ finnarnas underhåll från Tuutijärvi längs 
vattendragslinjen bestående av sjöar från första dagarna i juli. Pionjärerna och 
fästningstrupperna stretade en och en halv månad och fick färdigt ett under-
hållsspår på västra sidan av sjölinjen och tyskarna gjorde en väg från Lampela 
till vägen mot Vuorikylä före mitten av augusti.
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Man använde som jänkämyrjägar-
nas underhållsrutt långa sjöar som 
Tuutijärvi.

JR 12:s uppdrag var att avskära 
vägen till Vuorikylä på områ-
det mellan Killuntaivaara och 
Kaakkurilampi. Sovjettrupper-
na gjorde en motattack den 7  
juli från nordväst på området 
av Mikkola. Med stöd av de tys-
ka strötbombarna kunde man 
avvärja motattacken. Efter 
att tyskarna hade träffat först 
i början hårt motstånd med 
försök att erövra “bergbefäst-
ningen” ändrades 6.D:s upp-
drag till att avskära så fort som 
möjligt järnvägen och landsvä-

gen i Kelsinkäinen och inte framrycka direkt genom terräng till Alakurtti. 169. 
D:s uppdrag var att hjälpa finnarna med ett angrepp från norra sidan av Kuo-
lajärvi mot vägen till Alakurtti.

Trupperna under Puromas kommando riktade sig mot Kelsinkäinen 8.7. före 
midnatt. JR 12 bestående av två bataljoner med förstärkning av Lätt avdel-
ning 3 och pionjärbataljonens tre plutoner erövrade under följande efternatt 
Kieristelmävaara som behärskade området, skar av järnvägen i norra ändan 
av Kieristelmävaara samt ockuperade de av sten upptravade stridsställningar-
na byggda av sovjetrupperna på området. På grund av motattacken som röda 
armén började på morgontimmarna kunde finnarna inte fortsätta angreppet 
utan de var tvungna att gruppera sig i försvar. Röda arméns motattack startade 
ganska fort, för i närheten av berget fanns den sovjetska 104. divisionens stab.

Vid middagstiden var situationen så spänd att Puroma bad snabbt strötbom-
barstöd, för de sovjetska truppernas påtryckning var verkligen hård och de fick 
hela tiden mera styrkor från både ost och väst. Det var även ont om patroner 

och man hann inte evakuera alla sårade bakåt. Tyska flygplaner föll livsmed-
el och 6. divisionen levererade skjutförnödenheter men där fanns inga tyska 
hjälpstyrkor på väg. 

Hjälpstyrkorna hade inte kunnat transportera terrängvägen artilleri, pansar-
värnsvapen eller underhåll så därför hade man med sig bara det som var möj-
ligt att bära i ryggsäck. Med bara handvapen och kulsprutor lyckades avvärj-
ningsstriden inte. Röda armén kunde flytta till stridsområdet tillskottstrupper 
ifrån både riktning mot Kairala och Alakurtti och skjuta till bergområdet med 
flera artillerisektioner. Efter att ha förmedlat besked om den brydsamma situ-
ationen i Kelsinkäinen till högre ledningen fick Puroma tillstånd att retirera från 
området följande natt. Efter midnatt retirerade det vingbrutna och hungriga 
regementet till sitt startområde på höjden av Nenäpalo och man hann inte eva-
kuera alla sårade och stupade. Finnarnas nederlag i striderna i Kieristelmävaara 
8. – 10. juli var knappt 200 stupade och lika många sårade. En stor del av jän-
kämyrjägarna hade börjat avtjäna sin värnplikt bara några månader tidigare. 

Erövring av Alakurtti och framryckning mot Verman å
När striderna i Kelsinkäinen var som häftigast försökte de tyska divisionerna 
gå över vattendraget i Kairala eller gå omkring på norra sidan. De sovjetska 
trupperna hade exploderat broarna i flaskhalsen av Kairala och ställt sig i goda 
försvarsställningar på motsatta stranden. Eftersom anfallet inte gick framåt på 
det sätt som önskat flyttade generalöverste von Falkenhorst anfallets tyngd-
punkt till Kiestinki i riktning av III armékåren under kommando av generalma-
jor Siilasvuo med förväntan att det vore där möjligt att komma snabbt åt järn-
vägen till Murmansk. Den motoriserade SS-divisionens huvuddel fick den 19 
juli förflyttningsorder gå mera söderut. XXXVI armékårens uppdrag var fortfa-
rande framryckning till Kandalaksha. General Feige hade numera till förfogan-
de bara två divisioner. Operationsplanen var enkel: den tyska 169. divisionen 
gör en kringgående rörelse på norra sidan och den finska 6. divisionen på södra 
sidan mot Kandalaksha.

Anfallet mot Alakurtti startades i mitten av augusti. Den här gången var tyngd-
punkten i riktning av finnarna och huvudtruppernas anfall utfördes under led-
ning av överste Viikla. Det tyska infanteriregementet 324 och Kulsprutebatal-
jon 13 var underordnade finnarnas ledning. Anfallet ryckte fram redan dagen 
därpå till vägen mellan Kairala och Alakurtti. Emot var röda arméns 104. D och 
en del av 122.D  och de var på väg att bli omringade på området mellan Kairala 
och Uulantoinvaara. Manskapet lyckades retirera men divisionens artilleri och 
cirka 50 tankar förblev krigsbyte.
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Efter ungefär en veckas strider i Nurmitunturi och i Uulantoinvaara fanns i rikt-
ning mot huvudvägen och järnvägen fortfarande ett par befästade stridsställ-
ningskedjor före Alakurtti. Alakurtti erövrades i slutet av augusti och efter det 
gjorde man övergång av Tuntsa å. Byggartrupperna hade riktigt bråttom med 
att få landsvägen och järnvägen i skick för trafiken för att få anfallstruppernas 
underhåll i ordning.

Efter erövringen av Alakurtti fortsatte den tyska 169.D i spetsen och led sto-
ra nederlag bl.a. vid Voita å. Anfallet stannade vid Verma å den 19 september 
1941. Mot ost från Verma å skulle ha varit emot ännu nya, starkare försvars- 
och stridsbefästningar och Sovjetunionen kunde smidigt med järnväg flytta 
trupper och komplettera material. Tysklands flygstridskrafter kunde inte av-
bryta järnvägstrafik än bara tidvis. Man hade brutit många av röda arméns för-
svarslinjer men före Kandalaksha fanns ännu flera stridsställningslinjer. Varken 
Tyskland eller Finland hade möjlighet att lösgöra den erforderliga tillskottsdivi-
sionen för att fortsätta anfallet. Tyskarna hade undervärderat illa de tre emot-
stående sovjetska divisionernas stridsduglighet.

Under ställningskriget förblev under tyskarnas kommando vid Verma å av de 
finska trupperna Gränsjägarbataljon 7 på nordliga ödemarksområdet och Lätt 
avdelning 3 på sydliga flanken. För bevakning grundades på ödemarken fält-
vakter av cirka 30 män. Fältvakterna hade utsiktsplatser och fotpatruller för 
att befinna förintelseavdelningar som möjligen skulle försöka komma i ryggen. 
Luftskyddstrupperna svarade för bevakning av ryggsidan. Finnarna upprätthöll 
systemet över årsskiftet till 1943. Efter det hade tyskarna redan blivit uppöva-
de i ödemarksomständigheterna. 

Slutet på ställningskriget
Röda armén bröt inringningen av Leningrad i mitten av januari 1944 och det 
påverkade betydligt händelserna på hela fronten mellan Finland och Sovjet-
unionen. Tyskarna var tvungna att retirera till västra sidan av Narva älv. Stalin 
hade godkänt för året 1944 en rad massiva anfall som skulle syfta till bl.a. att 
lösgöra Finland från kriget och erövra nickelgruvorna i Petsamo. Sovjettrup-
pernas massiva anfall på Karelska näset startades den 10  juni. På norra sidan av 
Ladoga började finnarna retirera efter mitten av juni, när en betydande del av 
stridstrupperna hade överförts som förstärkning till Näset. Snabbast anlände 
dit tillskottstrupperna lastade från Lappland. 3. brigaden som varit i Kuolajärvi 
som tyskarnas reservtrupp fick förflyttningsorder redan under den 10  dagen 
och dess första transportpartier anlände till Heinjoki station den 13  juni. Sam-
manslutningarnas förflyttning  från norra sidan av Ladoga fortsatte ända till 

storstriden i Tali-Ihantala. I sista ögonblicket d.v.s. den 1 juli hann 6.D under 
kommando av generalmajor Vihma fram för att gruppera sig på kyrkbacken i 
Ihantala och på Pyöräkangas i försvar. Röda arméns massanfall återkastades 
och jänkämyrjägarna var där kraftigt med.

Finland hade börjat fredstrevare redan våren 1943, vilket bekymrade Tyskland. 
Med hotet av slut på vapen- och livsmedelstransporten krävde Tysklands ut-
rikesminister von Ribbentrop i slutet av juni 1944 garantier från Finland för 
att fortsätta kamp sida vid sida med Tyskland. Annars skulle pågående vapen-
transport sluta. Överbefälhavare Mannerheim fordrade republikens president 
Risto Ryti att ge de garantier som von Ribbentrop hade krävt så att militäriskt 
hjälp skulle fortsätta. Ryti undertecknade det klokt formade dokumentet och 
beseglade samtidigt sitt hårda öde den 26 juni 1944. Undertecknandet av avta-
let var ett allvarligt brott när rikets ledande politiker blev anklagade och straf-
fade till fängelse i den så kallade krigsansvarighetsprocessen.

