Turun pommitukset talvisodan aikana
Kirjoittanut L e a - K a a r i n a H a l l a n v a a r a

Johdanto
Taman tutkielman tarkoituksena on tehda selkoa Turkuun
talvisodan aikana v. 1939-40 kohdistuneista pommituksista ja
niiden aiheuttamista vaurioista. Tyossa on myos ollut kasiteltava jonkin verran vaestonsuojelutoimenpiteita, joihin Turussa
pommitusrten tuhojen estamiseksi tai lieventamiseklsi oli ryhdytty. Aktiivista vaestonsuojelua eli ilmapuolustusta ei ole
haluttu kasitella erityisena lukuna, vaan sita ja siina tapahtuneita muutoksia on esitetty pommitusten yhteydessa.
Yhden ainoan kaupungin ottamista tutkimuksen kohteeksi
voi puolustaa Turun, ennen kaikkea kaupungin sataman, klaupallisen ja sotilaallisen merkirtyksen vuoksi. Turun satama oli
lahinna tuontisatama, vuonna 1938 maan kolmanneksi suurin
Helsingin ja Viipurin jiilkeen. Pakkastalvina Turun sataman
merkitys maan muihin satamiin verrattuna yleensa kasvoi, ja
kauppavaihtol.uvut osoittivat nousua, koska Turkuun vieva laivavayla oli suhteellisen helppo pita8 avoinna. Kuitelnkin v.
1939 kokonaisvaihto laski voimakkaasti, kaantyen tosin jyrkkaan
nousuun heti v. 1940. Kokonaiskauppavaihdon alenemiseen vaikutti ennen kaikkea viennin vaheneminen.1 Aivan varmasti
sodan syttymisella ja sataman pommituksilla on ollut osansa
tassa kehityksessa.
Tutkielma perustuu suurimmaksi osaksi arkistolahteisiin.
1 Eeva
M a t i n o 11 i, Piirteita Turun kasvusta itsenaisyyden
aikana. - Turun seitseman vuosisataa. Turun Historiallisen Yhdistyksen
Julkaisuja XVIII. Turku 1965. S. 218-219.
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Paikalliset sanomalehdet on kayty sota-ajalta lavitse. Lahdeaineistoon kuuluu my03 joidenkin turkulaisten omakohtaisia
kokemuksia.

I

Turku varauluu pommituksiin

Vaestons~ojelu~ntarkoituksena oli vaeston ja omaisuuden
suojaaminen vihollisen ilmahyokkayksilta ja muu1,ta toiminnalta. Yksityishenkilot olivat panneet alulle vaestonsuojelutoiminnan 1920-luvun lopulla. Vapaaehtoisella tyolla ei kuitenkaan paasty riittaviin tuloksiin, vaan tyolle tarvittiin valtiovallan tukea ja valtiojohtoista organisaatiota. Monien toimenpiteiden jalkeen lokakuun 30. paivana 1939 annettiin vaestonsuojelulaki seka laki yksityisten suoritettavista vaestonsuojelutoimenpiteista ja niiden kustannuksista. Lait tulivat voimaan
marraskuun 15. paivana 1939, siis kaksi viikkoa ennen sodan
p~hkeamista.~
Lain edellyttama vaestonsuojelulautakunta asetettiin Turussa
vasta joulukuun 18. paivana. Lautakunta aloitti toimintansa
vuoden 1940 alusta. Puheenjohtajaksi valittiin varatuomari
Reino Iioponen, varapuheenjohtajaksi apulaisammattientarkastaja Hugo Saila seka jaseniksi insinoori Paavo Auranen, tarkastusmies Armas Holmroos, varatuomari Tor-Erik Lassenius,
raitiotievaununkuljettaja Yrjo Roos, kauppias J u h o Salmi, varatuomari Arne Schrey ja vakijuon~aliikkeentarkastajaSulo Toimi
Sirnola.' Lautakunnan alaisena toimi vaestonsuojelukeskus, jota
Turun vaestonsuojelupaallikko johti. Paallikkona oli koko sodan
ajan komissaario V. H. Merimaa. Vaikka lautakunta aloitti
toimintansa vasta tammikuussa, ei se tarkoita, etteiko Turussa
olisi aikaisemmin ollut v5estonsuojelukeskusta ja sen alaisia
1 Aarne
S i h v o, Viieslonsuojelu. Siviilitoimilusk~illh - Sisiiasiainminislerio 1869-19-1-1. Helsinki 1944. s. 212, 218.
:! K e r t o m ~ i s TUI.ULIKaupungin I<unnallishallinnosta (TKK) 1939.
Turku 1910. Osasto 1, s. 192. (Vln pk 18. 12. 15 5 ) .
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elimia. Toiminita oli vain tapahtunut yksityisten tuella. Var'ojen puute :j ja myos voimaan lullut vaestonsuojelulaki aiheuttivat muutoksen ja liittivat Turun kiinteasti valtakunalliseen
jarjestoon.
Vaestonsuojelukeskus oli jaettu komento-osastoon, huoltoosastoon, raivausosastoon, teknilliseen o s a s t o ~ ~ ja
n palokuntaosas,toon. Viimeksi mainittu kuului Turun palokun'taan, joka o'li
saanut keskuksen avulla lisavoimia. Keskus oli myos perustanut laakintaaseman seka lukuisia ensiapuasemia eri tahoille
kaupunkia. Koko kaupunki oli jaettu vaestonsuojelulohkoihin,
joissa kussakin oli l ~ h k o ~ n h o i t a jja
a oma miehistonsa. Lohkot
kasittivat kaupunginosia. Niita oli kymmenen. Kunkin talon ja
korttelin suojeluryhmat olivat lohkon alaisia. Mainittuja suojeluryhmia taas johtivat suojeluvalvojat, joiden alaisina toimiv a t talojen asukkaaLJ Edella mainiltujen kaupunginosia kasittavien lohkojen lisaksi olivat teollisuuslohkot, joiden toimintaalueeseen kuului yksi tai useampia teollisuuslaitoksia.5

Vaesti~nsuojelulautakunta ja vaestonsuojelukeskus olivat
yhteydessa vaestonsuojelutarkastajaan, jonka toimipaikka oli
laaninhallituksessa. Vaestonsuojelutarkastaja
oli puolestaan
maan vaestonsuojelupaallikon alainen."
Sisaasiainministeri6 ei ollut antanut yksityiskohtaisia ohjeita
vaestonsuojelutoiminnan jarjestelysta, vaan vaestonsuojelulautakunta joutui koko sota-ajan kehittamaan si,ta tarkoituksenmukaiseksi ja joustavaksi.7 Tosin maan vaestonsuojelukeskuksen julkaisemassa vaestonsu~ojelukasikirjassa tuodaan esille
samantapainen jarjestely, mita Turussa noudatettiin.*
:j

T t t r ~ t nSanoinat ( T S ) 3. 2. 1940.

1 T S 3. 2. 1940.
.', T u r u n viicstiinsuojelualue. E
1693. T u r u n L a a n i n h a l l i t u k s e n
arkisto.
1; S i h v o, m.t. s. 213.
7 T S 3. 2. 1940.
Ilrnahyiikkiiyksel ja niidcn t o r j u m i n e n . Viiestonsuojelun kiisik i r j a I. Helsinki 1938. s. 266-273.

*
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Samassa kirjassa oli myos ohjeita itse vaestonsuojelutoimenpiteista. Tuskin muita ohjeita ennen sotaa oli olemassakaan.
Juuri sen vuoksi kehatettiin paikallisia vaestonsuojeluviranomaisia seuraamaan tarkasti lehdistossa ja radiossa annettavia
maan vaestonsuojelupaallikon ohjeita, jotka nopeasti ja tehokkaasti tuli soveltaa kaytantoon. Mainitut tiedotukset, ohjeet
ja maaraykset tuli paivittain ottaa talbeen ja muodostaa niista
jonkinlainen leikekokoelma vaestonsuojeluasioiden muistioksi.
Samalla tavalla oli meneteltava myos sisaasiainministerion,
poliisin j8a paikallisten vaeslonsuojeluviranomaisten vastaavanlaatuisten tiedotusten ja suojeluohjeiden suhteen."ama
ohjeet
muodostivat rungon vaestonsuojelutoiminnalle, ja koska ne julkaistiin yleisissa tiedotusvalineissa, tieto niista tuli myos suoraan
valitetyksi kaupungin asukkaille.

