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nkerinmaa on Venäjän luoteisosassa, Suomenlahden, Laatokan ja Narvajoen välissä
sijaitseva  historiallinen  alue.Venäjän  ja  Ruotsin  välisen  Stolbovan  rauhan-
sopimuksen mukaan 27. helmikuuta 1617 siirtyi  Inkerinmaa Ruotsin alaisuuteen.
Vuonna  1703  valloitti Pietari  Suuri  Inkerinmaan  ja  aloitti  pääkaupunki  Pietarin

perustamisen. Inkerinmaan pinta-ala on n. 15 000 km². Vuoden 1917 tietojen mukaan siellä

oli  30  suomenkielistä  luterilaista  seurakuntaa,  joihin  kuului  yhteensä  143  370  henkilöä.
Lisäksi  siellä  asui inkerikkoja, vatjalaisia,  vepsäläisiä,  18-  vuosisadalla  Virosta  siirtyneitä
virolaisia talonpoikia (esim. Volossovossa, Zimititsõssa, Tikopississä), sekä venäläisiä.

I

1.Korpje linnoitus



nkerinmaan asukkaitten kärsimykset alkoivat jo kollektivisoinnin aikana tapahtunei-
den kyyditysten vuosina 1929-1931. Kodeistaan pakotettiin pois  18 000 ihmistä.
1935 tuli Moskovasta käsky puhdistaa rajavyöhyke 22 km syvyydeltä kulakeista ja
neuvostovastaisesta  väestöstä. Silloin  kyyditettiin  25  000 –  27  000  ihmistä.  Iso

terrori  alkoi 1937. Moskovassa oltiin sitä mieltä,  että oli ammuttava 4 000 ja pakkotöihin
vietävä 10 000 henkilöä – suunnitelmat ylitettiin moninkertaisesti: ammuttiin 18 000. Uhreina
oli paljon inkerinsuomalaisia. Levašovoon on haudattu 47 000 verilöylyn uhria, joista 13 000
oli  inkerinsuomalaisia.  Vieläkin  pahemmaksi  oli  muodostumassa  toisen  maailmansodan
jälkeinen aika. 1941 vallanpitäjät päättivät, että Leningradin alueelta viedään  Kasahstaniin,
Altain piirissä ja Siperiaan 88 700 suomalaista. Tämä käsky onnistui vain 30 000 henkilön
osalta – niiden, jotka jäivät Leningradin piiritykseen. Heidät kuljetettiin maaliskuussa 1942
Laatokan jäätien yli Siperiaan.

I

Muistoja

Reino Pitkänen muistelee: Olin 
kaupungissa ensimmäisen Leningradin 
pommituksen aikana. Olin silloin 11-
vuotias ja Suomen asemalla yksin junassa. 
Pommit vinkuivat ja maa tärisi, vaunut 
keikkuivat. Kauhuissani piilouduin turvaan 
penkin alle. 

Sota kesti ja kesti, olot pahenivat ja alkoi
Leningradin piiritys. Ihmisiä kuoli kylmään 
ja nälkään. Kuolleita vedettiin hevosilla  
kuin halkoja joukkohautoihin. Teiden 
varsilla pilkotti lumessa ruumiinosia. Myös 
minun 7-vuotias pikkuveljeni kuoli. 

Maaliskuun lopulla 1942 meidät 
kuljetettiin junalla Laatokan rantaan. Yli 
järven ajettiin autoilla, jää
suli jo ja vesi tavoitteli
autojen pohjalautoja.
Sitäkin reittiä pommitettiin.
Yli päästiin huhtikuun
ensimmäisenä päivänä.

Reino Pitkänen

2. Laatokan jäätie 

3. Tihkovitsan kylä Inkerissä v. 1943



uonna 1942 vietiin Siperian työpataljooniin, metsä- ja hiilikaivoksiin sekä
rakennusleireihin,  12  muun  kansallisuuden  kanssa myös  puna-armeijaan
värvättyjä inkerinsuomalaisia. Puna-armeija vei perääntymisen yhteydessä
kylistä  eläimet  ja  viljan.  Rintama-alueella  asuvilla  oli  iso  vaara  kuolla

nälkään. Saksalaiset värväsivät 600 nuorta inkerinsuomalaista miestä, he olivat vartiomassa
rautateillä.  Vielä  5  000 miestä  värvättiin  Saksaan työpalvelukseen.  Valtaapitävät aloittivat
väestön evakuoinnit. Ensimäinen suunta oli Paldiski.

