Ivalon alueiden miehitys
Osa 2(3): Puna-armeijan joukkojen toiminta Ivalon alueella

Neuvostoliiton puna-armeijan miehitys saksalaisten tuhoamalla Jäniskosken
voimalaitoksella.
Paatsjoen Jäniskoskessa sijaitseva vesivoimalaitos rakennettiin vuosina 1938 - 1942 syöttämään noin
80 kilometrin päässä Petsamon alueella olevan Kolosjoen nikkelikaivoksen sulaton tarvitsemaa
sähköenergiaa. Jäniskosken voimalaitos oli yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista.
Jäniskosken putouskorkeus oli 21 m. Voimalaitoksen tuotantoteho oli 26 MW sähköä, ja se tuotettiin
kahdella Kaplan-vesiturbiinilla. Paatsjoen yläjuoksulla sijaitsi Niskakosken säännöstelypato, jolla
säännösteltiin Inarinjärven pintaa ja sitä kautta Jäniskosken voimalaitokselle tulevaa vesivirtaa.

Puna-armeijan joukot ajoivat takaa Petsamon Kolosjoen suunnasta Ivalon suuntaan vetäytyviä Saksan
20. vuoristoarmeijan joukkoja ja ylittivät Suomen rajan 26.10.1944. Saksalaisjoukot kävivät taisteluita
puna-armeijan joukkoja vastaan Jäniskosken risteyksen alueella 26.-28.10.1944 ja alkoivat sen jälkeen
vetäytymään kohti Ivaloa ja Inaria. Saksalaiset tuhosivat vetäytyessään Jäniskosken alueella
sijaitsevan voimalaitoksen rakenteet, Niskakosken säännöstelypadon sekä henkilöstön
asuinrakennukset.
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Taistelujen laannuttua puna-armeijan joukot ottivat haltuunsa Jäniskosken voimalaitoksen alueen ja
tutkivat saksalaisten aiheuttamat voimalaitoksen vauriot. Oheisesta karttaan on piirretty Jäniskosken
alueen tiet ja voimalaitoksen rakenteet.
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1. Paatsjoessa sijaitsevan vesivoimalaitoksen rakenteiden kaaviopiirustus
2. Entinen säännöstelyallas
3. Pato
4. Voimalaitoksen sähköasema
5. Paatsjoen virtaussuunta
6. Jäniskoski
7. Sähkönsiirtolinja
8. Henkilöstön entiset asuinrakennukset
9. Symbolit
10. Tuhottu tai poltettu
11. Noin 3 km pitkä tie
12. Tie Nikkeliin (Kolosjoelle)
13. 14. armeijan pioneerijoukkojen esikuntapäällikön apulainen, pioneeri everstiluutnantti LEYTE.
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Jäniskosken voimalaitoksen vaurioista raportoitiin Neuvostoliiton Karjalan rintaman johdolle
seuraavaa:
”Voimalaitos on tarkoitettu Nikkelissä (karttaruutu 0490) sijaitsevan nikkelin tuotantolaitoksen
sähkövoiman syöttöön, ja se teho on noin 36-45.000 kilowattia ja putouskorkeus 15 – 18 m.
Sähköenergia siirretään 110 kV:n jännitelinjalla 95 km päässä sijaitsevalle nikkelin tuotantolaitokselle.
Siirtolinjasta on säilynyt ehjänä noin 80%. Padon teräsbetoniosa on tuhottu ja tukipilarit ovat
sortuneet kahdessa kohdassa. Padosta on tuhottu n. 50%. Apulaitteet ja henkilöstön asuintilat on
tuhottu. Voimalaitoksen uudelleen käyttöönotto vaatii tuhottujen rakenteiden rakentamista
uudelleen, ja patoaltaan koko laitteiston uusimista.”
Valokuva tuhotusta Jäniskosken voimalaitoksesta:

Jäniskosken voimalaitos sijaitsi Suomen rajojen sisäpuolella, joten luonnollisesti suomalaisia kiinnosti
nähdä mihin kuntoon voimalaitos oli jäänyt saksalaisten jäljiltä. Kenraalimajuri Laguksen johtama
panssaridivisioona oli useita kertoja pyytänyt Ivalon alueita miehittäneen puna-armeijan 83.
divisioonan komentajalta lupaa lähettää suomalaisvaltuuskunta Jäniskoskelle tutkimaan saksalaisten
voimalaitokselle aiheuttamia tuhoja. 83. divisioonan komentaja ilmoitti, että Karjalan rintaman
komentaja, Neuvostoliiton marsalkka Kirill Meretskov ei voinut vierailulupaa myöntää, vaan sellaista
oli tiedusteltava Moskovasta. Huolimatta siitä, että Jäniskosken voimalaitoksen alue kuului Suomelle,
ei puna-armeijan miehittämälle alueelle ollut mahdollista päästä ilman miehitysjoukkojen lupaa.
Vierailulupa saatiin vihdoin 16.11.1944 ja panssaridivisioona lähetti 17.11.1944 Jäniskosken vierailulle
kolmen hengen delegaation. Delegaation upseeriedustajana oli vänrikki Arvio ja lisäksi matkaan lähti
tulkki ja moottoripyörän kuljettaja.
Panssaridivisioonan esikunnan sotapäiväkirjassa Jäniskosken vierailuraportissa raportoidaan
enimmäkseen alueella olevista puna-armeijan joukoista ja niiden sijainneista. Vänrikin johtamaan
suomalaisvaltuuskuntaa oli vastassa korkea-arvoisia puna-armeijan edustajia: rykmentin komentaja,
everstiluutnantti Schiskoff ja kaksi majurin arvoista upseeria. Jäniskosken voimalaitoksen vaurioista
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todetaan Panssaridivisioonan esikunnan sotapäiväkirjassa lyhykäisesti seuraavaa: ”Voimalaitoksen
rakennukset oli kaikki tuhottu, padosta 1/3 ehyt.” Lisäksi raportoitiin mm. seuraavaa: ”Tie verraten
hyvässä kunnossa. … Kohtelu asiallista.”
Venäjän puolustusministeriön arkistosta löytyneessä Neuvostoliiton 83. jalkaväkidivisioonan
raportissa kuvataan suomalaisvaltuuskunnan vierailua mm. seuraavasti:

Tiedusteluyksikön päällikkö, majuri Fedosejeff otti vastaan moottoripyörällä saapuvan
suomalaisvaltuuskunnan 17.11.1944 klo 10:00. Hänellä oli mukanaan muita upseereita, vartiomiehiä
ja tulkkeja. Seuraavassa muutamia lainauksia suomen kielelle käännetystä raportista:
”On huomionarvoista, että suomalaisedustajat hämmentyivät siinä määrin, että he eivät kyenneet
järkevästi vastaamaan kysymykseeni mistä heidän johtonsa on kiinnostunut, kun ovat lähettäneet
heidät tapaamiseen.
Tulkki vastasi, että heidät lähetettiin katsomaan voimalaitokselle missä tilassa voimalaitoksen
koneisto ja pato ovat. Tämän jälkeen ehdotin, että siirrymme minun autollani (katettu Willys), ja
ehdotin heidän moottoripyöränsä jäävän paikalleen, jota vartioimaan varaan kaksi vartiomiestä.
Vänrikki Arvio sanoi tulkin välityksellä, että kuljettaja voidaan jättää moottoripyörän luokse. Ehdotin,
että kuljettaja voidaan ottaa mukaan koska autossa on tilaa, ajatellen että mikäli jätämme hänet,
hän saattaa käydä tarpeettomia keskusteluja vartiomiestemme kanssa. Arvio suostui tähän. Klo 13:00
lähdimme sähkövoimalaitokselle, jonne saavuimme klo 15:20. Tarkastuksen yhteydessä vakuutuin,
että heistä kukaan ei ymmärtänyt mitään teknillisistä kysymyksistä. Heitä kiinnosti ennen kaikkea
pato, jonka kunnon he arvioivat sellaiseksi, että se pitää rakentaa uudestaan. 30 minuutin kuluttua
lähdimme takaisin. Paluumatkalla pysähdyin armeijakunnan komentopaikan alueella ja ehdotin
ruokailua, johon he suostuivat mielellään, koska ilmeisesti saavuttuani heitä vastaan keskeytin heidän
aamiaisensa majuri Fedoseejevin luona. Ruokailu oli valmisteltu kymmentä henkilöä varten. Kaksi
suomen kieltä osaavaa tyttöä hoiti tarjoilua. Yksi tytöistä oli 83. jalkaväkidivisioonan SCHMERSosastolta, ja toinen 83. jalkaväkidivisioonan lääkintäpataljoonasta.
Tarjoilijoiden tehtävänä oli tarjoilla eivätkä he saaneet paljastaa, että he osaavat suomen kieltä.
Heidän piti kuunnella huolellisesti ja muistaa kaikki mitä delegaatit puhuvat. Kahden vodkalasillisen ja
aterian jälkeen suomalaiset alkoivat pyytelemään anteeksi aiheuttamaansa häiriötä, eivätkä he
ollenkaan odottaneet, että heitä tällä tavalla kestitetään. Tulkki Juvonen kertoi, että kenraali
Laguksen divisioona on muodostettu uudelleen prikaatiksi, ja että divisioonan esikunta on tällä
hetkellä 80 km. Ivalosta Rovaniemen suuntaan. Yksi kenraali Lagukselle alistettu jääkäripataljoona
ajaa takaa saksalaisia. Saksalaiset ovat vetäytyneet Inarin taakse. Majuri Pirhonen aikoi myös tulla
delegaation kanssa, mutta koska saksalaisia kohtaan tehtävä tiedustelu oli järjestettävä Inarin
taakse, hänen oli lähdettävä sinne. Tulkki totesi, että saksalaiset polttivat Rovaniemen tuhkaksi.
Pöydän ääressä vänrikki Arvio kääntyi puoleeni pyytäen itselleen alueella olevia yksityisten omistamia
veneitä. Vastasin, että tässä kysymyksessä kuin myös voimalaitosta koskevissa kysymyksissä heidän
tulee kääntyä meidän johtomme puoleen majuri Fedoosejevin kautta korostaen, että näiden veneiden
olemassaolosta ei meillä ole tietoa ja jos niitä on, niin saksalaiset ovat ne hajottaneet. Vänrikki Arvio
tyytyi vastaukseen.
Klo 16:40 lopetimme ruokailun, ja pyysin kohteliaasti heitä jäämään yöksi, koska alkoi pimenemään.
Kun totesin, että he nousivat ylös ja aikoivat samana päivänä palata takaisin ja raportoida johdolleen,
tarjouduin kuljettamaan heidät takaisin heidän vartioidulle moottoripyörälleen. Klo 16:50 lähdimme
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takaisin ja heitä saattoi tehtäväupseeri kapteeni Bytel. Tulkki Juvonen kysyi kapteenilta mikä oli sen
majurin nimi, joka oli everstiluutnantti Serovin apulainen, ja kapteeni vastasi, että majuri on juuri
äskettäin tullut eikä hän muista sitä nimeä. Willys-auton kuljettaja ilmoitti, että suomalaiset
tarkkailivat sekä meno- että paluumatkalla huolellisesti tienvarsia ja joukkojemme sijaintia.”
Raportin loppuun everstiluutnantti Serov oli kirjannut omat johtopäätöksensä:
1) Suomalaisten johtoa kiinnosti joukkojemme sijainti tien varrella enemmän kuin voimalaitoksen
kunto.
2) Tulkki Juvonen ja vänrikki Arvio ovat kenraali Laguksen tiedustelu- ja vastatiedusteluosastolta.
Juvonen osaa mainiosti venäjää ja tuntee hyvin maatamme. Aterian aikana hän kysyi olinko minä sen
Neuvostoliiton sankarin veli, joka sai surmansa. Oletan, että vänrikki Arvio osaa myös venäjää. Tulkin
puhuessa tämä kävi ilmeiseksi.
3) Emme etukäteen tienneet minkä arvoisia sotilaita suomalaisten delegaatiossa tuli olemaan, ja
koska meidän edustajamme olivat paljon ylempiä sotilasarvoltaan, niin suomalaisdelegaation jäsenet
olivat hämmentyneitä tilanteesta ja olivat pidättyväisiä. Osoitimme huomaavaisuutta siitä
huolimatta, että he olivat voitettuja. Mielestäni voitettujen pitäisi lähettää korkeampiarvoisia
delegaatioita kuin heidät. Kun tulin majuri Fedosejevin luokse ja näin delegaation kokoonpanon, niin
ajattelin peruuttaa tapaamisen, edellyttäen toisenlaista kokoonpanoa, mutta koska en ilman teidän
lupaanne sellaista voinut päättää, niin päätin jatkaa aloitettua tehtävää.
4) Tapaaminen sujui hyvin ilman minkäänlaisia erimielisyyksiä.
31. armeijakunnan tiedustelupäällikkö
Everstiluutnantti Serov”