Vaestonsiirrot
Ensimmaisia tarkeita toimenpiteita sodan sytyttya ja pommitusvaaran kaytya ilmeiseksi oli kaupunkilaisten, ennen kaikkea vanhusten ja lasten, siirtaminen pois kaupungista. Vaestonsiirto voitii,n toimittaa pakollisena tai vapaaehtoisena. Helpottaakseen myohemmin ehka toimeenpantavaa pakollista vaestonsiirtoa laaninhallitus antoi heti joulukuun alussa kuulutuksen
vapaaehtoisesta vaestonsiirrosta Turun kaupungin ja sen esikaupunkien asukkaille. Asukkaita kehotettiin rauhallisesti suorittamaan valmistelunsa vaeston poissiirtoa varten. Vapaaehtoisesti kehotettiin kaupungista siirtymaan pysyvasti sairaita,
jotka eivat olleet sairaalahoidossa, ja niita alle 16-vuotiaita
seka y11 60-vuotiaita, joita ei ollut sotilas-, poliisi- tai vaestonsuojeluviranomaisten toimesta maaratty erikoistehtaviin tai
jotka eivat kuuluneet Lotta Svard-jarjestoon. Vapaaehtoisesti
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saivat s i i ~ t y amyos edella mainitluihin ryhmiin k ~ u l u m a t t ~ o m a t ,
paitsi valtion tai kunnan viran- ja toimenhaltijat, ase- tai tyopalvelusvelvolliset, erikoistehtaviin maaratyt seka ne, joiden
jaaminen kaupunkiin elinkeino- ja liike-elaman tai teollisuuden
takia oli valttamatonta. Yleisiin kuljetusvalineisiin - juniin,
laivoihin ja linja-autoihin - turvautuva vaesto sai siirtyessaan
ottaa mukaansa omaisuuttaan vain sen verran, kuin kukin saattoi kantamalla kuljettaa mukanaan. Pois siirtyvien tuli noudattaa viranomaisten kaskyja, silla se oli turvallisuuden kannalta
valttamatonta. Varattomat, jotka olivat saaneet itselleen asuinpaikan maaseudulta, saivat matkustaa ilmaiseksi juniin liitetyissa umpinaisissa tavaravaunuissa. Vapaalippuja sai Turun
rautatieasemalta
pikatavaratoimistosta. Lisaksi korostettiin
asukkaiden oman edun kannalta olevan toivottavaa, etta kaikki
ne, joiden oli sallittu siirtya kaupungista ja joilla siihen oli
mahdollisuus, poistuisivat vapaaeht~isesti.~"
Lehtien selostaessa tata laaninhallituksen julistusta ne esittivat erheellisesti kansanhuoltopiirien jarjestavan evakuoinnin,
mika tosin oikaistiin seuraavana paivana. Vasta perill$. kansanhuoltopiirit huolehtivat evakuoiduista. Jokaise,n oli itse jarjestettava vapaaehtoinen siirtymisensa.ll
J o ennen laaninhallituksen kuulutusta oli Turusta lahtenyt
runsaasti naisia, lapsia, vanhuksia ja sairaita turvallisemmille
seuduille. 8Linja-autoilijain Asematoimiston), hoitaja oli kertonut Turun Sanomain edustajalle odotussalin olleen tupaten
taynna vakea jo marraskuun 30. paivana puolenpaivan aikaan.
Kaupunkilaisten matka oli suuntautunut eri puolille maakuntaan, jopa kauemmaksikin. Toimisto.nhoitaja kuten myos Turun
asemapaallikkij arveli ruuhkan jatkuvan lahipaivina. Rautateille oli jo asetettu lisavaunuja."
'0 T S 3. 12. 1939, U u s i Aura (UA) 3. 12.. V a r s i i t a i s - S u o n ~ i(VS) 3. 12.,
Aho U?~derrattelser(AU) 3. 12., Sosialisti (Sos.) 4. 12. 1939.
11

UA 4. 12., 5. 12., Sos. 5. 12., 7. 12. 1939.

12 T S

2.12. 1939.
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Vaeston siirtyminen jatkuilrin.
Enimmakseen kaytettiin
linja-autoja, joten asemalla oli tungosta. Ylimaaraisia autoja
ei kuitenkaan saatu. Rautatieasemalla sita vastoin ei syntyny't
suurempaa ruuhkaa. Vapaalippuja oli joulukuun 4. paivaan
mennessa annettu yli 300 kappaletta. Vaestonsiirtoa oli tapahtunut myos muilla kulkuneuvoilla, kuten yksityis- ja kuormaautoilla. Lisaksi ilmoitettiin, etta poliisilaitoksella oli mahdollisuus jarjestaa rajoitettu maara henkiloautoja kuljettamaan turku'laisia seuduille, joille ei ollut rautatie- tai linja-autoyhteyksi8;.l:l
Monet pois siirtyneet palasivat muutaman paivan kuluttua
kaupunkiin, koska Turkua ei pommitettu. Taman vuoksi jouduttiin lehdissa huomauttamaan, etta Turkuun palaamin'en oli
jyrkasti kiellettya. Samalla kehotettiin maaseudun asukkaita
rajoittamaan varsinkin linja-autoilla tapahtuvia kayntejaan
Turussa, etteivat he nain estaisi Turu,n asukkaiden siirtymista
pois kaupungista. Toilsaalta luvatta lah'teneita pyydettiin palaamaan heti t ~ i m i p a i k k o i h i n s a . ' ~
Uusi kuulutus laslten ja vanhusten pois siirtymisesta annettiin Turun jouduttua ensimmaisen pommituksen kohteeksi joulukuun 19. paivana. Viranomaiset lrehottivat heita lah'temaan
maaseudulle, koska ilmahyokkaykset voivat uusiutua. J o evakuoitujen palaaminen kaupunkiin selitettiin lasten kannalta vastuuttomaksi.'"
Lasten evakuoimiseen osallistui myos lastensuojelulau~takunta.
Monilla vanhemmilla, jotka tyovelvollisina eivat voineet lahteii
kaupungista, oli vaikeuksia loytiia lapsilleen sopiva hoitopaikka
maaseudulta. J u u r i naille lautakunta larjosi apuaan. Lautakunta oli jarjestanyt ns. talvisiirtoloita Auran Karviaisten kouluun, Poytyan Jalkalan ja Kaulanperan kouluun; Kyron asema13

U A 5. 12., Sos. 7. 12. 1939.

14

Sos. 8. 12., VS 8. 12.. U A 8. 12.. A U 8. 12 1939

1-S

19. 12.. Sos. 21. 12., U A 21. 12. 1939.
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kylassa oli myos t a l v i s i i r t o l a . ~ ~ a p s ilahetettiin
a
myos Ruotsiin."
Ilmeisesti kehotuksia kaupungista siirtymiseen noudatettiin
riittavasti, koska pakollista vaestonsiirtoa ei tarvinnut panna
toimeen.

E n s i a v u n anta1nine.n
Sodan uhatessa Turun terveydenhoitolautakunta oli ottanut
tehtavakseen huolehtia ensiaputarpeista. Sairaanhoitajien, laakintalottain ym. avustuksella oli valmistettu huomattava maara
sterilisoituja ja sidosplakaatteja, ensisiteita ym. sidostarpeita.
Taloja oli kehotettu varaamaan naita lautakunnan tarpeelliseksi arvioima maara, samoin paareja! lastoja ym. Talot hankkivatkin mainitut ensiaputarpeet, ja lautakunta luetteloi yllamainittujen henkiloiden avus~tuksellakaikkien talojen varusteet.
Lautakunnalla oli sita paitsi viela keskustaydennysvarasto sijoitettuna pommitustuhon varalta useaan paikkaan kaupungilla.
Ensiaputarpeita luovutettiin niista tarpeen mukaan vaestonsuojelukeskuksen kayttoon.lS Myos ensiapukursseja jarjeslettiin.
Naiden ansiosta oli ensiavunantajia yleensa useila joka talossa.
Joulukuun alussa Suomen Punainen Risti jarjesti kolmipaivaiset
ensiapuk~rssit.~!'
Koska ensiavunantajia oli runsaasti ja sidostarpeita ja paareja
aina saatavissa, naytti silta, etta vaesto pommituksien sattuessa
voisi saada ensiavun loukkaantuneille, vaikka liikkuvien ensiapuryhmien apu esim. suurien pommitusten aikana olisi jaanyt
t ~ l e m a t t a k i n . ~ Y a m pitikin
a
paikkansa, ensiapuhuolto toimi
hyvin. Lisaksi vaestonsuojelukeskus oli perustanut ensiapuaseUA 17. 12. 1939; T K K 1939: 5, s. 17. T K K 1940: 5 , s. 31.
s. 100.
J*
T K K 1939: 6, S. :3-4.
T K K 1940: 6, s. 2.
1:) VS 10. 12. 1939.
20 T K K 1939: 6 ; s. 3--4.
16

17 T K K 1940: 1:
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mia eri puolille kaupunkia. Nama ensiapuasemat oli tarkoitettu
vaikeammin loukkaantuneille, joille talojen ja korttelien ansiavunantajat olivat jo arutaneet avun sitomalla heidan haavansa.?'
Naiden asemien lisaksi teollisuuslohkoilla oli omat ensiapuasemansa."
Ensiapuasemia ei tarvittu siina maarin kuin ennen
sotaa oli arveltu, ja samoin oli lailta vaestonsuojelukeskuksen
perustaman laakintaaseman. Sita ei ollut tarvittu helmikuun
alkuun mennessa lainkaan, koska kaikki avun tarpeessa olleet
oli voitu vieda hoidettaviksi laanin~airaalaan.'~ Taman saman
asian esitti vaestonsuojelutarkastaja sodan paatyttya. Hanen
mielestaan kiinteiden ensiapupaikkojen varaamisesta oli tuskin
ollut vastaavaa hyotya. Sen sijaan liikkuvat asemat olisivat
Ensiapuasemilla ei myosolleet t a r k o i t u k ~ ~ e n m u k a i s e m p i a . ~
kaan voitu hoitaa vaikeita tapauksia. Taman vuoksi vaeslonsuojelulautakunta ehdotti terveydenhoitolautakunnalle kahden
tai kolmen varasairaalan perustamista silta varalta, etta laaninsairaala vaurioituisi pornmit~ksista.~5Aietta ei ainakaan talvisodan aikana toteutettu.
Turku sai myos ulkopuolista sairaanhoitoapua mm. Ruotsista.
Goteborgin kaupunki oli tarjonnut apuaan, ja Turku oli paattanyt pyytaa lahinna kirurgista apua, ainakin yhden laakarin
ja muutamia sairaanhoitajia.?G