Tyngdpunkten i andra världskrigets strider var nu i riktning mot Berlin och alla 
styrkor som man kunde lösgöra blev sammandragna där. Även från Finlands 
fronter började man lösgöra röda arméns trupper i mitten av juli.

Tyskarnas reträtt från Verma å och Östra L-appland
När Finland gjorde första fredstrevare med Sovjetunionen våren 1943 började 
tyskarna planera att dra trupperna för att skydda nickelgruvarna i Petsamo och 
farlederna i Norra Norge. Finnarnas strävan efter fred blev allt tydligare för tys-
karna. Överbefälhavare Mannerheims dagorder nr 131/44 om slutet på vapen-
brödraskapet i augusti 1944 kom inte som överraskning till tyskarna.

Tyskarnas reträttsplan fick täcknamn ´´Birke´´. De mest centrala försvarsställ-
ningarna var Schutzwall på södra sidan av Ivalo och Sturmbock tvärs Armen i 
Finland. Rovaniemi var knutpunkten i Lapplands vägnät och för att försäkra 
vägarna för truppernas möjliga reträtt planerade man där omkring en befäst-
ning kallad för Ringwall. Den led från Ylimaa i Ranua till Auttikylä i Rovaniemi 
och till Kemijärvi.

Man hade börjat bygga befästningar på västra stranden av Kemi träsk redan 
våren 1944 samtidigt som den finska 3. brigaden förflyttades till Salla som tys-
karnas reserv. Riktningen mot vägen till Savukoski hade man befästat redan 
under vapenstilleståndet. Tyskarna misstänkte att sovjettrupperna skulle rycka 
fram genom ödemarken från Korja eller Kovdor till Ishavsvägen och därför pla-
nerade man att befästa också områdena av Martti och Tanhua.
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Tyskarna var övertygade om att Sovjetunionen skulle komma att ockupera Fin-
land. I september räckte Tysklands krafter inte till att försöka maktövertagande 
i Finland utan reträtt från Lappland var det enda alternativet. Stalin beordrade 
finnarna att binda tyska trupper i strider i Norra Finland så att Sovjetunionen 
kunde för sin del lösgöra en del av sina sammanslutningar till riktning mot Pet-
samo samt till anfall mot Berlin.

Längs vägarna från Alakurtti till Salla samt från Korja till Salla utkämpade tys-
karna och sovjettrupperna häftiga strider. I röda arméns anfallstrupper fanns 
fem divisioner. Reträtt från Verma å började den 10 september. Sovjettrupper-
na bombarderade marschavdelningar och gjorde en kringgående rörelse i ter-
räng i ryggen på tyskarna och avskar vägen på östra sidan av flaskhalsen i Kai-
rala. De retirerande trupperna höll på att bli i motti men vägen som man hade 
byggt från Alakurtti till Vuorikylä och vidare via Lampela till kyrkbyn i Salla räd-
dade trupperna och krigsmaterialet. I mitten av september hade tyskarna reti-
rerat till Salla kyrkby. Flaskhalslinjen i Kairala var besatt av tyskarna till den 24  
september. Huvuddelen av trupperna, armékårtrupperna, 163.D och 169.D:s 
tunga artillerimaterial samt trängen överfördes via Kemijärvi till Vikajärvi och 

därifrån längs Ishavsvägen mot norr. 169.D.s trupper som gick till fots tog en 
genväg över kärrspåret från Savukoski via Tanhua till Sodankylä och skyddade 
samtidigt norra flanken.

Det kom order att invånarna i Östra Lappland skulle evakueras innan tyskarna 
skulle starta reträtt. Först i början fick invånarna hjälp med evakuering från tys-
karna men förhållandena blev spändare, när finnarna och tyskarna började väp-
nade sammandrabbningar mot slutet av september. På Östra Lapplands områ-
de fanns knappt väpnade sammandrabbningar mellan tyskarna och finnarna.

Vid början av Lapplands krig bestod trupperna i norr i allt av nio divisioner, 
7-12 månaders krigsmaterial och ungefär 200 000 soldater eller arbetare till-
sammans. Den tyska Kulsprutebataljonen 4 hade flyttats till västra stranden 
av Kemi träsk för att skydda ryggen och göra fästningsarbeten i mars 1944. 
Bataljonen byggde Ringwall ställningar bl.a. på området av Kemijärvi i byarna 
Tohmo och Leväranta. På samma sätt gjorde man färdiga nya luftvärnsställ-
ningar på östra sidan av Kemi älv. Tyskarna höll flaskhalsen i vattendraget till 
mitten av oktober. När man behövde inte mera järnvägsbron över Kemi älv, 
exploderade man den av på flera ställen. Man förstörde flygbasen i Hanhiko-
ski och brände barackerna där. Av byggnaderna i Kemijärvi centrum förstör-
des ungefär en tredjedel. Kyrkan och järnvägsstationen var bland de utbrunna 
byggnaderna. Man stack eld också på barackerna på området av kasernerna, 
underhållscentralerna och sjukhusen.

XXXVI bergarmékåren retirerade via Kemijärvi och Savukoski till Sodankylä 
och därifrån till Schutzwall ställningarna i Ivalo. Röda armén försökte få de 
retirerande tyskarna i motti. Den sista häftiga striden utkämpdes på vägen 
mellan Korja och Keinuvaara i första hälften av oktober. Stalin gav i slutet av 
september skarpt order att stoppa framryckningen och lämna Norra Finland 
oockuperat. Sovjetunionens trupper stannade i Märkäjärvi och i Naruska. Även 
i Kuusamo och i Ivalo kom de över gränsen till finska sidan.

De första allvarligare striderna mellan finnarna och tyskarna började i Pudas-
järvi den 28 september. Därtill hade man varit i ´´skenkrig´´ enligt det tidigare 
träffade avtalet. Landstigningen i Torneå i början av oktober förändrade ka-
raktären av Lapplands krig slutligen. Vapenbrödraskapet existerade inte mera. 
Efter att krigets karaktär hade förändrats blev fördärvet nästan totalt. På om-
rådet av Salla besparades byarna Kursu och Salmivaara. Längs Kemi älv bespa-
rades byar på älvens östra strand men på västra stranden bara byn Suvanto och 
enskilda byggnader bl.a. i Tohmo och i Leväranta samt i Tapionniemi, i Vuosti-
mo och i Saunavaara. Savukoski förstördes totalt och det gick ganska illa också 
med Pelkosenniemi.

Tyskarnas reträtt från ställningarna vid Verma å hösten 1944.
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6.D som frigjorts från striderna på Karelska näset riktades i Lapplands krig mot 
Rovaniemi och Gränsjägarbrigaden mot Kemijärvi. 2. kompaniet från RajaJP 
7 (Gränsjägarinfanteribataljon 7) grundad av männen från Östra Lappland år 
1941 anlände till centrumet av Kemijärvi 18.10. kl. 18.00. Staben anlände till 
kyrkbyn ett par dagar senare för att grunda stabplatsen i samskolan. Bataljo-
nens kompanier beordrades att grunda fältvakter så att 1. kompaniet (tidigare 
16. Gränsjägarkompaniet, 16. RajaK)  i sin tid grundat i Joutsijärvi riktade sig 
mot Märkäjärvi och grundade fältvakter i Kelloselkä och Onkamo. 2. kompa-
niet grundat i Savukoski (tidigare 26. RajaK) fick order att rycka sig fram via 
Pelkosenniemi till Savukoski och sätta en fältvakt i Kuosku och sända en patrull 
till Martti. 3. kompaniet (46. RajaK) grundat i Karhujärvi beordrades att grun-
da en fältvakt i Karhujärvi. Landskapet som gränsjägarna mötte var tröstlöst, 
i synnerhet vig vägkanterna rådde total förstörelse. Minor fanns ställda på alla 
möjliga platser. Pionjärerna började röja minorna. Snart fick man ändå order 
att östra delens minor inte skulle röjas tills vidare. Man fruktade fortfarande att 
sovjettrupperna som var beordrade att stanna skulle sätta i gång igen.

Generalmajor Hölter från 20. Bergarmékåren tog den 6 oktober avsked av de 
finska förbindelseofficerarna i Rovaniemi. Han uttalade bl.a. som följer:´´Situ-
ationen verkar vara på detta nu sådan att ryssarna kommer att ockupera Norra 
Finland åtminstone från höjden av Kuusamo –Kemi…Vi tyskar lämnar ryssarna 
förstörd, ödelagd ödemark som också ni finnar skulle göra och har även re-
dan gjort flera gånger i tidigare krig…oberoende av alla händelserna på sistone 
önskar jag till finska folket energi och mod för att röja sin väg trots alla mot-
gångar fram emot lycklig framtid.``

Om truppernas sammansättning
Vid början av fortsättningskriget var både de finska och de tyska samt de sov-
jetska divisionerna nästan lika i manskapsstyrka. Var och en av dem hade tre 
infanteriregementen. Där fanns skillnad närmast i mängderna av tunga vapen 
som fält- och pansarvärnskanoner samt fordon. Den finska divisionen hade 
minst tunga vapen och motorfordon. 

