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Majuri Pentti Perttulin  ( 1916 – 2017 ) muistoseminaari eli  PERTTULIN JOTOS -seminaari 

Hotelli Iisalmen Seurahuone, Iisalmen Rukajärvi-keskus 
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Jouko Pennanen: TALVISODAN POMMITUKSET IISALMELLA 

 

I   SYKSYÄ 1939  JA  ALKUTALVEA  1940 IISALMELLA 

- Heinäkuussa 1939 oli laadittu puolustusministeriön suorittaman tiedustelun nojalla suunnitelmat 

paikkakunnalle ”sijoitettavan siirtoväen varalle”.  Ilmoitettiin, että ”10 seurojen taloon sijoitettaisiin 5 

perhettä, yksityisiin taloihin 100 perhettä ja yksityisiin asuntoihin noin 1000 henkeä”. ”Nämä laskelmat 

jouduttiin käytännössä runsaastikin ylittämään.” 

Syksyllä 1939 siirrettiin Ilomantsin, Enon ja Tuupovaaran kunnista 5 274 ihmistä Iisalmen kaupunkiin, 

Iisalmen maalaiskuntaan ja muihin Ylä-Savon kuntiin. Vastaanotto -tai evakuointikeskus oli 

Pohjolankadun varressa Työväentalossa. Kansanhuoltolautakunnan apuna oli Iisalmen Lotta Svärd -

yhdistys. Vielä jouluna 1939 majaili Työväentalossa 60 ilomantsilaista. 

Siirtoväki majoitettiin perheisiin, maatiloille, seurojen taloille, pappiloihin ja kouluille. Lisäksi jouduttiin 

sijoittamaan 1200 lehmää ja satoja hevosia. 

Iisalmen maalaiskunnan kunnantalon ( Kankaankatu 1 ) valtuustosali luovutettiin myös Ilomantsin 

kunnan käyttöön. 

Kirkonkylän koululla toimivat siirtoväen ihotautisairaala ja elintarvikevarikon alavarikko. 

Kunnalliskodissa Pölkkyinniemellä ja Jokelan kansakoulussa toimivat siirtoväen kulkutautisairaalat. ( 

Elsa Boisman, Iisalmen maalaiskunnan historia 1922 – 1969, Oy Iisalmen Sanomat, Iisalmi 1973 ). 

Kaupungissa Iisalmen yhteislyseo toimi sotilassairaalan, kaupungin kansakoulu toimi toipilaskotina. 

 

Iisalmen kaupungissa oli 3 665 asukasta ja Iisalmen maalaiskunnassa 12 511 asukasta. ( Vanha Uusi 

Iisalmi -valokuvateos, Iisalmen kameraseura ry, Painotalo Seiska Oy, Iisalmi 2019 ). 

 

- Rautatie Helsingistä Iisalmeen valmistui vuonna 1902, Kajaaniin 1904 ja Ylivieskaan vuonna 1926. Uusi 

rautatiesilta eli rautasilta Paloisvirran yli valmistui 1931, jolloin Iisalmi muodosti oman erittäin 

merkittävän valtionrautateiden varikkopiirin. Rautatiehallitus rakennutti vuonna 1907 rantaradan eli 

satamaradan eli pistoradan aseman pohjoispuolelta Paloisvirran pohjoisrantaa pitkin Poroveden 

rantaan.  Luuniemen itäpuolelle sahoille rakennettiin rantaradasta eroava teollisuusraide eli sivuraide. 

 

- Iisalmen kaupungin sähkölaitos valmistui Luuniemen Simonniemeen vuosina 1910-1911. Vesitorni ja 

paloasema valmistuivat vuonna 1932. 

- Puolustusvoimat otti 30.10.1939 Iisalmen kauppahallin kokonaan käyttöönsä ja sijoitti sinne Lapuan 

patruunatehtaan ammuslataamon 51, joka kuitenkin jo joulukuun 1939 loppuun mennessä siirrettiin  

salaa Iisalmen maalaiskunnalta vuokrattuun Viitaan kansakouluun, jota Puna-armeijan 

tiedustelukoneet talvella 1940 turhaan etsivät. 