Palontorjunta
Pommitusten aiheuttamien tulipalojen torjuntaan osallistuivat Turussa vakinaisen palokunnan lisaksi Turun vapaaehtoiSos. 1. 12., VS 1. 12., U A 1. 12., 9. 12. 1939.
Turun vss-alue. E 1693. Laiininhallituksen arkisto.
''3 TS 3. 2. 1940.
24 Vss-tarkastajan
kirjelma vss-keskusten ym. lcolcoonpanosta
VPE:llc 9. 5. 1940. Kohtcitten ilmoitukset 17-82916.
Sota-arkisto.
25 Turun Kaupungin Vaestijnsuojelulautakunnan Poytskirjat 194041, 8 . 2 . 1940. 5. 5. Ca 1. Turun kaupunginarkisto.
3; U A 28. 2., AU 28. 2.. Sos. 29. 2. 1940.
21

2
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nen palokunta (VPK) seka ns. Erillinen Palotorjuntakomppania
(EPK). Lisaksi Kaarinan ja Maarian vapaapalokunnat osallistuivat tarvittaessa s a m m u t u ~ s t o i h i n . ~ ~
Erillinen Palotorjuntakomppania muodostettiin joulukuun
alussa vakinaisen palokunnan avuksi. Heti sodan puhjettua
kutsuttiin lehti-ilmoituksilla, joita toistettiin useasti, reippaita
16-60-vuotiaita
mieshenkiloita
apumiehiksi palokunta~an.**
Lopulta lukumaara nousi tarkoitettuun ylarajaan, 100 mieheen,
vaikka valilla olikin turvauduttava tyovelvollisuuslakiin. Naille
miehille annettiin kaytannon palokuntakoulutusta aamupaivisin
ulkona ja iltapaivisin pidettiin oppitunteja ja harjoituksia
sisalla. Kun sitten ensimmaiset pommitukset olivat noin kolmen viikon kuluttua, pidettiin Erillisen Palotorjuntakomppanian
joukkueita (2) jotensakin kykenevina toimimaan palokuntalaisten
apuna. Joukkueet olivat saaneet myos asianmukaiset varusteet,
kuten suojapuvut, kyparat, kumisaappaat, kumikintaat ja kaasunaamarit.?!' Komppanian toimintakyky ei ollut kovin kehuttava, mutta varsinkin jalkisammutuksissa siita oli sikali hyotya,
etta se vapautti vakinaiset sammuttajat tarpeelliseen lepoon.
EPK:n miehet saapuivat ilmahalytyksen sattuessa tyopaikoistaan tai asunnoistaan kahteen maarapaikkaansa. Kaikille naille
ylimaaraisille palontorjujille, myos VPK-laisille, maksettiin
halytys- ja sammutusajasta 5 mk tunnilta, yolla 10 mk tunnilta.
EPK:n miehet saivat lisaksi kaksi ateriaa paivassa Turun VPK:n
talon ravintolassa. Talla olikin suuri merkitys tyytyvaisyyden
~ail~ttamisek~si.30
Aterian oli pa~lopaallikko Are11 saanut jarjestetyksi jo joulukuun pu~olessavalissa. Aterian maksoi kaupunki. Se,n saivat myos muut palokunnassa olevat vapaaehtoiset. Palokuntaan oli nimittain otettu 15 naista ambulanssien
TKK 1940: 4, s. 61.
28 UA 2. 12., 4 12., 6. 12., VS 3. 12., Sos. 2. 12., 5. 12., 7. 12., 16. 12.,
AU 16. 12. 1939.
29 TKK 1939: 4, s. 53.
30 TKK 1940: 4. s. 61.
27
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kuljettajiksi, jotta vakinaisen palokunnan
sammutu~tyohon.:~~

miehisto

vapautui

Palokunta tarvitsi myos lisaa kalustoa. Poikkeuksellisen
tilanteen jo'hdosta palokunnalle myonnettiin maararaha kaluston tuntuvaan lisaamiseen. Sota-aikana saatiin lahjaksi Ruotsista hinattava ~ a a h t o s a m m u t u s r u i s k u . ~Palopa2llikko
~~
pyysi
myijs kaupungin asukkaita lainaamaan miesten polkupyoria
palokunnalle, ))kun pyiirien omistajat eiviit niita it,,se tahan
aikaan vuodesta valttamiittomasti tarvitse)).:3:3
Palokunta halytettiin vuonna 1939 21 kertaa ilmapommitusten vuoksi ja vuo'nna 1940 130 kertaa. Halytys annettiin 145
kertaa vaestonsu~ojelukeskuksessa olleesta palopaallikon koment o t o i r n i s t o ~ t a . ~Turun
~
Vapaaehtoinen Palokunta oli talvisodan
aikana hajasijoitettuna seit,semaan erilliseen sammutusosastoon
eri puolille kaupunkia. Sammutusosastojen miehet kokoontuivat asemapaikoilleen ilmahalytysten sattuessa. Asemapaikoille
annettiin sammutusmaaraykset puhelimella tai laheteilla puhelimen ollessa epakunnossa. Ssodan aikana halytettiin sammutusosastot yhteensa 131 kertaa."j

Vaestonsuojelutarkastajan kirjelmassa sodan paatyttya todettiin Turun sodanaikaisten sammutusjoukkojen olleen r i i t t a ~ a t . 3 ~
Silti palokunnan kertomuksissa todebtiin monesti kaikkien miesten olleon liikkeella, jopa niin etta portinvartijakin joutui sammutustehtaviin.3' Mutta palomiesten suuren uhrautuvaisuuden
31 TKK 1939: 1, s. 110 (Khn pk 19. 12. 1220.
Sos. 2. 12. 1939.
32

s); TKK

1939: 4, s. 53,

TKK 1939: 4, s. 48; TKK 1940: 4, s. 62.

33 Sos. 5. 12. 1939.
34

TKK 1939: 4, s. 48, TKK 1940:4, s. 54.

Olavi K o i v i s t o, Turun Vapaaehtoinen Palokunta 1838-1963.
Turku 1963 s. 44-45,
51.
35

36 Vss-tnrkastajan
kirjelma vss-keskusten ym. kokoonpanosta
VPE:lle 9. 5. 1940. Kohteitten ilmoitukset 17-82916.
Sota-arlcisto.

37

TKK 1940: 4, s. 57. Tama tapahtui 29. 1. 1940.
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ansiosta tyot saatiin tehdyksi. Monesti myos kaupungin asukka'at auttoivat palomiehia mahdollisuuksiensa mukaan.
Rakennusten paloturvallisuudesta huolehtiminen oli ensiarvoisen tarkeatii. Tasta talon asukkaiden oli itse huolehdittava.
Erityista huomiota kiinnitettiin ullakoihin: niista oli vietava pois
kaikki tulenarka tavara. Mikali mahdollista ullakon kaikkiin
osiin oli oltava esteeton nakoala. Asukkaiden oli myos hankittava tulensammutusvalineita: palosankoja, vesisailioita, hiekkaa
ja lapioita. Nain toivottiin paastavan siihen, etta asukkaat itse
voisivat sammuttaa pienemmat pabot.:j8 Ullakk'ojen tyhjentamismaarayksia ei aina toteltu, minka palokunta saattoi havaita
s k u s si,lta, etta ohjeisammuttaessaan p o r n m i t u s p a l ~ j a . ~ ~ ~ otuntui
siin kiinnitettiin huomiota vasta sitten, k u n jotain sellaista oli
tapahtunut, jo'ta olisi voitu lievittaa ohjeita seuraamalla.

Hiilytys-, viesti- ja v a ~ t i o p a l v e l u
Halytys-, viesti- ja vartiopalvelua hoitivat varsinaiseen vaestonsuojeluhenkilijstoon kuuluvat, suojeluskuntalaiset ja lotat.
Lisaksi oli palljon vapaaehtoisia, naisia ja koululalsia, jotka kaikki
toimivat palkatta.40 Vapaaehtoisia otettiin heti sodan alussa.
Koululaiset olivat yleensa 14-19-vuotiaita poikia ja tyttoja. Heidat otettiin palvelukseen vanhempien s ~ o s t u m u k s e l l a . ~ ~
Pommitusten lisaan~tyessa vaestonsuojeluhenki1ostoa kehotettiin entista suurempaan toimintavalppauteen. Tahystyspalvelun
tehokkuutta ja viestipalvelun nopeutta oli tehostettava, ilmahalytysmerkit annettava ajoissa.12 Kaupungissa oli kolme tahystys:%H Ohjeita ilmahybkkiiysten varrilta. s. 3-4;
Ohjeet ullakon tyhjenta~nisestaja tavarain j#rjeslclysta siclla. Helsinki 1939. s. 3-4.
39 T K K 1940: 4, s. 57.
40 T S 3. 2. 1940.
4 1 U A 30. l l . , Sos. 30. 11. 1939.
42 T S 23. 12., S o s . 23. 15. 1939.
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asemaa, kussakin 1 -1- 8 miesta, jotka olivat majoiltettuina kullakin tahy~tysasemalla.~"
Halytykset annettiin halytyssireeneilla, joiden kayttovoimana
oli sahkovirta. Halytyksen antaminen oli siis mahdotonta sahkovirran ollessa katkaistuna. Tallaisissa tapauksissa annettiin
slodan alkuaikoina halytys siihkolaitokselle asennetulla hoyryviheltimella, mutta kun sahkolaitoksen hoyrykattilan painetta
helmikuun puolessavalissa alennettiin, ei halytysta enaa voitu
suorittaa mainitulla viheltimella. Sen vuoksi paatti lautakunta
hankkia s a h k o a k k ~ m u l a a t t o r e i t a . ~ ~
Talojen sisaisesta halytyksesta huolehtivat asukkaat suojeluvalvojansa kanss,a. Erityista huolta pidettiin siita, etta yijhalytysten aikana kaikki talon asukkaat tulivat ~uojaan.~"uhelimen kaytto talojea sisaisena halytysvalineena oli k i e l l e t t ~ . ~ G

Vaestonsuojat
Sodan sytyttya oli kaupunkilaiset turvattava mahdollisten
pommitusten varalta rakentamalla vaestonsuojia. Lehdissa tahdennettiin erikoisesti, etta jokaiseen taloon oli rakennettava vaestonsuoja. Kivitaloissa suoja oli laitettava kellarikerrokseen, jonka
katto oli tilapaisrakentein tuettava sortumien estamiseksi. Jos
suojassa oli ikkunoita, oli niiden ulkopuolelle laitcttava lankkuluukku ja sen eteen vahintaan 50 cm:n paksuinen hiekkalaatikko, jonka tarkoituksena oli suojata sirpaleilta ja paineaallolta. Puutaloissa oli suojapaikoiksi kaivettava suojahautoja
talojen pihamaille tai laitakaupungilla aivan l a h i m a a s t o ~ n Jos
.~
43 Vss-tarkastajan kirjelma VPE:lle 9. 5. 1940. Kohleitten ilrnoitukset 17-82916.
Sota-arkisto.
4 4 Vss-lkn pk 15. 2. 1940. 4. 5 . Ca 1. Kaup. ark.; TKK 1940: 1, s. 107

a).