Under krigets förlopp minskades finnarnas infanteridivision med ett infante-
riregemente och då blev divisionens taktiska driftprinciper svagare. Antalet 
sammanslutningarnas truppenheter i röda armén förblev detsamma men 
manmängderna blev mindre, under hälften av den ursprungliga. Sammansätt-
ningen av tyskarnas infanteridivisioner förblev densamma men i synnerhet vid 
krigets slutskeden hade sammanslutningarnas manskapsstyrkor minskats ef-
ter nederlag till och med till en tiondedel. 

ÖSTRA LAPPLANDS  
KRIGSHISTORISKA MÅL

Salla

Om områdets historia 
Salla kommun hette tidigare Kuolajärvi kommun. Namnet för kommunen och 
församlingen förändrades till Salla år 1936 på kyrkoherde Erkki Koivistos initia-
tiv. Det dåtida centrumet för kommunen låg vid foten av Salla fjäll på båda sid-
orna av Salla å. Kuolajärvi leder sitt ursprung till det samiska ordet Guollejaur, 
som betyder en fiskrik sjö. I Gamla Salla finns det ett vattendrag som heter 
Kuolajärvi (Kuola sjö), där Kuola å har sitt ursprung och springer mot väst och 
sammanflyter med Tenniö å i Saija. Kuolajärvi socken var före krigen nästan 12 
000 kvadratkilometer stor med cirka 5 500 invånare.

I vinterkriget och omigen efter fortsättningskriget förlorade Salla cirka 6 000 
kvadratkilometers areal till Sovjetunionen. Kriget förstörde som beräknat 80 
% av byggnadsbeståndet i Salla. Återuppbyggnaden på området varade ända 
till 1960-talet.

Invånarantalet i Salla var som störst i början av 1960-talet, då där fanns cirka 11 
000 invånare. Den starka flyttningsrörelsen till Sverige och Södra Finland har 
minskat kommunens invånarantal starkt. Invånarantalet är nuförtiden cirka 3 
900 personer.

Krigshistoriska mål i Salla

Krigsmonumentområdet i Paikanselkä
Monumentet för slutet på vinterkriget upprestes i Paikanselkä år1971 och mo-
numentet för Mannerheim korsets riddare år 1992. Mannerheimkorsets ridda-
re Olli Remes var i gränsbevakningenstjänst i Salla. Olavi ”Olli” Remeskämpade 
i olika frontavsnitt och blev speciellt meriterad i partigängaroperationer.Före 
krigen var han en av Finlands bästa vintersportsmän. En annan utomordentlig 
stridsman och partigängare från Lapplands gränsbevakning var Mannerheim 
korsets riddare Olavi Alakulppi.

På stridsområdet i Paikanselkä ligger också en restaurered ”korsu” (skydds-
rum). I terrängen finns det rester av två svenska korsur och fyra halvfärdiga kor-
suschaktsamt talrika skyddsgropar. I riktning mot vägen till Salmijoki kanjon 
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kanen skarpsynt åskådare finna också en utkikstall från vinterkriget.Svenska 
Frivilligkåren (SFK) tog frontansvaret i Salla 28.2.1940 och var i Paikanselkätill 
slutet av vinterkriget 13.3.1940. Marskalk Mannerheim höll eftervinterkrigets 
slut ett tacktal för de svenska frivilliga i Paikanselkä. Av de frivilligasom strida-
de i riktning mot Salla stupade 38 män. Två av dem var norska.

Minnesstenen för de svenska frivilliga upprestes år 1952 i Paikanselkä av de 
svenska frivilligas 1. grupp och på stenen finns namnen på sex stupade. Den an-
dra minnesstenen för de svenska frivilliga avtäcktes 9.6.1990 nära den gamla 
stenen och där finns namnen på 32 stupade. De svenska frivilligkårarnas förening 
gav som gåva till Paikanselkä en 37 mm:s pansarvärnskanon Bofors år 1995. Med 
en likadan kanon förstörde svenskarna en sovjettank i Paikanselkä. Dyrssens 
monument är upprest i Paikanselkä år 1949 på platsen där kommendör för den 
svenska stridsavdelningen överstelöjtnant Magnus Dyrssen stupade 1.3.1940.

Spärrlinjemålen i Salla
Man kallar för Spärrlinjen den c. 1 200 km långa försvarslinjen som var byggdår 
1940 – 1941 och 1944 för att försvara den finska gränsen i ost. Man höll påatt 
bygga Spärrlinjen i Salla från hösten 1940 till sommaren 1941. Utöver stenhin-
derbyggdes taggtrådshinder, kulsprute- och kanonnästen, korsur samt skytte-
gravar.Man kan se delar av Spärrlinjen i centrumet av Salla när man går motKuu-

samo på högra sidan om vägen och när man går mot Kemijärvi på vänstrasidan 
om vägen. Dessutom finns det c. 2 km från kyrkbyn mot Ruuhijärvi närman går 
mot ost en skylt på norra sidan om vägen och i terrängen på södra sidanom vä-
gen ett kulsprutenäste och en kanonställning. Det finns också i terrängen Mur-
hamänty (Mordtall) från frihetskrigstiden med informationsskylten.

Det finns Spärrlinjens fästningar också i Södra Salla. I Aholanvaara by liggerett 
pansarhinder som hör till linjen och i Kuukasviita nära Tuohilampi låg enstödje-
punkt för det förstärkta kompaniet. I Norra Salla i Särkelä by på södra ochväs-
tra sidan om vägen mot Särkijärvi var ett starkt försvarscentrum, som hadeför 
uppgift att stänga vägen till Saija. På södra sidan om begravningsstället iSaija 
låg en stark stödjepunkt, som man började bygga redan under vinterkriget.I 
terrängen vid vägen mot Savukoski kan man se Spärrlinjens stenhinder och 
rester av ställningarna.

Källaren i Sotka
Heikki Sotkajärvi grundade på 1910-talet med sin familj kronoskogstorpet i 
Sotka,som blev viloställe och rastställe för människor som gick mellan Hau-
tajärvioch Märkäjärvi. Ryssarna förstörde i vinterkriget byggnaderna i Sotka 
men källaren besparades.Under vinterkriget i källaren värmade sig fyra finska 
soldater, som en ryskpatrull överrumplade. I sammandrabbningen blev en finsk 
soldat dödligt skadadi försök att angripa ut ur källaren. Resten av finnarna låste 
sig in i källaren ochryssarna försökte förstöra dem därinne med handgranater. 
Men finnarna täpptetill luftväxlingsröret med sina ryggsäckar så att handgra-
naterna exploderade i mellantaket och skadade inte finnarna. Källaren i Sotka 
har blivit restaurerad år 1996 och den ligger nära Salla fjäll c.10 km i riktning 
mot Kuusamo på vänstra sidan om huvudvägen.

Monumentet för jänkämyrjägarna 
I Hautajärvi står monumentet för Jänkämyrjägarna m.a.o. JR 12, från Salla mot 
Kuusamo c. 44 km. Monumentet är avtäckt år 1977 och det är planerat av profes-
sorEnsio Seppänen. JR 12 kallades för jänkämyrjägarna, eftersom de var vanavid 
att opererera under ödemarksomständigheter. Som ledare för jänkämyrjägar-
naopererade vid anfallsskedet överste Albert “Reikärauta“ (“Knallpåk“) Puroma.

Monumentet för partisanernas offer i Kiviaapa
Partisanerna dödade fem civila som höll på att bärga hö i Kiviaapa 15.7.1943. 
Monumentet är upprest till minne av partisanernas civiloffer på stället där offren 
blev fängslade. Initiativet till uppresandet av monumentet tog en anhörig till 
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offren Herman Hautajärvi. Monumentet ligger i Kiviaapa, c. 10 km på vägen mot 
Niitselys från Hautakylä mot Pahtovaara, från vägen har man att gå c. 2 km på 
stigen och längs spängerna, det finns vägvisarskyltar till stället från Hautajärvi.

Monumentet för de som omkom i minexplosionerna efter kriget
Monumentet ligger i Särkelä. Det är planerat och gjort av konstnär Kari Tiuku-
vaara på uppdrag av Kotala bybestyrelse. Monumentet är avtäckt år 1997 till 
minne av de sju civila som blev dödade av oröjda sprängladdningar på området 
Kotala-Mukkala år 1945–1949.

Monumentet för två pojkar från Helsingfors
I Salmivaara vid vägskälet för järnvägen och landsvägen på södra sidan om 
övergången ligger monumentet för skolpojkarna från Helsingfors Lauri Matti 
Hämäläinen och Eino Osvald Ekegren. Pojkarna var som arbetspliktiga i Salla 
och dog när en rysk flygbomb som låg kvar som blindgångare exploderade. 
Monumentet blev upprest av pojkarnas anhöriga 1944.