V

4. Inkerin kylänvanhimmat neuvottelevat 
Saksan ja Suomen upseereitten kanssa 
evakuoinnista 

6. Evakuoitavien leiri Hatsinassa v. 1943

8. Majoituspaikan edessä ennen juniin 
siirtymistä Hatsinassa

9. Junat lähdössä kohti Paldiskia

7. Junavaunussa ennen lähtöä

5. Evakuoitavia inkerinsuomalaisia Hatsinan 
majoituspaikassa



uoden 1942 alkupuolella siirrettiin Inkerinmaalta Paldiskiin aluksi 300 - 400
orpolasta. Myöhemmin keskitettiin kaikki orvot, yhteensä noin 600 lasta,
Kloogaan.   Paldiskin  alueen  leireille  saapui  jatkuvasti  pakolaisryhmiä,
suurin osa näistä äitejä lasten kanssa ja vanhuksia. Ihmiset olivat uupuneita,

nälkiintyneitä, sairaita. Harvoilla Luoteis-Venäjältä tulleilla oli  vankkureiden edessä hevonen,
enimmäkseen  ajettiin  sarvipäillä.  Vankkureissa  oli  mukana  koko  jäljelle  jäänyt  omaisuus.
Muutamat  inkerinsuomalaiset  ja  myös  venäjänvirolaiset  perheet  löysivät  heti  paikallisten
virolaisten tiloilta asuinsijaa. Suuri osa pakolaisista saapui kuitenkin junakuljetuksissa. Osa
heistä kuoli jo taipaleen varrella. Olot leireillä olivat epäinhimillisiä, puutetta oli kaikesta.
Paldiskin terveysviranomaisten tietojen mukaan vuonna 1942 leireillä kuoli  1 192 ihmistä.
Toukokuussa  1942  komensi  Eestimaan  kenraalikomissaari  K.  Litzmann  Paldiskin  leirin
olosuhteita  tarkastamaan  Harjumaan  komentajan  standartenführer  A.  Boeckingin,  joka
raportoi  -  "Olosuhteet,  joissa  neuvostokansalaisia  pidettiin,  eivät  vastanneet  minkäänlaisia
vaatimuksia. Leirillä oli yli puolitoistatuhatta kansalaista, vanhuksia, naisia ja lapsia. Elinolot
olivat  äärimmäisen  ahtaat  ja  epäsanitaariset,  ruoaksi  laihaa  soppaa  kaksi  kertaa  päivässä.
Hyvin vähän leipää - kuinka paljon, en osaa sanoa - sitä ei  riittänyt edes lapsille.  Leirillä
riehui  lavantauti,  lääkäri  kävi  hyvin  harvoin,  sairaaloita  ja  eristystupia  ei  ollut  ollenkaan.
Kuolemantapauksia oli paljon..." 

V

10. 1940 -luvun rakennukset, joissa vuosina 1942-1944  Inkerin sotapakolaisten karanteenileirit olivat
ja joissa sodan loputtua sotavangit asuivat. Kuva v. 2008



12. Paldiskin leireillä olleita inkerinsuomalaisia Tallinnan Pyhän Pietarin seurakunnan 
kirkkoherran Hannele Revon (eturivissä) ja kirjoittajan (Ilmar Laherand – takarivissä keskellä) 
kanssa leireillä menehtyneiden muistomerkin äärellä Põllkülassa v. 2008

11. Leiri Põllkülassa(Pöllkylä) v.1942 tai 1943



13. Orpopoikia Inkerinmaalta Paldiskissa



ammikuussa  1942  vieraili  Helsingissä  miehitysalueiden  turvallisuuspoliisin
päällikkö,  SS-brigadenführer  Walter  Stahlecker.  Hän  kertoi  Inkerinmaan
onnettomasta  tilasta,  nälkäkuoleman  partaalla  oli  suuri  osa  kansasta.
Saksalaisten   aikomus  oli  evakuoida  asukkaat.  Suomesta  lähetettiin  Inkerin-

maalle asiaa tutkimaan Lauri Pelkosen johdolla komissio, johon kuuluivat Valpon edustaja
Kaarlo Stedahl, pastori Juhani Jääskeläinen ja kapteeni Juho Tirranen, ja pian Suomi välitti
saksalaisille tiedon inkeriläisten siirtämisestä. Muun muassa Suomessa  tarvittiin myös lisää
työvoimaa ja tammikuussa 1943 alkoi valmistautuminen siirtoihin. Toimikunnan johdossa oli
professori, insinööri ja majuri Pentti Kaitera ja ensimmäistä matkaa Tallinnaan johti luutnantti
Vilho Helanen. Tallinnasta lähetettiin avuksi Saksan kenraalikuvernööri tohtori Erwin Schott.