(Khn pk 5. 3. 229
45 Halme. Lehtinen, vaslauskirje; Larinkorpi, paivakirja.
46 SOS. 7. 12., UA 7. 12., TS 13. 13. 1939.
47 TS 5. I%., UA 5. 12., VS 5. 12. 1939.
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suojahautoja ei voitu kaivaa, oli rakennettava suojahautain mallisia maanpaallisia suojarakenteita tai kunnostattava vahvaseinai'sia pesutupia ym. rakennuksia suojapaik~iksi.~HYleisin vaestonsuojatyyppi puutaloalueilla olikin pesutupaan tai saunaan laitettu suoja. Puutalojen kellareita kaytettiin myos suojina: istuttiin perunoille ja juureksille tarkoitetuissa salvois is sax ja 0 1 t h
xkovasti turvassan.~!)
Joltta jokaiseen taloo'n olisi saatu mahdollisimman nopeasti
vaestonsuoja, keho~tettiin kaikkia talon asukkaita osallistumaan
suojan kunnostamiseen, pidettiin vaestijnsuojatalkoita. Miehet
suorittivat suojan seinien ja katon tukemisen, naiset huolehtivat
mm. siita, etta suojassa oli ensiaputarpeita.") Tallaista yhteishenkea ei kuitenkaan ollut kaikissa taloissa. Ilmeises*ti kaikkiin
ei edes rakennettu suojaa, koska viela tammikuun lopulla jouduttiin uhkaamaan ))niskoitteleviax sakolla. Lisaksi mainittiin,
etta suoja voitiin rakentaa laiminlyojan kustannuksella ja saattaa
hanet lain maaraamaan e d e s v a s t u ~ s e e n . " ~
Vaestijnsuojicn rakentajille ltaupungin rakennustarkastaja
toimitti varsinkin vuoden 1939 loppupuolella runsaasti jaljennoksia maistraatin arkistossa olevista piiru~stuksista. Neuvoja
sai sittemmin myos vaestonsuojelulautakunnalta.~
Talonsuojien lisaksi oli ns. yleisiii suojia, jotka oli ensi sijassa
tarkoitettu kadulla liikkujille. Tallaisia suojia oli Turussa vahan.
Naita olivat esilnerkiksi postitalon suoja, linja-autoaseman suoja
ja kirja'ston kellarissa oleva suoja. Sirpalesuojat ja suojahaudat
oli tarkoitettu samoin ulkona liikkuville. Naita oli mm. keskikaupungilla Cygnaeuksen koulun edessa. Kupittaalla oli laaja
suojahauta Uudenmaankadun ja Itaisen kadun laheisyydessa.
Joulukuun puole~ssavalissasuojahautoja ja sirpalesuojia oli 1500
48

T S 21. 12. 1939.

49

Varjonen A,, vastauskirje.

50

T S 5. 12., UA 5. 12., VS 5. 12. 1939;

51

TS 28. l., Sos. 28. 1. 1940.

5"

T K K 1939: 2, s. 25-26;

Lehtincn, vastauskirje.

T K K 1940: 1, s. 4 3 ;

TS 3. 2.,

10. 3. 1940.
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hengelle, tammikuun alussa niita oli jo n. 4500 hengelle. Uusia
suojia oli viela silloin rakenteilla.53
Kaupunki suunnitteli myijs kaasun- ja pomminkestavien
yleisten suojien rakentamista. Helmikuun alussa vaestonsuojelulautakunnassa kasiteltiin suunnitelmaa, jonka mukaan suojia
tulisi rakentaa suunnhtteilla o'levan ammattikoulun ton'tille Aninkaistenkadun varrelle, Puolalanpuistoon Rauhankadun paahan,
Olavinpuistosta Samppalinnan vuoreen ja Teininkujalta Vartiovuorenmakeen. Asia vaati lautakunnan mielesta lisaselvitysta.
Aninkadstenkadun varrelle rakennettavasta suojasta oli jo tehty
eri ehdotus, mutta muilta osiltaan asia jatettiin vaestonsuojelukeskuksen selvitet~tavaksi:~~
Kaupungin laitaosien heikkoon vaestonsuojatilanteeseen lautakunta kiinnitti myos huomiota. Naille alucille suunniteltiin
kolmen kalliosuojan poraamista, Vuorityomiehenkadulta Urheilupuistoon, Nummenmacn Kuuvuoreen ja Mikaelin kirkon alle
tai viimeksi mainitun kanssa vaihtoehtoisesti Puolalanpuistoon.
Tyon voisi suorittaa kaupungissa oleva ruotsalainen ammattityovaki, jolla oli myos tyohon tarvittavia erikoiskoneita.55
Kaupungin oli lisaksi jarje~~tettava
suojia virastojensa ja laitostensa henkilokunnalle. Eniten suojia oli satama-alueella. Suurimmaksi osaksi ne rakennettiin vasta sitten, kun laaninhallitus
oli velvoittanut kaupungin 15 000 markan sakon uhalla ryhtymaan toimiin sirpalesuojien ralrentamiseksi alueelle. Turun
Kauppakamari oli myos kiinnittanyt huomiota suojien puuttumiseen, mita se piti syyna siihen, ettei tyovaki pysynyt satamassa.
Kauppakamari ehdotli satanlaan rakennettavaksi lisaa, paitsi
sirpalesuojia, ainakin kolme uutta s u o j a a . " S o d a n loputtua satamassa oli satamalautakunnan ilmoituksen mukaan 13 suojaa.
Naista oli sen mukaan vain kolme rakennettu sakolla uhkaamisen jalkeen, nim. S 0 K : n makasiinissa olleet suojat (kellari ja
53

UA 9. I ? . , 14. 1%.1939, 4. 1. 1940, Sos. 5. 1. 1940.

54

Vss-lkn pk 8. 2. 1940, 4. $. Ca 1. Kaup. ark.
Vss-lkn pk 7. 3. 1940, 10. 8. Ca 1. Kaup. a r k .
TKK 1940: 1, s. 41 (Khn pk 9. 1. 43. 5 ja khn pk 3. 1. 22 g )
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I kerros) ja Turun linnan vankito'rnissa ollut suoja. Naihin kolmeen suojaan mahtui 2300 henkea. Aikaisemmin satamassa
olleisiin 10 suojaan mahtui vahan yli 1000 henkea. Niista suurin
sijaitsi Turun linnan pesutuvassa (400 henkea), kaksi voisuojassa
ja yksi Shellin jakeluaseman lahclla - tahan mahlui vain 20 henkea. Suojia oli lisaksi linnan puistossa ja varastoalueilla.s7
Uudet suojat ainakin kaksinkertaistivat suojiin mahtuvien maaran. Lisiiksi eraiden varhaisempien suojien pommikestavyys e i
varmaan ollut paras mahdollinen. Esim. Vienti-Export
Ltd:n
halkotarhassa oleva suoja oli eraan suojassa olleen kertoman
mukaan rakennettu siten, etta halkopinojen valit oli katettu
hiekkasakeilla."
Tama suoja tulikin myohemmin hiivitettavaksi
ymmarrettavasta syysta - halkopulan takia. Satamalautakunta
ilmoitti suojien olleen lujempia kuin vaestonsuojelupaallikon
Ilmeisesli suojakysymys oli aiheuttanut
ohjeet edellyttivat."
kitkaa satamalautakunnan ja vaestonsuojelulautakunnan valilla.