- Sirpalesuojien rakentaminen aloitettiin lokakuun alussa 1939. Vuonna 1913 oli rautatieaseman lähelle 

Päiviönkadun itäpäähän -”rautatien kasarmialueelle aivan liki asemaa”, kuten aikalainen Atte Aminoff 

helmikuun 19 päivänä 1940 asian ilmaisi – kuudelle ( 6 ) perheelle 6 -osainen betonikellari, jota oli 

käytetty perunakellarina ja josta tehtiin tilapäinen sirpalesuoja. 
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- Komppanianpäällikkö Santeri Sahlströmin ( 1884 – 1947 ) johdolla IS -komppania  ( 

Ilmansuojelukomppania  636 ) asensi Iisalmen suojeluskunnalta saadut vanhat venäläiset konekiväärit ( 

joilla ei ollut ammuttu ja joissa ei ollut ilma-ammuntatähtäimiä ) vesitornin ja veturitallin katoille. 

”Niiden miehistö oli kuitenkin kyllin viisas ollakseen yrittämättä niillä sankaritekoja ilman kunnon 

koulutusta ja ilman ammuntatähtäimiä” ( Iisalmen Sanomat 13.2.2000 / Seppo Paldanius, Matti 

Valkama ). HUOM., IS -päällikkö Sahlström, vaikka voimamies olikin, oli tuohon aikaan jo 56 -vuotias. 

 

- Iisalmen kaupunginhallitus päätti 5.2.1940 ”naamioida vesitornin yläosa valkoisilla kankailla ja 

ruiskuttaa alaosan seinille vettä huurteen muodostamiseksi”. 

MOSKOVAN TILTU kuulutti radiossa ennen Iisalmen pommituksia: 

- ”Älkää hätäilkö iisalmelaiset, kyllä me tulemme!” 

Talvi -ja jatkosodan aikana Neuvostoliiton radiossa toimi radiokuuluttajina suomenkielisiä 

naispropagandisteja, joita kutsuttiin Suomessa Tiltuksi ( pilkkanimi ). 

Moskovan Tiltu oli Hämeenlinnassa vuonna 1903 syntynyt Aino Lydia Kallio. 

Leningradin Tiltu oli Inkeri Lehtinen. 

Petroskoin Tiltu oli Kuopiossa 3.1.1906 syntynyt Saimi Maria Virtanen ( 1906 – 1969 ), s. Tarvainen, 

joka lepää Petroskoissa Sulusmäen hautausmaalla ( Wikipedia ). 

Tiltu -nimien taustalla on amerikansuomalaisen kuplettilaulajan Hiski Salomaan ralli ”Iitin Tiltu”              

( polkka ). Tiltun varhaisimmat esikuvat ovat olleet 1800-luvun lopulla ja 1900 -luvun alkupuolella 

ratatyömailla ja markkinoilla tunnetuiksi tulleita Mathilda -nimisiä naisia. 

STAVKAN eli generalissimus Stalinin alaisen Neuvostoliiton asevoimien pääesikunnan ( Stavka 

Verhovnogo Glavnokomandovanija ) kartoilla liikenteellisen solmukohdan eli risteysaseman Iisalmen 

kohdalla oli ympyrä. 

 

II   GENERALISSIMUS JOSIF STALININ ( 1878 – 1953 ) TAVOITTEET TALVISODASSA 1939 – 1940 

 

Neuvostoliitto sanoi 28.11.1939 irti Suomen ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksen, 

 katkaisi diplomaattisuhteet 29.11.1939, aloittaen sotatoimet aamulla 30.11.1939 maalla, merellä ja 

ilmassa, tykkituli Karjalan kannaksella alkoi kello 6.50. 