Krigstids- och återuppbyggnadstidsmuseum i Salla
Grundutställningen i museet är en tidsfärd i historien i Kuolajärvi m.a.o. Salla 
från och med början av 1900-talet till och med 1960-talet. I första delen berät-
tas om livet i början av seklet i Kuolajärvi. I andra delen flyttar man sig till krigs-
tiden. Vinterkrigets utbrott förändrade livet i Salla avgörande. Hemmen och 
hemtrakten fick man lämna definitivt. Till följd av kriget sammandrogs sock-
nens areal till hälften av den förra. Utställningens tredje del, museibostaden 
framställer återuppbyggnadstid. Som resultat av strängt arbete blev Salla på 
1960-talet en av de största mjölkproducentkommunerna i landet. Som muse-
ibyggnad fungerar ett restaurerat år 1947 färdigbyggt bostadsradhus för fyra 
familjer av VR (Statens Järnvägar) i kyrkbyn (Savukoskentie 12). Man kan be-
kanta sig med museet självständigt eller på en guidad tur, dessutom i byggna-
den finns Pirttikahvila (kafé) och museibutik. Det går att bekräfta öppettiderna 
på museum t. 040 579 0762.

Stationen och banan i Salla
Man började bygga banan mellan Kemijärvi och Salla efter vinterkriget. I Mosk-
va fredsfördrag förutsatte Sovjetunionen att Finland skulle bygga järnväg mel-
lan Kemijärvi och Kandalaksha (Kantalahti) för att förena dem på finska sidan 
under året 1940.  Sovjetunionen hade börjat bygga banan redan år 1939 före 
vinterkrigets utbrott. Finland byggde banan från Kemijärvi till Kelloselkä och 

banans gång var så planerad att den var så nära som möjligt landsvägen mel-
lan Kemijärvi och Salla. Sovjetunionen byggde banan färdig från Kandalaksha 
till rikets gräns 25.2.1941 och i Finland var skenläggningarna färdiga för banan 
15.5.1941.

I fortsättningskriget förstörde de retirerande sovjettrupperna järnväg för att 
försvåra angriparens truppflyttningar och underhåll. Efterarbeten på banan 
gjorde man till hösten 1944, då man avbröt byggnadsarbeten. I Lapplands krig 
på senare delen av 1944 förstörde tyskarna i reträtt den färdigbyggda järnvä-
gen och den öppnades ånyo för trafiken inte före under året 1947. Trafiken på 
bansträckan var regenbunden ända till år 1963, då lokaltågens skift förminska-
des skarpt. Persontågtrafiken mellan Kemijärvi och Salla slutades i maj år 1968.

Det finns på stationsområdet i Salla flera byggnader som är uppförda i slutet 
av 1940-talet. Byggnaderna på banområdet ligger huvudsakligen i centrumet 
av kyrkbyn mellan vägen mot Savukoski och järnvägen. Man kan bekanta sig 
med området utifrån, en del av byggnaderna är i bostadsbruk. Stationsområ-
det är en av kulturmiljöerna i Salla och det är antecknat också i byggnadspla-
nen som ett viktigt område för bylandskapet. Byggnaderna på området ägs av 
Salla kommun. Nära stationen i Salmivaara står en gammal tall, som byggarna 
för Salla bana använde som riktpunkt vid linjeföring för järnväg år 1940–1941. 
Tallen fredades år 1991. Salmivaara by ligger från Salla c. 11 km mot Kemijärvi. 
Tallen står på högra sidan av huvudvägen när man kommer från riktningen mot 
Salla.

Stationerna längs banan till Salla under fortsättningskriget. Stationen i Karhu var den 
sista stationen som tyskarna använde. Kutsa station känns också som Nurmi station. 
Skiss av Eljas Pölhö.
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Kyrkan i Salla
Den nuvarande kyrkan i Salla är byggd år 1948–1950 och invigningen ägde rum 
2.7.1950. Kyrkan planerades av arkitekterna Eero Eerikäinen och Osmo Sipa-
ri. Församlingshuset bredvid kyrkan är planerat av arkitekt Matti Leiber och 
det blev färdigt år 1980. Framför huset står statyn för de evakuerade “En kort 
vilostund“ formgiven av kontnärsprofessor Ensio Seppänen år 1986.  Hjältesto-
den i Salla står i det nutida centrumet i Salla vid kyrkan. I finska Salla finns det 
inga hjältegravar, bara ett monument. Stoden “En grav vid främsta linjen“ är 
skulpterad av Aimo Tukiainen och den blev avtäckt år 1953. Gudtjänsten hålls i 
kyrkan om söndagarna klockan 11. Därtill arrangeras konsert- och musikföre-
ställningar i kyrkan. Salla församling har ytterligare gränstraktskyrkan i Hau-
tajärvi och bykyrkan i Kursu.

Monumentet för sovjetsoldaterna som stupade i Salla
Monumentet är Osmo Rautiainens händers verk och upprest år 1946. Monu-
mentet ligger i kyrkbyn i mitten av egnahemsbosättningen på Tapulitie. Monu-
mentet är upprest av finnarna. Graven för de sovjetska krigsfångarna I graven 
ligger också sovjetsoldater som stupat i vinterkriget. Graven ligger c. 7 km från 
Salla vid vägen till Hautaniemi som svänger till höger. Man kör vägen till Hau-
taniemi c. 1,4 km, det går att parkera bilen vid den y-formade vägkorsningen, 
monumentet är i skogen på vänstra sidan om vägen när man tittar från an-
komstriktningen, promenad c. 100 m. 

Saija
I Saija finns det talrika rester av försvarsställningar som finnarna byggde. Mot 
söder från begravningsplatsen i Saija låg en stark stödjepunkt som man börja-
de bygga redan under vinterkriget. På stället av storstugan i Saija opererade 
under vinterkriget först avdelning Suorantas stab och från och med slutet av 
februari 1940 avdelning Roininens stab. Själva byggnaden 

är folkets hus byggt av byborna under återuppbyggnadstiden. Sovjetsoldater 
från vinterkriget som stupat i Salla är begravda i soldatgraven på begravnings-
platsen i Saija. Staden Kovdor har upprest ett monument där år 1995. Under 
fortsättningskriget fanns tyskarnas barackby i Saija. Vid fortsättningskrigets 
utbrott 1.7.1941  övergick den tyska 169. divisionen härifrån till offensiven som 
tre olika stridsavdelningar mot Kandalaksha genom terräng till vägen mellan 
Salla och Kairala. Kavelvägen som var byggd för divisionens underhåll sträckte 
sig från byn Raatikka till gränsen.

Målen från återuppbyggnadstiden
Under vapenstilleståndet mellan vinterkriget och forssättningkriget hann en del 
av sallaborna återvända till sin hemtrakt och börja återuppbyggnaden. I slutet 
av forstsättningskriget förstördes Salla ändå omigen. När freden hade kommit 
styrdes åreruppbyggnaden och ombebyggandet av den förflyttade befolkning-
en med jordanskaffningslagen för Kuusamo och Salla. Man grundade nio nya bo-
sättningsområden, ett exempel därav är byn Vallovaara. Kolonisationslägenhe-
terna placerades lösryckt vid stickvägar, som man kan fortfarande se i vägnätet 
på området. Största delen av kolonisationslägenheterna var odlingslägenheter 
och till året 1950 torkades mossar till odlingsmarker ungefär 11 000 hektar.

Kolonisationslägenheterna är med handledning byggda typlägenheter, varför 
husen med sadeltak vid byvägarna i Salla liknar mycket varandra. Ett typiskt 
frontmanshus är ett trähus med sadeltak, en skorstenspipa och veranda. Till 
gårdskretsen hörde ofta också bastu och en byggnad för boskap.

Skogsarbetshistorien på området under återuppbyggnadstiden framställer 
flottningsstödpunkten i Riutukka nära Suomu fjäll i Kemijärvi ( i Tonkopuro c. 8 
km mot ost från Suomu), där man har den restaurerade flottningsrännan och 
orienteringsskyltarna. Cirka 68 km från Salla ligger i Naruska en på 1950-ta-
let byggd skogsarbetsbarackenhet, som är skydd med byggnadsskyddslagen 
5.12.1997. Skogsarbetsplatsen i Suoltijoki grundades för att betala krigsskade-
ersättningar och återuppbygga det brunna Lappland.

Kemijärvi

Om områdets historia
På grund av forntidsfynd vet man att det bodde folk i trakten av Kemijärvi redan på 
stenåldern. När de första finnarna flyttade till Kemijärvi i början av 1600-talet på om-
rådet bodde inte mera samer. Området var gränsland mellan samer och icke-lappar, 
dit samerna kom för att fiska. Nybyggarna började i det bördiga delta av Kemijoki 
älv gårdsbruk, jordbruk och boskapsskötsel. Fiske och jakt var viktiga förvärvskällor.