Monien teollisuuslaitosten suojat olivat sodan alussa suhteellisen huonoja, mikali niita oli lainkaan. Suojia oli kaikessa kiireesss kunnostettu kellareihin, kallilahuoneisiin ja tyopajoihin.
Crichton-Vulcanilta tyovaki suojautui laheiseen maastoon ja
Tasta syysta monet
Huhtamaki 0y:sta laheiseen metsikkoon."
teollisuuslailokset ryhtyivat sodan aikana kestavien pommisuojien rakentamiseen. P. C. Rebtig & C:o anoi oikeutta rakenlaa
vaestonsuoja tehdashenkilokunnalleen joko Nunnankadun alle tai
Vartiovuorenmakeen to'ntilta 11. 3. lahtien. Tahan anomukseen
suostuttiin. Samoin Ipn,os Oy anoi oikeutta rakentaa Kako1,anvuoreen vaestonsuoja Arniraal~istonkadulta,mihin myos suostuttiin.G1
T K K 1940: 1, s. 41-42
( K h n p k 12.3. 251. 9); T K K 1940:2, s. 23.
Wiren, haaslailelu.
s!' T K K 1940: 1, s. 41-42.
T u r u n vss-slue. E 1693. Liiiininhvllituksen arkisto.
T K K 1939: 1, s. 69 (Vtn p k 20. 11. 11. 5 ja 37 a, k h n pk 12. 12.
1197. 8. k h n p k 4. 1%.1178. 9 ja k h n pk 12. 12. 1198 9); T K K 1950: 1 s. 42
( K h n p k 9. 1. 47. #).
57
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Kaupunki osallistui myos eraiden teollisuuslaitosten suojien
rakentamiskustannuksiin, mm. Wartsila-yhtyman ja Suomen
Pultti 0 y : n vaestonsuojien rakentamiseen. Wartsila-yhtyma
aa
halusi vuokrata alueen Korppolaismaesta ~ a e ~ s t o n s u ~ o jvarten.
Kolmasosa rakennettavasta suoja,sta tulisi kaupungin kayttoon,
joten kaupungin ei tarvitsisi rakentaa vaestonsuojaa kaasulaitosta ja sen lahella olevaa asutusta varten. Suomen Pultti Oy:,n
vaestonsuojaan osallistuttiin, koska kaupunki omisti kyseessaolevat k i i n t e i s t ~ t . ~ '
Vaestonsuojat jaettiin siis yleisiin suojiin ja talojen suojiin.
Sodan alussa tehtiin hyvin tarkka ero naiden valilla. Yleiset
suojat oli tarkoitettu vain kaduilla halytyksen sattuessa liikkuneille. Yksityisten talojen asukkaat eivat saaneet siirtya yleisiin suojiin. Talojen suojat oli ensi sijassa tarkoitettu vain talojen omille asukkaille ja heidan luonaan mahdollisesti vieraileville h e n k i l ~ i l l e . ~Sodan
~
kestaessa tasta ehdottomasta kaksijaosta oli pakko luopua.

Katukuvan muuttuminen ja valaistukse?~saannostely
Vaestonsuojia rakentamalla yritettiin suojata kaupungin
asukkaita pommitusten tuhoilta, mutta myos rakennulrsia suojattiin. Kellarikerrosten ikkunoita tukittiin hiekkasakeilla ja
muilla tarkoitukseen soveltuvilla suojuksilla, ikkunaruutuihin
liimattiin ristiin paperiliuskoja ja suurten nayteikkunoiden suojaksi sirpalevaikutusta ja ilmanpainetta vastaan oli rakennettu
lautasuojuksia. Turun Sanomain mukaan Turku naytti joulukuun alussa ))sodan kauhuja vastaan paattavaisesti puolustautuvalta k a u p u n g i l t a ~ ) . G ~ e l m i - m a a l i s k u u nvaihteessa Turun pat(;"
T K K 1940: 1 , s. 42-43
(Vtn p k 22. 1. 8. 5, k h n p k 23. 1 91.
p k 12. 3 242. 5 ) ; T K K 1940: 1 , s. 44 ( K h n p k 20. 2. 175. rj).

T S 21. 12., U A 22. 12. 1939.
G4

T S 8. 12., UA 3. 12., Sos. 5. 12. 1939.
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saat ))puettiin sota-ajan asuihin)): niiden ymparille rakennettiin
hirsista ja vahvoista lankuista suojus.G"
Katuvalaistusta oli vahennetty jo lokakuussa, ja joulukuun
alusta valaistus oli kokanaan sammutettuna sodan loppuun
saakka. Laaninhallitus ilmoitti sotavalaistuksen lopetetuksi
maaliskuun 15. paivasta lahtien, kuitenkin niin etta kahden tunnin sotavalmius sailyi."
Sen jalkeen kun kasky sotavalaistuksen toimeenpanosta oli annettu, talojen oli numerovaloja lukuunottamatta sammutettava piha-, tie- ja porttikaytavavalaistus seka
ovien ulkovalaistus, mainosvalaistus ym. Talojen numerovalot
oli himmennettava ja varjosteittava. Huoneiden sisavalaistus ei
saanut nakya rakennuksen ulkopuolelle. Ikkunat oli peitettava
joko kiinteasti pimenny.spaperilla tai valoalapaisemattoma11a
pahvilla tai kankaalla, joka oli liimattava ikkunapintaan. Ikkunat saattoi myos laudoittaa umpeen. Tallainen peittamistapa
tuli kysymykseen huoneissa, joita vain harvoin kaytettiin. Saannollisesti pimeana aikana kaytettavi'ssa huoneissa taytyi pimentaminen suorittaa verhojen avulla. Talloin oli erityisesti huolehdittava siiita, etta verhot painuivat tiiviisti ikkuna-aukon reunoja vasten, jotta valo ei nakyisi ~ 1 0 s . ~ ~
Joulukuun puolessavalissa v~estonsuojelupaallikko Merimaa
muistutti turkulaisia laiminlyonneista tai oikeastaan pimennysmaaraysten rikkomisesta. Monet verhot passtivat valoa lavitseen tai olivat niin huonosti kiinnitettyja, eltii raot loistivat kirkkaina valoviiruina. Ullakkojen ikkunat olivat yleensa jaancct
peittamatta. Asukkaiden kaydessa siella valot loistivat kirkkaina. Huoneista, joiden ikkun'oita ei ollut peitetty, oli lamput
ehdottomasti kierrettava irti.6s
65

UA 9. 2.) 5. 3. 1940.

TKK 1939: 4, s. 34-35, TKK 1940: 4, S . 38, TKK 1940: 1, s. 163
(Khn pk 12. 3. 270. 5).
67 Ohjeet rakennusten ulko- ja sisavalaistulrsen saBnnoslelyst8. Helsinki 1939. s. 3-10.
68 TS 13. 13. 1939.
66
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Poliisi- ja v~estonsuojeluviranomaiset valvoivat myiis, etta
ajoneuvojen valaisimien himmennyslaitteet olivat maaraysten
mukaiset. Joulukuun 20. paivan jalkeen ci liikenteessa saanut
pimeana aikana kayttaa ajoneuvoja, joiden valaisimet eivat olleet
asetcttujen maaraysten mukaiset.") Erityisen huolestuneita oltiin
raitiotiejohdoista aika ajoin valiihtavista valoista, joita lentolaivueet saattoivat kayttaa johtoloistoinaan. Raitiotieliikenne oli
sen vuoksi pimeana aikana lopetettava heti, kun lentotoimintaa
oli havaittu saaristovyon rajoilla tai vastaavalla etaisyydella
mantereen p u ~ l e l l a . ~ ~
Taskulamppuja ei saanut kayttaa pimennyksen aikana. Yleensakin valojen saannostelymaiiriiyk~iioli noudatettava tarkasti.il
Poliisiviranomaiset suorittivat jatkuvasti tarkkailua, ja maaraysten rikkojia rangaistiin sakoilla. Eniten laiminlyonteja tapahtui
ikkunoiden pimentamisessa.'"

Pornmitusten aiheuttamiin korjaus- ja raivaustoihin tarvittiin
erikoishe,nkilostoa, jolle kuului myos riijahtamattomien pommien
vaarattomaksi tekeminen. Siksi Turkuun oli sodan alussa muodostettu korjausosasto, jolla oli oma johtajansa. Muuten korjausosasto jakaantui 4 ryhmaan, joissa kussakin oli 1 -1- 1 2
miesta.;:% Korjausonastossa oli runsaasti tehtaviin sopivia ammattimiehia, jotka olivat saaneet maarayksen vaestonsuojelujoukItoihin. Lisaksi oli vapaaehtoisia. Pommitusten lisaantyessa ja
tyiimaariin kasvaessa michia tarvittiin aina vain lisaa. JouluTS 13. I?., U A 13. I % . .V S 13. 12.; AU 13. I?., Sos. 14. 12. 1939.
T K K 1940: 1, s. 54 (Khn pk 13. 2. 158. # ) .
7 1 U.4 1. 12., TS 1. 12. 1939.
7 2 UA 17. 12. 1939.
-.>
Vss-tarkastaj;~n ltirjelmii VPE:lle 9. 5. 1940. K o h t e i t t e n ilmoitultsct 17-82916, Sota-alkisto.
ti!)
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k u u n lopulla ty~velvollisuuslautakunta kehotti kaikenikaisa
T u r u n kaupungin miespuolisia asukkaita ilmoittautumaan raivaustoihin.i-' Kaupunki puolestaan suoritti katujen liikennekuntoon saattamisen pommitusten jalkeen. Kaduilta poistettiin sinne jaanyt sammutusvesi ja muut liikennetta haittaavat
esteet.75 Lisaksi teollisuuslohkoilla oli omal k o r j a u s j o u k k ~ n s a . ~ ~
Helmikuussa muodostettiin viela korjausosaston avuksi korjausjoukkue. Taman muodostivat Turkuun saapuneet vapaaehtoiset ruotsalaiset. Kuun alussa pideltiin Tukholmassa kokous,
johon osallistuivat Ruotsin auurimpien kaupunkien seka Helsingin, Tampereen ja Turun edustajat. Turkua edusti apulaiskaupunginjohtaja Kurkijarvi. Kokouksessa neuvoteltiin Suomen
pommiluksissa karsimaan joutuneiden kaupunkien avustamisesta ja Goteborg nimettiin avustamaan Turkua. Sielta luvattiin lahettaa avustusretkikuntia, joihin kuuluisi seka kunnalliiia
virkamiehia e t l a lyomiehia, etupaassa palontorjuntaan, raivaus- ja korjaustoihin, suojarakennusten rakentamiseen, ensiavun antamiseen, vesi-, kaasu- ja sahkolaitoslen tekniseen h'oitoon kykenevia henkiloita. T u r k u huolehtisi n~iesten majoittamisesta. Muut kuslannukset maksaisi Goteborg. Naiden avustusretkikuntien toivottiin ottavan mukaansa riittavasti sellaisia
helidan tyossaan valttamattomia tarvikkeita, joiden saanti Suomessa oli vaikeaa."
Myos Tukholmasta saapui helmikuun lopulla vapaaehtoinen
raivausjoukko kasittaen 32 miesta. Naiden tarvikkeet ja palkat
maksoi Tukholman kaupunki. Majoituksesla huolehti tassakin
tapauksessa T u r u n kaupunki. Tukholmalaisilla oli mukanaan
nelja kuorma-autoa ja yklsi linja-auto.iU
74

UA 28. 12., Sos. 29. 12. 1939.