 

Stalinin tavoitteena oli Suomen horjuttaminen, suomalaisten puolustustahdon murtaminen, 

pommittamalla kotirintamamme tehtaita, rautatieasemia, rautatie -ja maantiesiltoja ja muita 

siviilikohteita, 

tarkoituksena herättää siviiliväestössä hätää, kauhua ja antautumisen mielialaa, 

ja tavoitteena oli maamme infrastruktuurin, erityisesti liikenteen ja sotatarviketeollisuuden 

tuhoaminen. Raivokkaita sotatoimia johto Stalinin käskystä Neuvostoliiton marsalkka Kliment 

Jefremovitsh Voroshilov ( 1881 – 1969 ). 

Kajaania pommitettiin 15 kertaa, Kuopiota 5 kertaa, Mikkeliä 10 kertaa, Helsinkiä 8 kertaa, Tamperetta 

12 kertaa, Jyväskylää 2 kertaa. 

Iisalmea pommitettiin 11 kertaa; 17. – 24.2.1940. 

Helmikuussa 1940 ( 17. -24.2.1940 ) Neuvostoliiton Puna-armeijan pommikoneet, yli 80 Tupolev -ja 

Iljushin -konetta, pommittivat Iisalmea 11 kertaa, pudottaen 844 räjähdys -ja palopommia. ( Koneet 

olivat tyyppiä Tupolev SB-2 ja Iljushin DB-3, Tupolevien pommikuorma  600-800 kg, Iljushinien 1000-

1500 kg, pääasiassa 50 kg:n ja 100 kg:n miinapommeja, mutta myös 250 kg:n ja 500 kg:n pommeja –

”jöötejä” ). ( Iisalmen Sanomat 13.2.2000 ja 22.10.2006 ). 
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      III   IISALMI LAUANTAINA 17.2.1940 

Pakkaspäivän aamuna nousi Neuvosto-Karjalasta, Aunuksen alueelta ilmaan 6 hävittäjää ja 27 

pommikonetta. Aunuksen alueen tärkeimpiä lentotukikohtia olivat: 

- Hirvas 

- Petroskoin Solomoni 

- Äänislinnan Nurmoila 

- Seesjärven Segeda 

33 sotakonetta lensi Rautavaaran kirkonkylän yli Kajaanin radalle, ne kääntyivät Murtomäessä Iisalmea 

kohti ja suunnistivat radan suunnassa Sukevan kautta Iisalmelle. 

Iisalmen kaupungin ilmavalvonta-asema sai hälytyksen koneiden lähestymisestä Rautavaaralta 

puhelimitse kello 9.47, jolloin ilmahälytyspillit alkoivat ulvoa. Iisalmella oli pakkasta -25C. Vuonna 1928 

syntynyt Osmo Rossi muisteli vuonna 2010: ”Tuli taas se hiljainen hälytys. Veljeni Enska ( vanhempi veli 

Ensio ) sanoi. – Ei siitä mitään tule!” ( Korven Kaiku -lehti 3.-5.9.2010 ). 

 

Ensimmäiset pommit putosivat kello 9.52. 

 

Pommituskohteita olivat ainakin rautatieasema ja ratapiha, Paloisvirran rautatiesilta ja Paloisvirran 

maantiesilta, vesi -ja sähkölaitos sekä Lapuan patruunatehtaan ammuslataamo 51. 

Räjähdyksissä ja tulipaloissa paloi, tuhoutui ja särkyi 16 rakennusta. Ihmisiä kuoli Päiviönkadulla, ( 29 ) 

Kauppakadulla ( 5 )  Satamakadulla ( 3 ), Louhenkadulla ( 1 )  ja Meijerikadulla, ( 3 ), yhteensä 41. 

Sinä lauantaina menetti henkensä 1,2 % Iisalmen kaupungin väestöstä, mikä oli asukaslukuun 

suhteutettuna valtakunnallisesti erittäin suuri määrä. 