Kemijärvi läge erbjöd bra förbindelser till Bottenviken i väst, till Vita havet i ost 
och där vidare till Ladoga samt till Ishavet i norr. På korsningsstället av vatten-
lederna utvecklade trakten av Kemijärvi sig till en livlig marknadsplats redan 
på 1600-talet, då den viktigaste marknadsvaran var sin tids värdefisk torkad 
gädda. Landsväg från Rovaniemi blev färdig år 1853 och järnväg fick man på 
1930-talet. Båda var stora hopp för bebyggande av kyrkbyn Kemijärvi. Bosätt-
ningscentrumet växte i landskap av fjäll och berg på en udde omringad av vat-
ten, på stränderna av Kemijärvi, Pöyliö träsk och Kemijoki älv.
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På området i Kemijärvi utkämpades under vinterkriget avgörande strider. Fien-
dens framryckning från östgränsen mot Kemijärvi kunde stoppas i Joutsijärvi 
by och i Mäntyvaara. Under fortsättningskriget på området fanns tyskarnas 
underhållscentrum och fångläger i Rovajärvi, vid flygfältet i Ketola och i Jout-
sijärvi. Det fanns också finnarnas krigsfångeläger i Kemijärvi. Under krigen år 
1939–1945 förstördes 70 % av byggnaderna på området.

Återuppbyggnaden och kraftverksuppförandet som varade ett årtionde efter 
krigen gav arbete och medförde välstånd till Kemijärvi. Kemijärvi blev köping 
år 1957 och invånarantalet var som störst över 16 000 människor. Veitsiluoto 
Oy:s (Stora Enso) cellulosafabrik byggdes i mitten av 1960-talet, också kraft-
verket i Seitakorva togs i bruk vid samma tid och reglering av Kemi träsk star-
tades. Köpingen och landskommunen förenade sig till Kemijärvi stad år 1973. 
Nuförtiden i staden bor omkring 8 000 invånare.

Krigshistoriska mål i Kemijärvi

Joutsijärvi
Joutsijärvi än en by av drygt 150 invånare, vid riksväg 5 och stamväg 82, c. 40 
km från Salla och 25 km från Kemijärvi. På byns område ligger vinterkrigsmo-
nument för striden i Mäntyvaara och för de svenska frivilliga samt konstruktio-
ner av Spärrlinjen, byggd under vapenstilleståndet. På byområdet i Joutsijärvi 
utkämpades strider under vinterkriget och finnarna utförde partigängarslag 
i fiendens rygg för att störa truppernas underhåll. Sovjettrupperna drog sig 
tillba27 ka 15.1.1940 utan strid från Joutsijärvi 45 km till Märkäjärvi (nuv. Salla 
kyrkby) och de finska truppernas anfall stoppades 19.1.1940 i Paikanselkä, där 
linjerna stannade ända till slutet av vinterkriget 13.3.1940.

Mäntyvaara
Monumentet för striden i Mäntyvaara 20.12.1939 står vid riksväg 5 i Joutsijärvi 
c. 20 km från Kemijärvi. Monumentet upprestes år 1960 och det är gjort av Vilho 
Aalto. Den sovjetska bataljonen 596. JR hade som ändamål att avskära vägen 
mellan Salla och Kemijärvi vid Mäntyvaara. Den hade strövat omkring genom 
ödemarken 19.12. i finnarnas rygg. Den finska Er.P 17 (Avd.B 17) som kallades för 
“Salla bataljon” var som reserv och vilade vid vägen nedanför berget. Efter att ha 
observerat fienden började trupperna strida på västra sidan om det nuvarande 
monumentet. I stridens vimmel på bergbacken var i närstriden tilltrasslade egna 
och fiendens trupper. I den stränga striden som utkämpades i mörkret lyckades 
de finska trupperna erövra berget och sovjettrupperna som fanns kvar flydde. 
Finnarnas nederlag i striden i Mäntyvaara var 17 män stupade. Sovjettrupperna 

förlorade i striden över 300 män. På det här sättet kunde man avvärja den hotan-
de framryckningen av den sovjetska bataljonen som hade hunnit komma till c. 
20 km från Kemijärvi. De stupade sovjetsoldaterna är begravda i tre massgravar 
på Mäntyvaara höjd. Det finns också en minnessten på området. På nordvästra 
backen på Mäntyvaara finns dessutom en med röd kägel markerad massgrav 
från fortsättnigskrigstiden för ryska krigsfångar där 380 avlidna ligger begravda.

Minnesstenen för de svenska frivilliga har överförts till Mäntyvaara. Ursprung-
ligen stod monumentet i Keihäsvaara vid riksväg 5 c. 11,5 km från Kemjärvi 
mot Salla. Monumentet är uppfört för två svenskar som stupade i flygattack i 
Keihäsvaara bara en dag före slutet av vinterkriget.

Betongbunkern vid Spärrlinjen
Betongbunkern ligger i Joutsijärvi. Man 
kallar för Spärrlinjen den 1 200 km långa 
försvarslinjen som byggdes år 1940 – 
1941 och 1944 för att försvara Finlands 
östra gräns. De stambefästade strids-
ställningarna i Joutsijärvi är det nordli-
gaste bunkerområdet av Spärrlinjen. I 
mitten av byn på stranden av Hunaja-
lampi har man restaurerat en bunker av 
Finska Spärrlinjen. Bunkern är öppen för 
publiken året runt, den bästa tiden för 
orinteringen är ändå sommaren. I bun-
kermuseet finns bl.a. fotoutställning om 
Spärrlinjens byggande och krigsföremål 
som hittats på området. Museet för-
sörjs av byborna i Joutsijärvi.

Tasasenvaara
I Tasasenvaara byggdes under vinterkriget finnarnas bakersta försvarslinje. I 
terrängen kan man se rester av linjekonstruktioner. 

Puikkola 
I Puikkola by i huset av Törmänen fungerade under vinterkriget de svenska fri-
villigas stab. I byn ligger en med röd kägel markerad grav för de avlidna från 
krigsfångelägret nära järnvägen. Det är en massgarv från fortsättningskriget, 
fångarna var i järnvägsarbete.
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Ketola/Hanhikoski
Garnisonen i Hanhikoski (Ketola) grundades sommaren 1940 i samband med 
omorganiseringen av lantförsvaret. Garnisonen fungerade som skolningscen-
tral under vapenstilleståndet och fortsättningskriget. Man hade börjat bygga 
flygfält redan före vinterkriget och fältet blev färdigbyggt sommaren 1941. På 
området opererade staben för 12. brigaden, första bataljonen, kanonkompa-
niet och granatkastarkompaniet samt signalkompaniet, 40. bilkompaniet och 
brigadens underhållsinrättningar. 

Av de garnisoner som man höll på att grunda på Östra Lapplands område var 
Hanhikoski den största. Den var indelad i personalens bostadsområde, barack-
område och flygfält. Där fanns ungefär 30 familjebostäder för officerare och 
närmare 70 familjebostäder för underofficerare. På barackområdet fanns man-
skapets inkvarteringsbyggnader, lager och underhållsutrymmen. På området 
fanns i allt cirka 200 byggnader. Under fortsättningskriget fungerade där en 
tysk flygbas samt ett underhållscentrum. Finnarna använde västra delen av 
området som skolningsställe och underhållsstödjepunkt. Tyskarna brände ba-
rackerna med undantag av några byggnader hösten 1944. På området funge-
rar nuförtiden ett flygfält och Sarriojärvis skjutlägerområde.

Tyskarnas försvarsställningar
I Tohmo och i Leväranta finns tyskarnas försvarsställningar, en del av försvar-
skedjan Ringwall som tyskarna byggde år 1944 för att skydda Rovaniemi. Det 
var mening att ställningarna skulle skydda tyskarnas reträtt mot Norra Norge 
och Ivalo. Försvarskedjan Ringwall byggdes längs vägarna från Ranua, Posio 
och Kemijärvi mot Rovaniemi.  

Kyrkan och kyrkogården i Kemijärvi
Den nuvarande, fjärde kyrkan i Kemijärvi är 
invigd till bruk midsommaren 1951. Kyrkan är 
planerad av arkitekt Bertil Liljeqvist. Det finns 
850 sittplatser i kyrkan och 41-faldig orgel som 
Gerhard Schmid byggde år 1984. Altartavlan 
är målad av konstnär Aale Hakava med hjläp 
av konstnär Uuno Särkelä. Den tredje kyr-
kan i Kemijärvi byggdes år 1831–1832. Denna 
korskyrka av trä förstördes i Lapplands krig 
när tyskarna retirerade från Kemijärvi. Klock-
stapeln som leder sitt ursprung från året 1774 
besparades från krigens fördärv. Klockstapeln 

är byggd efter ritningarna av Heikki Väänänen från Ylikiiminki. Monumentet 
för frihetskriget står mitt emot kyrkans huvudingång. Monumentet är gjort av 
Emil Wikstöm och från år 1925. Sten i statyn har man med mannakraft dragit 
från den motsatta stranden av Pöyliöjärvi träsk längs isen. Monumentet för de 
stupade blev färdigt år 1956 och dess uppförare är Kalervo Kallio. Det berättas 
att statyn föreställer en fader som värjer sin familj mot hotet från ost. I kyrko-
gården ligger begravda 325 stupade hjältar därav sju är lottor. Monumentet för 
de som stupade för sin övertygelse står i västra ändan av den gamla kyrkogår-
den. Monumentet för de som förblev i Karelen är upprest år 1969 på uppdrag 
av De Nordöstra Karelarnas rf. Monumentet är planerat av Olavi Orava som var 
som teckningslektor i seminariet i Kemijärvi och de två stenar i monumentet 
föreställer Finland som sprack i två delar.

Minnesplaketten för de svenska frivilliga 
är på yttre vägget på skolan vid Hillatie i centrumet av Kemijärvi (Hillatie 6).