7 s T K K 1940: 1, s . 52 ( K h n p k 30. 1. 115.

3).
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T u r u n v s s - d u e . E 1693. L a a n i n h a l l ~ t u k s e narkisto.
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T S 14. 2. 1940.

78 T S 14, 2 . , 23. 2 , , UA 21. 2. 1940; Vss-lkn p k 22. 2. 1940 2. i j . Ca 1.
Kaup. ark.
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Ssodan loput,tua raivaustoihin oli saapunut myos nelja ryhmaa norjalaisia palomiehia mukanaan nelja autoa paloruiskuineen ja muine varusteineen. Norjalaisten tarkoitus oli alunperin menna Helsinkiin, mutta koska heita ei voitu sinne sijoittaa, jarjestettiin heille raivaustoita Turussa kahden kuukauden
ajaksi. Osa heidan kalustoaan, joka oli tarkoitus jattaa lahjaksi
maahamme, jai taten T ~ r k u u n . ~ "
Myos paikalliset suojeluskuntaryhmat avustivat raivaust o i ~ s a . ~ oVaikka sodan slussa olikin puutetta raivausmiehista,
tuntuu silta, etta loppuvaihees~saheita oli riittavasti.

I1 P o m m i t u k s e t

Vaikka sota Neuvostoliittoa vastaan oli alkanut marraskuun
viimeisena paivana 1939, Turku joutui pommituksen kohteeksi
vasta joulukuun 19. paivana. Tosin jo ennen sodan syttymista
saaristossa oli havaittu tuntemattomia lenlokoneita, jotka oli
myohemmin todettu M.T.V. I -tyyppisiksi neuvost~koneiksi.~
79

TKK 1940: 1, s. 100 (Khn pk 2. 4. 294.

9).

so Vss-lkn pk 25. 1. 1940, 2. 9. Ca 1. Kaup. ark.
1 Turun vaestijnsuojelukeskuksen sotapaivakirja 1939-1940.
26. 10.
1939, 25. 11. 1939. Aca 1. Kaupunginarkisto. Koko luku perustuu kahteen
pailahteeseen, joista toinen on mainittu edella ja toinen on Vss-tarkastajalle saapuneet kertomukset pommituksista ja vss-toiminnasta sodan
1939-1940 aikana. E 1696. Laaninhallituksen arkisto. Naihin lihteisiin
ei myohemmassii vaiheessa enaa viitata, ainoastaan niissa esiintymattom a t asiat ovat saaneet lshdeviittcen.
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Sodan alkamispaivana oli 2 ilmahalytysta, samoin joulukuun
11. paivana. Muutoin oli rauhallista. Saaristossa oli jonkin verran lentotoimintaa. Siella Turkua suojeli panssarilaiva Ilmarinen, joka tiettavasti jo 30. marraskuuta oli vastannut vihollisen
tuleen. Saa ei ollut lentotoiminnalle paras m a h d ~ l l i n e n . ~
Joulukuun 19. paivana Turussa oli nelja ilmahalytysta ja
kaksi pommitusta. E,nsimmainen halytys annettiin puolenpaivan aikaan. Saaristossa kierteli useita lentokoneita; niita oli
nahty Lomissa ja Nauvossa. Koneita kierteli myos Pensarin ja
Taalintehtaan vaiheilla. Kaupungin ylapuolelle saapui kolme
konetta, jotka pudottivat 19 pommia, kaikki todennakoisesti
kg. Koneet poisrajahdyspommeja, jmoiden suuruus oli 20-100
tuivat Piikkiijn kautta itaan.
Pommi'tuksen aiheuttamat vauriot olivat vahaiset, mutta ne
ovat saaneet pommituskertomuksissa suhteellisen suuren huomion osakseen. Yksityiskohtaisesti niissa o'n tehty selkoa jokaisen pommin aiheuttamista paine- ja sirpalevaikutuksista. Suurin osa pommeista putosi Martinkirkon ja sulkutelakan valiselle
alueelle. Crichton-Vulcanilla vahingot olivat vahaiset, silla pommit osuivat hiilipihaan. Korppolai~smaessa pommit vaurioittivat neljaa yksikerroksista puurakennusta seka pesutupaa, joka
oli vaestonsuojana, mutta suojassa olleet ihmiset sailyivat vahingoittumattomina.
Jokseenkin tasan kahden tunnin kuluttua seurasi ttoinen pommitus: koneet pudottivat kaikkiaan 11 pommia, jotka olivat 50-100 kg:n rajahdyspommeja. Ruissalon tien ja sataman valille
putosi taytemaahan pommi. Pommit loysivat myos sTurun tyhjimman tontin. eli sokeritehtaan tyhjan varastot~on~tin
joen toisella puolella; tanne putosi kaksi pommia aiheuttaen halkeaman
kadulle. Kuusi plommia putosi Puistomakeen, ja yksi henkilo
loukkaantui.
Joen itapuolella loukkaantui pommituksen aikana 4-5
2
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kiloa, jotka saivat ensiavun Urhonlinnassa. Sidonnan jalkeen
heidat kuljetettiin laanin- tai kunnallissairaalaan. Loukkaantuneiden m a a r a vaikuttaa suurelta. k u n ajattelee pommien osumiskohteita. Mahdollisesti nama ensimmaiset pommitukset herattivat ihmisten uteliaisuutta siina maarin, etta he eivat malttaneet pysya suojissa, ja niin sattui vahinkoja.
Ensimmainen pommituspalo oli P u u t a r h a k a t u 40:ssa As.
Oy Vuorelan talossa.:* Ralrennuksen puinen ylaosa tuhoutui
palossa kokonaan, ja saman talon piharakennus paloi puolittain.
Sammutustyon kestaessa oli annettu paivan neljas halytys, jonka
aikana pudotettiin pommeja Airistolle.
Ensimmaisen pommituspaivan vauriot olivat vahaiset, jos vertaa niita myohempien pommitusten tuhoihin. Ihmisten kiinnostus sen sijaan oli suui-i, olihan sota viela uutta. Pommituskohteet vaiku,tjtavat jokseenkin sattumanvaraisilta. Ehkapa jonkinlainen tiedustelutoiminta olikin talla kertaa tarkeinta. Ilmatorjunta-aseiden toiminnasta ei loytynyt mainintaa.
Joulukuun 20. paivanii Turussa oli kaksi halytystii, m u t t a
pommituksilta saastyttiin. Seuraavana paivana T u r k u a pommitettiin kolmesti. Nelja erillista ylilentoa oli havaittavissa, kaikki
saman ilmahalytyksen aikana. Ensimmaisen pommituksen suorittivat pohjoisesta saapuneet viisi konetta, jotka pudottivat pomminsa Kakolan takana ja poistuivat kaakkoon. Noin viiden
minuutin kuluttua lahestyi Uittamolta kuusi konetta ja poistui
suunnilleen Naantalin suuntaan. Varmuudella ei tiedeta, pudottivatko n a m a koneet pommeja. Jos nain on tapahtunut, pommit
ja niiden aiheuttamat vauriot on laskettu ensimmaiseen pommitukseen kuuluviksi, koska lentojen aikavali oli nain lyhyt.
Toisen pommituksen suorittaneista koneista yksi sai osuman
ja putosi 1PAK:n ilmoituksen mukaan Airistolle. Kolmannen
pommituksen jalkeenkin ymparistossa oli runsaasti lentotoimin3
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taa, vaikka koneita ei enaa tullut Turun ylapuole~lle,Ilmavaara
ohi -merkki voitiin antaa vasta klo 13.52.
Pommit putosivat satamaan ja Korppolaismakeen seka sen
valittomaan laheisyyteen. Sa'tamassa karsivat vaurioita voilaboratorio, varranltikonttori ja rautavarasto. Suurin osa pommeista putosi joen toiselle puolelle, aiheuttaen Crichton-Vulcanin alueella kaapeli- ja ikkunavahinkoja. Korppolaismakeen
putosi ainakin 13 pommia. Nama aiheuttivat kolmen puurakennukse.n palon seka vaurioittivat useita muita rakennuksia. Henkilovahinkojakin sattui, mihin syyna oli ilmeisesti uteliaisuus.
Korppolaismaen laheisyyteen pellolle suojahaudan viereen tuli
osuma. Talloin kuusi miest; poistui suojahaudasta katsomaan
pommin aikaansaamia jalkia. Suoraan heidan paalleen ojaan,
jonne he olivat ehtineet heittaytya, putosi toinen pommi, ja
kaikki miehet kuolivat.
Pommitusten aikana loukkaantui useita ihmisia. 1,oukkaantu,neiden joukossa oli mm. kaksi ilmatorjuntasotilasta Korppolaismaen patterista seka palomiehia: jotka olivat kolmannen
pommituksen aikana sammuttamassa edellisten pommitusten
aikaansaamia tulipaloja. Satamassa varastopaloa sammuttamassa
olleita palomiehia tulitettiin k ~ n e k i v a a r e i n . ~
Melko suurella varmuudella voi sanoa, etta koneiden tarkoituksena oli pommittaa juuri satamaa ja mahdollisesti CrichlonVulcanin telakkaa. Vahingot jaivat naiden kohteiden osalta
viela vahaisiksi, mutta Korppolaismaki joutui karsimaan suuria
vaurioita. Tosin Korppolaismaessa oli ilmatorjuntapatteri, joten
se oli myos tarkea pommituskohde.
Kahtena seuraavana paivana Turussa oli useita ilmahalytyka . Jouluaattona ei ollut lentotoimintaa ollenkaan, mutta joulupaivana turkulaiset joutuivat uuden pommituksen kohteeksi. Oli
kirkas pakkasilma. Lounaasta saapuneet koneet suorittivat pom~nituksen. Osumia tuli satamaan linnan laheisyyteen ja siita
4
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Kuva 1. T u r u n linna sai kaksi kertaa osuman lalatiseen siipirakennukseensa ( k u v a kirjoittajan hallussa).