”Rautatien kasarmialueen” tilapäisessä sirpalesuojassa Päiviönkadun itäpäässä, sai surmansa 29 

ihmistä. Maakellari sai täysosuman, kellariin osui miinapommi. Kuolleet olivat enimmäkseen naisia ja 

lapsia. Kuolleita lapsia oli kuusi ( 6 ). Suojasta kaivettiin kahden alikersantin ruumiit.  Neljä ( 4 ) ihmistä 

pelastui: 

- Rautatieläinen,varastoesimies  Teodor Kettunen 

- 12 -vuotias koululainen Ellen Jutila, sittemmin Valtanen ( haastattelu Iisalmen Sanomissa 22.10.2006 ) 

-  12 -vuotias koululainen Sirkka Lyyra, jonka hänen isänsä konduktööri Arvi Lyyra lähetti pois 

sirpalesuojasta ennen tuhoisaa toista pommitusaaltoa 

- Konduktööri Ville Komulaisen tytär Hanna Komulainen ( Kalle Matilainen kirjoitti: ”Konduktööri Ville 

Komulaisen siinä 8-10 vuotta vanha tytär, joka oli äännellyt siellä sementtijärkäleiden alla, saimme 

pois. Häneltä oli murskautunut jalka reidestä niin pahasti, että jalka oli reidestä katkaistava 

myöhemmin.”). 

Kalle Matilainen kirjoitti muistiinpanoissaan: ”100 kg pommi oli osunut kellarin eteläpäähän ja sisällä 

räjähtänyt. Räjähtäessään se oli kaatanut väliseinät ja pudottanut raskaan ratakiskoilla vahvistetun 

katon kappaleina alas. Nyt hälytyksen sattuessa oli päivähenkilöjuna asemalla. Osa matkustajista oli 

rientänyt suojaa hakemaan mainitusta kellarista.”  Paikalla on nykyisin Iisalmen kaupungin 17.2.2009 

pystyttämä muistokivi; aloitteen muistokivestä oli tehnyt iisalmelainen Pertti Hämäläinen. 

Palopommi osui Kauppakadun varrella kaupungintaloon. Poliisilaitoksen, maistraatin ja 

raastuvanoikeuden tilat tuhoutuivat.  Rakennus paloi maan tasalle. Osmo Rossi kertoi: ”Palavan 

poliisilaitoksen ohi piti pakkasella mennä juosten, niin kuumaa siellä oli. Viisi ( 5 ) poliisia menehtyi: 

- Eino Ollikainen 

- Toimi Karhulahti 

- Pekka Kokkonen 

- Aku Laitinen 

- Oskar Turunen, Sonkajärven konstaapeli 
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Sotilaspoliisi Ville Nousiainen pelastui. Kalle Matilainen kirjoitti: ”Ensimmäinen pommi telkesi oven, 

ettei Nousiainen päässyt yrityksistä huolimatta pois. Heti perään tuli toinen pommi, joka heitti 

Nousiaisen keskelle pihaa palavasta talosta. Nousiaiselle ei tullut muuta kuin muutamia pieniä 

naarmuja.” ( Ylikonduktööri Kalle Matilaisen muistiinpanot 17.2.1940, toim. Antti Matilainen ). 

Iisalmelle pudotettiin sinä lauantaina 450 pommia. 

 

 ( Samana lauantaina 17.2.1940  Puna-armeijan ilmavoimat pommitti myös Porin satamaa, Kouvolaa, 

Turkua, Raumaa ja Tamperetta, koneet lensivät Leningradin sotilaspiirin alueelta ja Viron Paldiskin 

tukikohdista ). 