Självständighetens park, Veteranparken
Det grundades ett litet parkområde i närheten av stadens centrum på Taiteili-
janniemi i Kemijärvi på självständighetens 75-jubileumsår 24.9.1992. Nuförti-
den känner man parken i fråga bättre vid namn Veteranpark. Parken grundades 
av Krigsinvalidernas Brödraförbunds avdelning i Kemijärvi, Krigsveteranerna i 
Kemijärvi rf samt Frontmännen i Kemijärvi rf och kvinnosektionen. Underhållet 
av parken är på Kemijärvi stads ansvar. I parken är placerad en fransk haubits 
(155 C Mle 1915 St. Chamond) som pekar symboliskt mot öster. VPK:s hus (Fri-
villiga brandkårens hus) VPK:s hus i centrumet i Kemijärvi är byggt år 1913, det 
är planerat av byggmästare V. Kylmelin (sen. Kaltio). Under första världskriget 
tog Ryska kejsardömets krigsmyndigheterna huset i sitt bruk. Man använde 
huset som inkvarterinsstället för krigstrupper, befästningsarbetare, fraktare 
och krigsflyktingar. Under medborgarkriget i huset inkvarterades skyddskåris-
terna.

I vinterkriget fungerade huset som underhållscentrum för de finska trupperna 
och för de evakuerade, där lottorna provianterade och tog hand om andra un-
derhållsuppdrag. På yttre vägget på VPK:s hus är fastgjort minnesplaketten för 
organisationen Lotta Svärd. Den 18. februari 1940 bombarderade fienden byn 
och VPK-huset fick en träff, som förstörde hälften av taket och golvet i festsa-
len. Under fortsättningskriget var huset i tyska truppernas bruk.
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PELKOSENNIEMI

Om områdets historia
Pelkosenniemi ligger i korsningen av tre älvar. Tack vare läget har trakten fått 
verkningar från flera olika kulturer. Man har rört sig längs floden från början av 
tillbakaträdandet av istiden och det har kommit vandrare från ost, från söder 
och från norr. Från Pelkosenniemi fortsätter vattnen i Kemi älv, i Kitinen och i 
Luiro i vattnet i Kemi älv mot Kemi träsk och vidare ända till Bottenviken. Den 
södra kommungränsen i Pelkosenniemi var gränsen mot Lapparnas mark un-
gefär under 500 år. Gränsen gick via Pyhä fjäll, Talviaissaari (ö), Karasinvaara 
(berg) och Vuotosuoma (flodbädd). 

Nyodlarna från Savolax fick komma lagligen till jakt- ock fiskmarkerna i Pel-
kosenniemi på konungens beslut år 1673. Över lapparnas och bondjannarnas 
gräns flyttade först på 1660-talet nyodlare Paavali Pelkonen. Pelkosenniemi 
kommun har behållit namnet enligt Paavali Pelkonens bostadsfält. Pelkosen-
niemi var en del av Stor-Sodankylä eller Sompio till år 1916 då kommunen blev 
självständig samtidigt med Savukoski. 

En av de avgörande striderna på Lapplands område i vinterkriget utkämpades 
18.12.1939. Under fortsättningskriget på området stridades inte men där fanns 
tyskarnas underhållsställen. Tyskarna förstörde byggnader i Pelkosenniemi när 
de retirerade från området i början av oktober 1944.  Suvanto by vid älven Kiti-
nen besparades både från krigets fördärv och från återuppbyggnadstidens nya 
byggnader.

År 1962 var invånarantalet i Pelkosenniemi 2 751 personer men den rådande 
flyttningsrörelsen har minskat kommunens invånarantal. Pelkosenniemi är nu-
förtiden för invånarantalet en av de minsta kommunerna i landskapet Lapp-
land. På området av Pelkosenniemi och Kemijärvi finns Pyhä-Luosto national-
park, som är grundad år 1938 och utvidgad år 2005 till området av Luosto som 
ligger mot nordväst. Skogarna mot sydväst från Ukko-Luosto och Lampivaara 
har besparats helt från huggningar, och de är till och med 400 år gamla.

Krigshistoriska mål i Pelkosenniemi

Monumenten för striden i Pelkosenniemi
En av de avgörande striderna på Lapplands front i vinterkriget utkämpa-
des18.12.1939 på området Vasaniemi och Lapinniemi i Pelkosenniemi och fien-
dens framryckning från gränsen i ost via Savukoski mot Kemijärvi kunde  stoppas. 
Det finns stridsplatser och massgravar i Vasakoski. Monumentet för striden står 

i Lapinkangas. Det är gjort av 
professor Ensio Seppänen och 
är upprest år 1964. Det finns 
stridsplatser och massgravar 
i Vasaniemi och monumentet 
för de i vinterkriget stupade 
sovjetsoldaterna. Monumen-
tet upprestes i stridsterräng 
på hösten 2002. Sovjettrup-
perna led tunga nederlag på 
platsen. Monumentet står på 
hållplatsen vid högra sidan 
om vägen som svänger sig 
mot Savukoski från riksväg 5 i 
Pelkosenniemi kyrkby.

Tyska vägen i Niva fjäll
Krigsfångarna som tyskarna hade tagit gjorde år 1942 – 1944 under fortsätt-
ningskriget vid kanten av Niva fjäll en väg mot Tanhua by. Vägspåret går från 
renskötselsbaracken i Materoselkä längs kanten av Niva fjäll och är ställvis 
fortfarande i sådant skick att det går att åka terrängcykel där. Ställvis har man 
byggt över vägspåret skogsbilvägar.

Kyrkan och hjältebegravningsplatsen i Pelkosenniemi
Det hör två kommuner till Pelkosenniemi församling, Pelkosenniemi och Savu-
koski. Den år 1929 färdigbyggda träkyrkan på Kauppaharju i Pelkosenniemi be-
sparades från krigens fördärv. Kyrkan är av arkitekt Yrjö Sadenniemis händer. 
Altartavlan är konstnär Aale Hakavas målning från år 1954. Orgeln byggda av or-
gelfabriken i Kangasala år 1937 har tio ljudgånger. De flyttades till Pelkosenniemi 
år 1962. Hjältebegravningsplatsen är bredvid kyrkan och där vilar 78 stupade från 
krig. Hjältemonumentet är skulpterat av Vilho Aalto och det är upprest år 1958.

Suvanto by
Byn Suvanto i Pelkosenniemi är den enda byenheten i Lappland som besparats 
från krigen och som sådan representerar byggnadstraditionen i Nordbotten. 
Den har miljö som en mycket bra besparad älvstrandsby vid Kitinen. Byggnads-
stammen är bondearkitektur som härstammar från till och med 1600-talet. Byn 
besparades från krigets brännande samt efterkrigstidens nedrivning och åter-
uppbyggnad.
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Pelkosenniemi kommun har grundats år 1916, år 1962 var invånarantalet 
i Pelkosenniemi 2 751 personer men som också i andra kommunerna i Östra 
Lappland har flyttningsrörelsen fört människor efter arbetet ut i världen. Pel-
kosenniemi är för invånarantalet en av de minsta i landskapet Lappland, det 
bor omkring tusen människor i kommunen.

Kairala by
När tyskarna retirerade hösten 1944 från Östra Lapplands område var det bara 
få boplatser som besparades från fördärvet. Västra delen av Kairala by bespa-
rades medan bydelen på östra sidan av älven blev totalt fördärvad. Det är fort-
farande möjligt att se på västra sidan många byggnader från tiden före krigen.

Savukoski

Om områdets historia
Från förhistoriska tiden ända till 1700-talet har det funnits samisk bosättning 
på området. Man har hittat i Savukoski boplatser från stenåldern och från 
järnåldern. Man har hittat i Kuosku by i Savukoski de äldsta järnvapnen i Fin-
land, dolkarna som härstammar från ungefär år 300 f.Kr. och som har drivits hit 
från öster. Bosättningen fick sin början längs älvarna på grund av samfärdseln. 
Den första finska nybyggaren som nämnts i skriftliga källor har varit Jaakko 

Karppinen på 1690-talet. Goda jaktmarker och fiskevatten attraherade mera 
och mera och så småningom fick samerna vika undan för den växande finska 
befolkningen. Både svenskarna och ryssarna beskattade befolkningen. Kom-
munen Savukoski grundades på beslut av Kejserliga Senaten år 1916. Första 
hälften av 1900-talet var i kommunen tid för stora skogsarbetsplatser. Den 
mest kända var den åren 1912–1916 maskindrivna skogsarbetsplatsen av Hugo 
Richard Sandberg i Tulppio, där man använde ånglokomotiv anskaffade från 
Amerika för att transportera trävaror. Ett sådant lokomotiv har man restaure-
rat för sevärdhet i Tulppio. Man protesterade för skogsarbetarnas omständig-
heter i det s.k. fläskupproret, som började på skogsarbetsplatsen i Värriö år 
1922. 