kaupunkiin pain, suurin wsa Linnankadun vasemmalle puolelle.
Joen itapuolella pommeja putosi sokeritehtaan alueelle, urheilupuistoon, Kuninkaankartanonkadulle ja Mantymakeen. Lisaksi
loydettiin rajahtamaton pommi Uittamon ja kasarmitien risteyksesta.
Kulttuurihistoriallisesti merkittavin vahinko oli linnan lantiseen siipirakennukseen saama osuma. Rajahdys tapahtui kattohirsien varassa. Vauriot olivat osuman pahssta paikasta huolimatta vahaiset. Kadulle linnan ulkopuolelle putosi kaksi pommia. Linnan laheisyydessa sijainneet Bomanin ja Ericksonin
huonekalutehtaat vaurioituivat. Pommeja putosi myos Amiraa-
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listonkadulle ja Fleminginkadulle; Amiraalistonkadulta loytyi
rajahtamaton pommi. Kaduille putosi useampiakin pommeja,
mm. kaakelitehtaan ulkopuolelle ja lahemmaksi kaupunkia kaksi,
jotka rikkoivat toisella puolella jokea olevien rakennusten ikkunat.
Asuinrakennuksille aiheutui myos vaurioita. Kuninkaankartanonkadulla As. Oy Koulumaen kuusikerroksinen talo sai osuman paatyseinan nurkkaan, ja koko nurkka rysahti alas kuudetta kerrosta myoten. Murtuma pysahtyi porraskaytavan seinaan. Vaesto'nsuoja oli porraskaytavan vieressa toisella puolella
kellarissa, mutta se oli hyvin tuettu, eivatka telineet liikkuneet
yh'taan. Mantymaenaukio l7:ssa pieni puurakennus paloi kokonaan; tuli eteni hajalle rajahtaneessa rakennuksessa esteetta,
joten vain vahan seinia jai jaljelle. Jalkisammutuksen aikana
loydettiin kaksi ruumista, ja myohemmin raivausmiehet loysivat viela yhden r u u m i i n . V o m m i t u k s e n seurauksena paloi myos
pari muuta puutaloa. Pommituksen paakohde oli varmasti
satama, joka yritettiin loytaa seuraamalla jokea. Itse satama
ei tosin karsinyt vahinkoja lainkaan, vaan ne aiheutuivat sita
ymparoivalle varasto- ja teollisuusalueelle.
Tapaninpaivana saapui Turkuun kaakosta yhdeksan lentokonetta lentaen lanteen. Koneiden saapumista seurasi ilmaitorjunnan voimakas tulitus, ja koneet joutuivat hajaantumaan. Suurin
osa pommeista pudotettiin Korppo.laismaen laheisyyteen. Hirvensaloon johtava tie meni poikki ja Ruotsin puhelinkaapeli
vioittui, Murroin imuketehdas karsi huomattavia vaurioita. Kolme
puurakennusta paloi kokonaan ja kaksi rakennusta ~ s i t t a i n ; ~
pommit vaurioittivat lisaksi kahta muuta puurakennusta. Muut
osumat olivat joen toisella puolella. VeistamGntorille, Malminkadulle ja Pakkarinkadun koulun taakse kalliomaelle putosi
pommeja, samoin sataman edustalle mereen. Linnan ja Ruis5
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salon valiselle yhdystielle putosi kuusi pommia rikkoen tien,
joka kuitenkin heti korjattiin. Henkilovahinkoja ei sattunut.
Paivan pommitusvahingot olivat vahaiset, Korppolaismaessa
talla kertaa suurimmat. Satamaan ei osuttu, vaikka se varmaan
dli alun perin paak'ohde. Tykistotuli, joka pakotti k'oneet hajaantumaan, mahdollisesti pelasti sataman. Mielenkiintoista olisi
myos tie'taa, suuressako maarin ilmatorjuntapatterin sijainti
Korppolaismaessa vaikutti alueen pommitusalttiutee,n. Seuraavana paivana koneet pyrkivat lento~suunnistapaatellen paremminkin valttamaan edella mainittua aluetta.
Turku joutui jou,lukuun 27. paivana viiden lentohyokkayksen kohteeksi. Lentokoneita oli paljon, 26-31.
Eri lahteissa on
ristiriitaisia tietoja niiden luvusta, mihin on mahdolli'sesti vaikuttanut koneiden runsas kiertely kaupungin ylapuolella.
Lukuisista pommituslennoista huolimatta vauriot eivat olleet
niin suuret kuin olettaisi. Ensimmaise,n pommituksen aikana
satama oli paakohde. Vauriot olivat taysin mitsttomat, koska
suurin osa pommeista putolsi mereen. Ruissaloon veneveistamon
vajaan tuli osuma, ja taalla loukkaantui yksi henkilo.
Toisen pommituksen aikana osui kaksi rajahdyspommia
Hameentien paassa olevan, rautatien yli vievan silla~nkaupungin
puoleiseen paahan kadulle, joka rikkoutui vahan. Kupittaan
Savi 0 y : n alueelle putosi nelja pommia, ja kaksi kuivausvajaa
tuhoutui taysin. Itaharjulle pudotettiin 700 m pitkan tyolaisten
omakotialueen suunnassa 20 pommia. Pommit putosivat tien
sivuun pehmeaan savimaahan n. 100 m taloista. Puhelinlinjat
vaurioituivat, ja yksi henkilo loukkaantui. Pommituksen aikana
pudotettiin lentolehtisia Turun ja Littoisten valille. Lentokoneet olivat pommitusta suorittaessaan seuranneet selvasti rautatieta.
Kolmannen pommituksen aikana pommeja putosi Pajamakeen - nama eivat rajahtaneet - seka Itaiselle kadulle Betanian laheisyyteen. Ibse Betania vioittui ja viereisessa korttelissa olleet kaksi puutaloa vaurioituivat pahoin. Toisen raken-
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nuksen kellarissa oli vaestonsuoja, mutta se sailyi ehjana; sisalla
crlleet henkilot eivat loukkaantuneet. joskin ulospaasy oli verraten vaikeaa, Kadun toiselle puolelle asuinrakennuksen pihalle
putosi 200 kg:n miinapommi aiheuttaen suuren kuopan: sen halkaisija oli 7-8 m ja syvyys n. 2 m. Pommi aiheutti luhistuman
viereisessa ulkorakennuksessa, jossa sijainneet sauna ja pesutupa
oli jarjestetty vaestonsuojiksi. Pesutupa sailyi ehjana, ja siella
olleet 10 henkiloa sailyivat loukkaantumattomina, mutta saunan
puolella katosta lohkeileva betoni vahingoitti kolmea henkiloa.
Kahden viimeisen pommltuksen osumista ei ole mainintaa.
Tahystaja naki pommeja pudotettavan satamaan ja Ruissaloon
pain, mutta satamalohko ja Ruissalo eivat tienneet pommeista
mitaan. Mahdollisesti ne siis putosivat mereen.
Osumat olivat tuona paivana niin hajallaan, etta on vaikea
sanoa, oliko suoritetuilla pommituksilla maaratty kohde ja mika
se oli. Vss-tarkastajalle lahetetyssa kertomuksessa mainitaan
hyokkaysten kohdistuneen yksinomaan laitakaupungin tyolaisasuntoihin. Tama tuskin oli pommitusten ennalta suunniteltu
tarkoitus. Sataman lahelsyydessa lennettiin, mutta mitaan vahinkoa ei aiheutunut. Lukuisista ylilennoista ja kaupungin ylapuolella kiertelysta voisi paremminkin olettaa, etta lentajien
paatehtavana oli tiedustelu ja mahdollisesti kaupungin valokuvaaminen.
Taman jalkeen oli kolme rauhallisempaa paivaa, kunnes turku'laiset joutuivat uudenvuodenaattona oleskelemaan taas vaestonsuojissa melkein nelja tuntia. Ensimmaine,n halytys kesti
3 t 15 min, jona aikana tapahtui kolme ylilentoa. Ispoisten suunnalt,a saapui ensin nelja lentokonetta ja vahan myohemmin
kolme; koneet lensivat hyvin korkealla. Kummallakin kerralla
pudotettiin pommeja Kakolan lohkon alueelle ja Iso-Heikkilaan. Ilmahalytystila jatkui ympariston runsaan lentotoiminnan
vuoksi, mutta vasta 2 tunnin 30 mi,nuutin kuluttua saapuivat
seuraavat pommikoneet kaupungin ylle; niita oli yhdeksan ja ne
saapuivat lounaasta. Tykisto ampui. Pommeja putosi Kakolan
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ja linnan valiselle alueelle. Ilmahalytys paattyi vihdoin, mutta
15 minuutin kuluttua jouduttiin antamaan uusi halytys. Kolme
konetta saapui etelasta kaupunkiin pudottaen pommeja Kakolanmaen laheisyyteen.
Turkuun pudotettiin pommeja enemman kuin milloinkaan
aikaisemmin. Joukossa oli myos ensimmaise,n kerran varmuudella todettuja suuria palopommeja, kun taas pienia palopommeja ei havaittu. Tulipalot syttyivat valittomasti rajahdyksen
jalkeen. Pommien aiheuttamat vauriot olivat myos suuremmat
kuin aikaisemmin. Ruis,salon ja Pansion tien risteykseen osuneet pommit vioittivat puhelinjohtoja, ja Ruissalo'n ja sataman
valinen yhdystie meni poikki. Alueelle osui 13 miinapommia. Pohjoissatamaan osui ainakin yhdeksan pommia. Hinaaja
Vetaja I11 upposi, ruoppaaja Karhu vaurioitui ja upposi myohemmin, Keramian konttorirakennus vioittui. Kaupungin varaston korjauspajal1,a syttyi lulipalo, joka saatiin sammutetuksi.
Pohjois~satamanja keskusvankilan valiin osui 11 miinapommia.
Talla alueella vaurioitui Vellan makasiini, ja pieni autovaja
tuhoutui. Kalastajankadulla paloi Yhtyneiden Harja- ja Sivellintehtaide#n kaksikerroksinen puinen tehdasrakennus, ja pihalla
sijainnut pienehko kivinen tehdasralrennus syttyi myos o'sittain,
mutta se saatiin sammutetuksi. Malminkadulla ja Mittarinkadulla tuhoutui palopommeista yksikerroksisia puutaloja, Pakkarinkadun koulun puurakennus vaurioitui pahasti. Crichton-Vulcanin alueelle joen lansipuolelle putosi yhdeksan pommia. Huomattavin vahinko oli koysitehtaan vaurioituminen Linnankadun
varrella. Veistamontorille osui seitseman palopommia, mutta
ainoastaan ikkunoita sarkyi.
Pommitukset suuntautuivat huomattavasti selvemmin satamaan kuin edellisilla kerroilla, ja suuria vaurioita syntyi myos
teollisuuslohkojen alueella Kako'lan ja satamaradan valissa.
Crichton-Vulcanin joen lansipuolella olevalle alueelle tuli nyt
ensimmaiset o'sumat.
Mainittakoon, etta Turun ilmapuolustukseen osallistui joulukuun 31. paivana ensi kerran myos havittajakoneita. Ne olivat
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Bristol Bulldog -koneita, jotka oli siirretty Kannaksen selustasta
turvaamaan Turun seudun meriliikennetta.'
Vuosi 1939 paattyi Turussa talvisodan siihen asti tuhoilsimpaan pommitukseen, eika se tuntunut lupaavan miellyttavia
nakymia tulevalle vuodelle.