 

ERÄS AIKALAISKUVAUS: OTTEITA KAUPPANEUVOS, METSÄNHOITAJA ADOLF ESAIAS ELI ATTE 

AMINOFFIN ( 1890 – 1949 ) KIRJEESTÄ MAANANTAINA 19.2.1940 ( Toim. Kari Aminoff ) 

 

”Teitä kaikkia kiinnostanee erikoisesti kuulla viime päivien tapahtumat täältä kotikylästä. Toissa 

päivänä s.o. t.k. 17:ntenä sai Iisalmen kaupunki kokea tulikasteensa, mikä olikin aika perusteellinen, 

konemäärä nousi noin 40: neen, joka useampana laivueena heilui kyläpahasemme kimpussa. 

Aineelliset vahingot, jos nekin olivat huomattavat, eivät kuitenkaan likimainkaan vastaa sitä tuhoa, 

minkä ryssä teki ´sotilaskohteena´ pidettävän siviiliväestön keskuudessa. Ihmisuhrien määrä noussee 

toissa päivänä ainakin 37:nään henkeen, josta suurin osa lapsia ja naisia, mitkä menehtyivät pääasiassa 

rautatien kasarmialueella aivan liki asemaa olevassa sirpalesuojana käytetyssä kellarissa… Meijerin 

saunassa, jota sitäkin käytettiin sirpalesuojana kuoli 3 naishenkilöä ja sama määrä myös Tossavaisen 

yksityisasunnon likeisellä tontilla pienehkössä kellarissa… tänään juuri päättyneessä pienemmässä 

pommituksessa tuli tavaraa taas hyvinkin pitkälti toista sataa ”KAPSÄKKIÄ”… Kuvaavaa on, että 

koettaessaan pommittaa Luuniemen laitoksia heittivät roistot 36 pommia Paloisvirran alajuoksulle 

lähtien etäisimmän laiturin kärjestä ja päättyen noin  50 metriä sähkölaitokselta… Eilinen pommitus, 

joka oli tuntuvasti pienempi heitti pari kranaattia aivan liki bensiini-asemaa saaden yhden tankin 

säretyksi mutta ei kuitenkaan siinä syttynyt tulipaloa…. Tietysti asukkaat ovat lähteneet mikä itään 

mikä länteen läheiseen maaseutuun ja sairaalatkin ovat tyhjennetyt.  Lehdistä lienette huomannut, 

että liikkeet pidetään auki vain illoin ja aamuin.”  

 

TOINEN AIKALAISKUVAUS: VUONNA 1926 SYNTYNYT LIISA LAITINEN 

 

”Kellarissa kuunneltiin kyyryssä pauketta. Kyyrötettiin kasassa. Riistakadun puolelta ( Riistakatu 4 ) 

menivät ikkunat. Katolle tuli iso reikä. Ikkunat putosivat eteisestä pokia myöten. Ovet lensivät auki, 

muraa lensi sisään. Torille tuli kauhean iso kuoppa. Tippuivat alas hyllyt ja illotiinit.” 

 

 (Pommitusten jäljiltä Iisalmella oli siellä täällä suutareiksi jääneitä pommeja, palaneita, tuhoutuneita ja 

sortuneita rakennuksia, vääntyneitä ratakiskoja, särkyneitä ikkunoita, lasinsirpaleita, pommimonttuja 

kaduilla ja torilla, kaatuneita junanvaunuja, järvien jäillä savimöykkyjä ). 

 

OTE KALLE MATILAISEN ( 1899 – 1985 ) MUISTIINPANOISTA 17.2.1940 

 

”Mutta nyt kuuluu koneiden jyrinä eteläiseltä taivaalta. Nyt näkyy jo kolme konetta. Ei, niitä on 

yhdeksän aina kolmen ryhmissään. Vielä heidän takanaan uusia ryhmiä. Nyt näen kuinka ensimmäisten 

koneiden alta alta aukeaa kuin luukut. Nyt luukuista putoaa, kuinka sanoisin, niin kuin neuloja. 