Typiskt landskap för Savukoski är vida ödemarker där enstaka fjäll höjer sig och 
behärskar omgivningen. Det mest kända fjället är Julgubbens hemfjäll Korva-
tunturi som ligger på gränsen mellan Finland och Ryssland. Ungefär en tred-
jedel av kommunens areal har bevarats som olika naturskyddsområden. På 
naturen trycker sin prägel också stora mossområden och många älvar, där den 
största är Kemi älv som delar landskapet i kommunen. I norra delen av kommu-
nen rinner älvarna som hör till Tuuloma älvs vattendrag till Ishavet. Kommunen 
har gemensam gräns med Ryssland ungefär 65 km och till det närmaste gräns-
övergångsstället har man 60 km att köra. 

Under vinterkriget blev invånarna evakuerade efter att Sovjetunionen hade an-
fallit från Salla riktning. Till senare krigshändelser knytes partisanfördärv i Ku-
osku och i Seitajärvi samt bosättningens brännande med tyskarnas reträtt. Ef-
ter krigen startades igen stora skogsarbeten. Till följd av skogsarbetsplatserna 
var kommunens invånarantal som störst på 1960-talet, då det fanns omkring 
2 400 invånare i kommunen. Det finns omkring 1 200 invånare i kommunen.

Krigshistoriska mål i Savukoski

Den restaurerade Spärrlinjen
Spärrlinjens norra ändpukt ligger i Savukoski. Bebyggandet av befästnigsked-
jan från Finska viken till Savukoski sysselsatte som högst 35 000 män och 2 000 
lottor. Spärrlinjen består av tankhinder bebyggda av enorma till och med 6 000 
– 7 000 kg vägande och 3 kubikmeter stora stenar och betongstamfästningar 
längs linjen och fältfästningar av trä och stenar där det finns skyttegravar samt 
skott-, utkiks- och kulsprutenästen. 

Den restaurerade Spärrlinjen kan man bekanta sig med genom att gå på 
spångstigen som börjar vid raststället i Sarvilampi. Raststället ligger 1,5 km 
från Savukoski på vänstra sidan om vägen mot Salla. Rutten är 1,2 km lång, där 
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det finns 0,8 km spänger. Stigen går 
längs tankhinders sida och på vägen 
finns två restaurerade fältfästningar, 
finnarnas vaktnäste från år 1940 och 
tyskarnas utkiks- och kulsprutenäs-
te från år 1944. 

Monumentet för partisanernas 
offer i Kuosku

Monumentet planerades av profes-
sor Ensio Seppänen. Dess väldiga granithäll är från Spärrlinjen. Monumentet 
avtäcktes 22.7.1979. Där tillsattes 15.7.1994 en plåt som innehåller namn på 
de kuoskubor som dödades i byn och stupade under krigen 1939–1945. En sov-
jetsk gränsbevakningsavdelning dödade 3.9.1941 sju civila från Kuosku och 
tände eld på byggnader i byn. Partisanerna gjorde angrepp mot byn ännu se-
nare flera gånger. Kuosku by ligger c. 15 km från Savukoski mot Salla. Monu-
mentet står i mitten av byn på norra sidan om vägen.

Monumentet för fördärvandet av Seitajärvi 
var planerat av professor Ensio Seppänen. Det avtäcktes 15.7.1979 till minne av 
byborna som blev partisanernas offer 7.7.1944. Stenens relief föreställer sym-
boliskt sovjetpartisanernas förstöringshandlingar samt i form av fåglar avgång 
och frihet genom döden. Partisanerna anföll mot Seitajärvi by 7.7.1944. Till Se-
itajärvi hade förts ungefär så stor som en grupp en fältvakt för att skydda byn 
efter partisanernas fördärvverk i Kuosku. När partisanerna anföll, blev fältvak-
tens män överträffade av deras övermakt.

Partisanerna tog med sig de fastgripna människor och brände tre hus med 
gårdsbyggnaderna. Monumentet för partisanernas offer i Seitajärvi ligger i 
Paavonmaa, c. 4 km mot sydost från byn. Monumentet är planerat av byborna 
i Seitajärvi och monumentet som är gjort av natursten avtäcktes 7.7.1990. På 
platsen dödades 7.7.1944 tio fastgripna barn och kvinnor. Åttaårig Mirja Arajär-
vi misshandlades på samma ställe men hon överlevde som genom ett under. 
Monumentet för partisanernas offer Eliisa och Valtteri Ollila i Ollila i Seitajärvi, i 
address Järvenpääntie 2, avtäcktes 7.7.2001. Monumentet är upprest av Lapp-
lands soldatpojkars traditionsgille rf.

Saunakangas
På stället låg under vapenstilleståndet 12. brigadens kasernområde och un-
der fortsättningskriget Den avskilda avdelningen Saus stödjepunkt. Er.Os 

Sau (1942-1944) grundades för att 
avvärja partisanangrepp. Monu-
mentet avtäcktes 19.7.1996, det 
upprestes av Krigsveteranerna i 
Savukoski rf på stranden av Kemi älv 
i Saunakangas i Savukoski, c. 10 km 
från Savukoski mot Pelkosenniemi. 

 

Minnesplaketten för Skyddskårshuset
Minnesplaketten ligger på förra Skyddskårshusets ställe, på nuvarande Kisa-
kartanos tomt, plaketten avtäckstes 18.7.1998. Skyddskårsorganisationen 
var verksam i Finland år 1918-1944, en frivillig organisation och nationalgar-
de, som upplöstes på befallning av Alliansens kontrollkommission på hösten 
1944. Det förnämsta uppdraget för organisationen var att skydda Finland från 
hotet utifrån. Därtill hade den uppdrag inom riket som ge handräckning och 
trygga den lagliga ordningsmakten. Den fungerade som en viktig kärna för 
reservhandlingar när den upprätthöll reservens utbildning under frihetstiden. 
Organisationen Lotta Svärd grundades år 1921 och dess uppgift var att stöda 
skyddskårarnas verksamhet. Organisationen Lotta Svärd var kvinnornas fri-
villiga organisation för landets försvar. Den opererade vapenfritt. På grund av 
utbildning delades lottorna i sektioner för sjukvård, utrustning, kontorsarbeten 
och signalering samt insamlingsarbeten och underhåll. Organisationen Lotta 
Svärd upplöstes i november 1944. 

Gränstraktskyrkan och begravningsplatsen i Savukoski
Kyrkan är byggd år 1956. Kyrkan är planerad av arkitekt Paavo Riihimäki, till 
den ursprungliga byggnaden hörde bara kyrkan och prästgården. Församlings-
huset är byggt år 1986 och utvidgningsdelen är planerad av arkitekt Pentti Aho. 
Utrymmesverket på kyrkan “Korsets väg“ är planerat och förverkligat av Upi 
Kärri. I kyrkan finns mekanisk orgel från år 1976 byggd av Kangasala orgelfa-
brik år 1966 med sjufaldiga ljudgånger. Monumentet för de stupade hjältarna 
ligger på begravningsplatsen i Savukoski. Stoden är planerad av professor En-
sio Seppänen. I närheten vilar 58 stupade hjältar från vinterkriget och forstsätt-
ningskriget. Stoden är upprest 9.9.1962. 

Offren från Seitajärvi begravdes 28.7.1944 i närheten av de stupade hjältarnas 
gravar i Savukoski. Minnesstenen är professor Ensio Seppänens händers verk
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och det är avtäckt 15.7.1979. Monumentet för de byborna i Savukoski som dog 
år 1939 – 1945 på evakueringsfärderna är planerat av gränstraktsprästen Veik-
ko Lindberg. Monumentet avtäcktes 17.7.1992 och det ligger på begravnings-
platsen i Savukoski.

Målen på ryska sidan av gränsen

Om områdets historia
Vinterkrigets och fortsättningskrigets händelser har stark anknytning till gräns-
trakten i Östra Lappland, till terrängen som ligger bakom gränsen på ryska si-
dan. Det så kallade området av Gamla Salla omfattar cirka 6 000 kvadratmeter 
som Finland förlorade utav Salla i krigens fredsförhandlingar till Sovjetunionen. 
Med det överlåtna området förlorade man nio sallabyar. Med vinterkrigets an-
fallsskede och fortsättningskrigets anfalls- och reträttsskeden utkämpades 
häftiga strider på området av Gamla Salla. Under vapenstilleståndet byggde 
sovjetsoldaterna här starka stridsställningar. Under fortsättningskriget räckte 
stridsområdet sig från Gamla Salla fram emot Kandalaksha ända upp till Verma 
å. Fortsättningskrigets anfall stannade där från och med september 1941. De 
finska trupperna lösgjordes från området och frontansvaret förblev tyskarna. 
Vid Verma å började ställningskriget som varade ända till september 1944.

I vinterkrigets fredsvillkor förlorade Salla ungefär hälften av arealen till Sovjetunionen. 
Finnarna kallar området för Gamla Salla. I bilden Sallas förra kyrkby på området av Salla. 
I bakgrunden Salla fjäll. (Bild: Krigstids- och återuppbyggnadstidsmuseum i Salla) 

Krigshistoriska mål i riktning mot Alakurtti
En del av monumenten ligger på gränszonen, varför man behöver utöver pass 
och visum speciallstillstånd. Gränszonen räcker sig från gränsen till passkon-
trollpunkten cirka 20 kilometer därifrån. Om man stannar olovligt vid mo-
numenten på gränszonen kan det som värst förhindra turisternas besök på 
området, varför det är ytterst viktigt, att turisterna och resarrangörerna har 
behöriga och giltiga tillstånd för att få stanna på gränszonen.