Tam~nikuunpominitukset
Uudenvuodenpaiva osoittikin selvasti turkulaisille, mita vuosi
1940 oli tuova tullessaan. Paivan kuluessa oli nelja pommitusta.
Koneet saapuivat saannollisesti etelasta lentaen kaupungin yli
pohjoiseen ja poistuen lopulta kaakkoon; niita oli yhteensa noin
30, mutta naista kahdeksan lensi kaupungin yli pudottamatta
pommeja. Ensimmaisen ilmahalytyksen aikana suoritettiin yksi
pommitus, toisen aikana loput kolme. Pommeja todettiin yli 150.
Osumia tuli eniten satama-alueelle, missa oli tahan mennessa
suurimmat vauriot. Voilaboratorioon tuli jalleen osuma, ja
varasto~suojat1, 2 ja 3 paloivat sisaltoineen. Laiturissa ollut sls
Leo upposi, ja sls Arcturus sai reian kylkeensa. Kolme sat,amanostokurkea vioittui vahan. S 0 K : n ja 0TK:n varastoion tunkeutui palopommeja. Rettigin tupakkavarastoon osui kaikkiaan 29
palopommia ja viisi rajahdyspommia; palopommit sytyttivat toisen kerroksen varaston.
pelTurun linnan kattoon osui pommi heittaen lan~i~siivesta
tikaton pois ja rikkoe,n osan paatysiipimuuria. Linnan puistossa
sijainnut Pakarlan kartanon paarakennus paloi perustuksiaan
myoten. Myos uuden linnan etelainen siipirakennus sai pommiosuman. Samassa pommituksessa putosi rajahdyspommi linnanportin edessa olevalle aukeamalle, jolloin eras rautatievirkailija
menetti henkensa.8
Kahden viimeisen pommituksen aikana pudotettiin p'ommeja
7
8
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myos Korppolaismakeen ja sen e~telapuolelle Vahii-Heikkilan
lohkolle ja Uittamoon. Kaasutehtaan pihalle osui kaksi miinapommia ja yksi palopo'tnmi 60 m kaasukellosta, mutta ne eivat
aiheuttaneet vaurioita. Mainittakoon viela, etta Vartiovuorelle
tahystystornin laheisyyteen omsui kolme pommia aiheuttamatta
vaurioita. Satama oli varmasti pommitusten paakohde, ja hyvin
se talla kertaa loytyikin siita huolimatta, etta omat koneet ahdistelivat pommikoneita.
Tammikuun 2. paiviina ei ollut pommitusta, mutta 3. paivana
oli yksi. Koneet saapuivat kaakosta ja pudottivat pommeja
Vaha-Heikkilan ja Uittamon valiselle alueelle seka satamaalueelle satamaraiteiden ja linnan valittomaan laheisyyteen.
Koneet poistuivat itaan tai kaakkoon. Ne lensivat osittain pilvien ylapuolella tullen valilla hetkeksi alemmas ja kadoten jalleen pilviin.
Osumia oli eniten satama-alueen laheisyydessa. Ilmeisesti
tarkoitus oli vioittaa satamarataa, ja siina onnistuttiinkin n. 300
m:a linna'sta pohjoiseen harjatehtaan luona ratapihalla. Tulipaloja syttyi useita. Raitiovaunuhallin katto paloi, samoin kaksi
sistilla korjattavina ollutta raitiovaunua. Suomen Maanviljelijain Kauppa 0 y : n hirsinen varastosuoja paloi mentyaan pommituksessa hajalle. Auran konepajan ja tynnyritehtaan rakennuksiin osui pommeja; tynnyritehtaan vahingot olivat suuremmat.
Amiraalistonkatu 13:ssa ollut talo vioittui kahdesta siihen osuneesta pommista. Pommeja todettiin ainoastaan 40 kpl, mutta
vahingo't olivat silti tuntuvat.
Seuraavana paivana eli 4. 1. oli jalleen pommitus. Lentokoneita tuli kahdessa erassa; ensiksi kolme ja 10 minuutin kuluttua kuusi konetta. Ne pudottivat pommeja Vaha-Heikkiliin ja
Kakolan lohkoille seka satamaan. Koneiden torjuntaan osallistui
myijs Paaskyvuoren patteri.
Pommeja pud~otettiinhuomattavasti enemman kuin edellisena
paivana. Rajahdyspommeja todettiin 21 kpl ja palopommeja
149 kpl. Palopommien todellinen lukumaara oli n. 200 kpl. Lahes
kaikki palopommit putosivat Vaha-Heikkilan alueelle tai meren

vahemman kuin puoleksi vahingoittuneissa rakennuksissa oli
1 569 asuntoa ja 3 455 h ~ o n e t , t a . : ~ i
Muita suuria vaurioita karsineita kaupunkeja olivat Lappeenranta, Tampere ja Lahti. Maan paakaupungin Helsingin vauriot
olivat huomattavasti pie.nemmat kuin edella mainittujen kaupunkien. Mielenkiintoista on myos havaita Turun lahella sijaitsevien kaupunkien, Naantalin ja Uudenkaupungin vahaiset
va~riot.~~

vahingoittuneita taloja
kaikkinan

kokonaan
tuhoutuneita

kuin puoleksi vahingoittuneita
enemman
Oo!

Turku
Lappeenranta
Tampere
Lahti
Helsinki
Uusikaupunki
Naantali

656
425
373
308
76
12
4

10
17
9
29
18
-

vahemman
kuin puoleksi vahingoittuneita
O!n

76
55
71
54
79
100
100

Vaikka Turussa olikin eniten vaurioituneita rakennuksia, ei
se silti merkitse, etta Turku oli'si ollut vaurioitunein koko asuntokantaansa nahden. On otettava esim. huomioon, etta Lappeenranta o'li huomattavasti pienempi kaupunki kuin Turku. Suorittamalla vertailu talta pohjalta Lappeenranta osoittautuikin vaurioituneimmaksi, silla 8,4 O/II kaupungin kaikista asunnoi~sta
tuhoutui tai vaurioitui huomattavasti. Seuraavana jarjestyk37 Sodan aikana kaupungeissa ja
kauppaloissa tuhoutuneet ja
vahingoittuneet rakennukset ja asunnot. Sosiaalinen aikakauslehti 1940.
s. 493, 496, 502.
38 M o d e e n, Talvisodan vaikutus asuntokantaan kaupungeissa ja
kauppaloissa. Suomen Kunnallislehti 1941. s. 122.