Paiskaudun maahan rantatörmälle vedetyn veneen viereen. Nyt alkaa kuulua kovaa suhinaa. Se 

voimistuu. Nyt se ulvoo. Painan pääni hankeen. Kuuluu kova rysäys, toinen, kolmas. Aivan kuin kaataisi 
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suuria kivitaloja. Ilmassa vonkuu, rätisee, viheltää. Taas kaatuu kivikuormia. Painan poskea lumeen, 

koetan kaivautua lumen sisään. Pelottaa.” ( Tämä tapahtui a.p. 17.2.1940 Paloisvirran varrella ). 

 

 

IV    ”MUISTA HERRA, MITÄ MEILLE ON TAPAHTUNUT” 

       Uhrit siunattiin Iisalmen kaupunkiseurakunnan kirkossa ( Pyhän ristin kirkko ) maaliskuun 8 päivänä 

1940 kello 18.00.  Arkut olivat jo yhteisessä haudassaan Iisalmen kaupunkiseurakunnan hautausmaalla eli 

Kangaslammin hautausmaalla. Seppeleet laskettiin kirkon alttarille. Vainajien hautaan siunaamisen toimitti 

kirkkoherra Erkki Alfred Kurki-Suonio. ( 1901- 1985 ).  Siunaustilaisuuden päätyttyä saattoväki kuljetettiin  

autoilla hautausmaalle. Irja Määttänen kirjoitti: ”Suuren haudan pohjalla kuumottavat valkoiset arkut 

kahdessa rivissä. Tiedämme niissä olevan ainakin osan omaistemme jäännöksistä.” ( Irja Määttänen, Kansa 

taisteli, 3 / 1980 ). 

Kuolleista 30 haudattiin Iisalmen Kangaslammin hautausmaalle yhteishautaan.  Kolme ( 3 ) uhria haudattiin 

Iisalmen maaseurakunnan hautausmaahan eli Vanhalle hautausmaalle. Kahdeksan ( 8 ) vainajaa haudattiin 

kotiseuduilleen muualle Suomeen. 

Iisalmen pommitusten uhrien muistomerkki paljastettiin Kangaslammin hautausmaalla toukokuussa 1958 

piispa Eino Sormusen suorittaman piispantarkastuksen yhteydessä. Muistomerkin paljastuspuheen piti 

rovasti Martti Ervola ( Tuomas Kortelainen, Iisalmen seurakunnan historia 1627 – 1977, Kiuruvesi 1977 ). 

MUISTOMERKKIIN HAKATUT TEKSTIT JA UHRIEN NIMET: 

”Ilmapommituksen uhreille. Iisalmen pommituksessa 17.2.1940 sai surmansa 42 henkilöä, joista tähän on 

haudattu 30. 

AULIS KARHULAHTI 

PEKKA KOKKONEN 

EINO OLLIKAINEN 

AKU LAITINEN 

LAURI JERNFORS 

HANNES NOUSIAINEN 

HANNES SIVONEN 

HELMI HUTTUNEN 

HENRIIKKA KOMULAINEN 

JENNY KOMULAINEN 

PENTTI KOMULAINEN 

KAARLO KOMULAINEN 

JORMA KOMULAINEN 

EILA KOMULAINEN  

SEPPO KOMULAINEN 
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ARVI LYYRA 

OLGA LYYRA 

IRENE LYYRA 

RIITTA LYYTINEN 

AILI LYYTINEN 

JOHANNA NOKIREKI 

KIRSTI NOKIREKI 

KAARIN NOKIREKI 

LIISA OTRA-AHO 

TAIMI LAPPALAINEN 

LASSI SUTINEN 

KERTTU HAARANEN 

HILJA PARVIAINEN 

HILJA PÄIVÄNIEMI 

MARTTA HEINONEN 

( Naisia ja tyttöjä 17, miehiä ja poikia 13, yhteensä 30 )  

Iisalmen kaupunkiseurakunta pystytti tämän muistomerkin 1958. 

MUISTA HERRA MITÄ MEILLE ON TAPAHTUNUT. Valitusvirret 5.1.” 

 

 

 

 

 

 

 