Kommentit:
Suomalaisvaltuuskunnan ensisijaisena tavoitteena Jäniskosken vierailun aikana lienee ollut punaarmeijan joukkojen määrän ja sijainnin tiedustelu miehitetyllä alueella. Nimellinen syy vierailuun oli
Jäniskosken voimalaitoksen ja padon vaurioiden tarkastelu, mutta tämä osuus jäi vierailun aikana
melko suppeaksi. Käynti voimalaitoksen alueella kesti vain puoli tuntia.
Suomalaisvaltuuskunnan kokoonpanossa on erikoista, että valtuuskuntaan ei nimetty ketään korkeaarvoisempaa upseeria. Tämä saattoi olla kenraali Lagukselta tietoinen päätös. Tällä seikalla ei
kuitenkaan näyttänyt olevan merkitystä vierailun lopputulokseen, sillä puna-armeijan edustajat
kieltäytyivät ottamasta kantaa alueen miehitykseen liittyviin kysymyksiin.
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Suomen armeijan ja puna-armeijan edustajat kohtaavat Ivalossa 5.11.1944.
Puna-armeijan sotilaat olivat 5.11.1944 evakuoimassa Ivalossa olevaa saksalaisen sotavankileiriä,
jossa oli jäljellä suuri määrä haavoittuneita tai sairaita saksalaisten vangeiksi joutuneita
Neuvostoliiton sotilaita.
Panssaridivisioonan sotapäiväkirjassa on 5.11.1944 klo 14:45 seuraava merkintä: ”Yhteys etumaiseen
venäläiseen tiedusteluosastoon saatu klo 8.oo tiellä Vuotso - Ivalo Ivalojoki. Venäläiset ovat
ilmoittaneen, että saamme jatkaa tehtävän suorittamista. Heidän alkupäänsä tulee Ivalon
tiekolmiosta tähystysetäisyyden päähän. Tähän asti heidän toivomuksestaan on toiminta ollut
pysähdyksissä.”
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