Kyrkogården i Gamla Salla
Den första kyrkan i Kuolajärvi eller Gamla Salla var tecknad av C.L.Engel, en 
åttahörnig stockbyggning, som blev färdig år 1838. Kyrkan förstördes under 
vinterkrigets första dagar år 1939. I närheten av kyrkan ligger hjältegravarna 
för sallaborna som stupade i frihetskriget samt i vinter- och fortsättningskriget, 
monumentet för de stupade hjältarna och finnarnas begravningsplatser. Den 
gamla kyrkogården ligger bakom kyrkan och den nya kyrkogården ligger på 
östra sidan av Silta å. I närheten av monumentet för de stupade hjältarna står 
också minnesstenen för de som stupade 1918 för sin övertygelse. Dessa mål 
ligger på gränszonen.

Begravningsplatsen för tyska soldater i Gamla Salla
På området av kyrkbyn i Gamla Salla, i Peterinselkä finns begravningsplat-
sen för tyska soldater, grundad under fortsättningskriget. Nuförtiden är det 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. från Tyskland som tar hand om 
begravningsplatsen. Man har samlat hit kvarlevorna av stupade tyska avlidna 
både från striderna i riktning mot Kandalaksha samt i riktning mot Kiestinki 
och Uhtua. Under de senaste åren har man begravt här också stupade, som 
spaningspatrullerna för de avlidna har hittat och som har legat kvar på fältet 
i fortsättningskriget. Här ligger ungefär 7 000 begravda. Begravningsplatsen 
ligger på gränszonen.

Begravningsplatsen för sovjetska soldater i Gamla Salla
Sovjetska soldater stupade i fortsättningskriget är begravda på området av 
Gamla Salla, på begravningsplatsen grundad längs huvudvägen mot Kan-
dalaksha. På brödrabegravningsplatsen för sovjetska soldater vilar sig ungefär 
600 stupade. Begravningsplatsen ligger på gränszonen.
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Spekovs minnesmärke 
Den sovjetska gränsbevakningsman-
nen Aleksander Spekov stupade i vin-
terkrigets strider i Aatsinki år 1940. 
Efter döden förkunnades han för hjäl-
te i Sovjetunionen. Hans minnesmär-
ke står på området av Gamla Salla, 
på vänstra sidan av huvudvägen mot 
Kandalaksha. Minnesmärket ligger 
på gränszonen.

Flaskhalsen i Kairala
Området av flaskhalsen i Kairala var slagfält i december 1939, i juli och augus-
ti 1941 samt i september 1944. Man kan se stridsställningar på östra sidan av 
bron. På östra sidan står också ett monument som ryssarna upprättade för de 
sovjetska soldater som avled i striderna.

Kelsinkäinen
Kelsinkäinen är en högslätt som består av flera berg på östra sidan av Kairala. 
De finska trupperna hade sina första stridsställningar under vinterkriget i rikt-
ning mot den gamla vägen på stället där fjället börjar gå uppåt. Det bäst kända 
stridsstället på området är Kieristelmävaara, där Infanteriregemente 12 ut-
kämpade blodiga strider 8.-10.juli 1941. Ungefär på samma plats utkämpades 
hårda strider i mitten av september 1944 när tyskarna retirerade mot Finland.

Stabområdet i Alakurtti
Staben för den tyska XXXVI bergarmén opererade från september 1941 till sep-
tember 1944 längs Tuntsa å på västra sidan av ån. Den nuvarande vägen går 
genom stabområdet. På norra sidan av vägen, i närheten av den gamla vägen, 
ligger begravningsplatsen för de avlidna sovjetska soldater som funnits från 
stridsfältet på monumentområdet för 122. divisionen. På västra stranden av 
Tuntsa å på området av den gamla bron står ett monument för de sovjetska 
flygarna.

Tuntsa å
På stränderna av Tuntsa å utkämpades häftiga strider i början av september 
1941. De sovjetska soldaterna exploderade då bron över Tuntsa å när de retire-
rade från Alakurtti. Tyskarna för sin del förstörde och minerade området när de 

lämnade området hösten 1944. På östra sidan av Tuntsa å på området av det 
nuvarande flygfältet var tyskarnas flygfält under fortsättningskriget.

Voita fjäll
En behärskande terrängpunkt som ligger mellan Verma å och Voita å. Tyskarna 
och finnarna fortsatte att erövra området även efter att trupperna hade redan 
nått Verma å.

Voita å
Röda arméns följande försvarslinje efter Tuntsa å var vid Voita å. Byggartrup-
perna hade gjort på östra stranden starka kulsprutenästen samt röjt träd på 
västra stranden för att få bra skjutfält. Ställningarna vid Verma å hade man 
byggt med samma princip.  

Karhu station
Den mest ostliga stationen på tågbanan till Kandalaksha, dit tyskarna hade 
tågförbindelse under fortsättningskriget. Sovjetunionen hade byggt under va-
penstilleståndet med jämna mellanrum hållplatser på sådana ställen, där det 
var möjligt att bygga parspår för tågomkörningar.

Verma å
På västra sidan av Verma å stannade de tyska och finska truppernas anfall i 
september 1941. Röda arméns trupper som var grupperade på åns östra strand 
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var i ställningarna som var 
fast fältbefästa och deras 
kamp fick stöd från flera ar-
tilleriets eldenheter. På öst-
ra sidan av vägbron finns ett 
monument för de sovjetska 
soldaterna grundat av staden 
Kandalaksha samt ryskspråki-
ga orienteringstavlor om stri-
derna på området. På bägge 
åstränderna finns brabeva-
rade stridsställningar samt rikligt med taggtrådshinder. Den som rör sig här 
måste komma ihåg att på området möjligen finns oexploderade projektiler och 
oröjda minor.  
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Salla
1 Krigsmonumentområdet i Paikanselkä
2 Spärrlinjemålen i Salla
3 Källaren i Sotka
4 Monumentet för jänkämyrjägarna 
5 Monumentet för partisanernas offer i Kiviaapa
6 Monumentet för de som omkom i minexplosionerna 

efter kriget
7 Monumentet för två pojkar från Helsingfors
8 Krigstids- och återuppbyggnadstidsmuseum i Salla
9 Stationen och banan i Salla
10 Kyrkan i Salla
11 Monumentet för sovjetsoldaterna som stupade i Salla
12 Graven för de sovjetska krigsfångarna
13 Saija
14 Målen från återuppbyggnadstiden 

 

Kemijärvi
1 Joutsijärvi
2 Mäntyvaara
3 Betongbunkern vid Spärrlinjen
4 Tasasenvaara
5 Puikkola
6 Ketola/Hanhikoski
7 Tyskarnas försvarsställningar
8 Kyrkan och kyrkogården i Kemijärvi
9 Minnesplaketten för de svenska frivilliga 
10 Självständighetens park, Veteranparken
11 VPK:s hus (Frivilliga brandkårens hus)

Pelkosenniemi 
1 Monumenten för striden i Pelkosenniemi
2 Tyska vägen i Niva fjäll
3 Kyrkan och hjältebegravningsplatsen i Pelkosenniemi
4 Suvanto by
5 Kairala by

Savukoski
1 Den restaurerade Spärrlinjen
2 Monumentet för partisanernas offer i Kuosku
3 Monumentet för fördärvandet av Seitajärvi 
4 Saunakangas
5 Minnesplaketten för Skyddskårshuset
6 Gränstraktskyrkan och begravningsplatsen i Savukoski

KRIGSHISTORISKA ORIENTERINGSMÅL 
PÅ ÖSTRA LAPPLANDS PÅ KARTAN
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MERA INFORMATION OM TURISM 
OCH SERVICE PÅ OMRÅDET

KEMIJÄRVI 
No Man’s Land – Kemijärvi turistinfo 
Jaakonkatu 2-4, 98100 Kemijärvi
+358 (0)40 189 2050    
info.visit@kemijarvi.fi     
www.lakelapland.fi
www.kemijärvi.fi

Hembygdsmuseum i Kemijärvi
Sepänkatu 4
98120 Kemijärvi
+358 (0) 5039 591
posti@kemijarvenmuseo.com
www.kemijarvenmuseo.com

PELKOSENNIEMI 
Naturcentrum Naava – Natur- och kulturcentrum i Pyhä-Luosto
Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
+358 40 767 1144
visit@pyha-luosto.fi
www.pelkosenniemi.fi

SALLA 
Salla turistinfo 
Savukoskentie 12, 98900 Salla
 +358 (0)400 269 838
tourist.info@salla.fi
www.salla.fi
Öppet mån-fre kl 10-16

Krigstids- och återuppbyggnadstidsmuseum i Salla  
Savukoskentie 12, 98900 Salla
+358 40 576 0762
museo@salla.fi
www.salla.fi/museo     

SAVUKOSKI 
Savukoski turistinfo   
Guidecentrum Korvatunturi   
(Forststyrelsen)      

Samperintie 32, 98800 Savukoski     
+358 (0)20 564 7556
matkailu@savukoski.fi
www.savukoski.fi/matkailu/www.savukoski.fi
www.metsa.fi ja www.luontoon.fi
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