T
29  maaliskuuta  1943  lähti  Paldiskista  Hankoon  ensimmäinen  laiva,  merentutkimusalus

Aranda, joka vei Kloogan leiriltä Suomeen 302 inkerin orpoa lasta saattajineen. Laiva ajoi
Paldiskin ja Hangon välillä 2 – 3 päivän välein. Tavallisesti 70 kilometrin matka kesti 4,5-7
tuntia. Huhtikuun alusta  liikennöi toinenkin laiva Suomi, johon mahtui 450 henkilöä. Matkaa
turvasi miinalaiva Louhi. Siinä laivassa oli palveluksessa 14 virolaista vapaaehtoista.

14. Suomalaisia laivoja Paldiskissa noutamassa inkerinsuomalaisia Suomeen



iirto  Suomeen  tapahtui  vapaaehtoisesti.  Halukkaista  laadittiin  nimiluettelo
allekirjoituksineen.  Siirtoa  koordinoi  luutnantti  Vilho  Helanen.  Muutaman
päivän  kuluttua  aloittivat  laivat  Zilos  ja  Lahti  toimintansa.  Vastaanottavat
satamat Suomessa olivat pääasiallisesti  Hanko, Turku ja Rauma. Yhtäaikaa

toimitettiin lahden yli 700-1 500 pakolaista. Suomessa oli pakolaisten vastaanottamiseen 10
leiriä. Tarkoitus oli pitää pakolaisia niissä 3 viikkoa. Esimerkiksi Hangossa ensin 1-2 päivää
ns. täydellisessä täisaunassa, minkän jälkeen heidät siirrettiin Lohjan karanteenileirille, jossa
oli tilaa 1 800 henkilölle. Virossa odotti leireillä tuhansia pakolaisia. Tilanne niissä oli jatku-
vasti raskas.

S
Mihkel  Veiderma  muistaa,  miten  hän  isänsä  kanssa  kävi  Pöllküllan  leirillä.  Heidän

kesäasunnoltaan oli leirille muutama kilometri. Leirin äärimmäisen kurjat olot olivat masen-
tavia.  Muutamat virolaiset ja suomalaiset lääkärit ja hoitajat sekä myös paikalliset talolliset
yrittivät  auttaa,  mutta  se  ei  mihinkään riittänyt.  Vuonna 1943 kirjattiin  Paldiskin  terveys-
asemalla  57  syntymää  ja  520  kuolemantapausta.  Kuolleiden  luku  nousi  ennätysmäisesti
pakolaisleirien takia. 

18. Kloogan leirillä vapaaehtoisesta Suomeen 
lähtemisestä kertova taulu

16. Tavaroita lastataan laivaan

17. Siirtyminen laivaan marraskuun loppulla v. 1943

15. Inkerin sotapakolaiset Paldiskin satamassa 
odottamassa laivoja v. 1943



nkerinsuomalaisten kanssa siirtyivät Paldiskista Suomeen myös venäläiset sota-
pakolaiset.  8.  päivänä  lokakuuta  1943  ilmoitti  Suomen  hallitus,  että  Suomi
vastaanottaa vain Inkerinmaalta ja Virosta evakuoituja suomalaisia ja vatjalaisia
sotapakolaisia, jotka ovat vapaaehtoisia,  ja jotka Valpo hyväksyy. Evakuoinnin

huippuhetki alkoi 1943. 18. syyskuuta Saksan 18. armeija sai käskyn aloittaa operaatio Fall-
Blau,  mikä  merkitsi  Inkerinmaan  tyhjentämistä  (ihmisistä)  Panther-puolustuslinjaan  asti
Narvajoella.  Suomalaiset  saivat  tiedon  Inkerinmaan  tyhjentämisestä  6.  lokakuuta  1943.
Hatsinaan perustettiin välileiri, mistä ihmisiä kuljetettiin junilla Paldiskiin.  Nyt tyhjennettiin
koteja käskystä. Pakolaiset saapuivat junilla Paldiskin satamaan,  missä tavaranyytit  nostettiin
junista.  Laivoja Suomeen odotettiin viikkoja. Majoituspaikat olivat täynnä, muutamia ihmisiä
sijoitettiin luterilaiseen kirkkoon. Laivakuljetuksia häiritsivät neuvostoliittolaiset lentokoneet.

I

Muistoja

Paldiskista poistuimme aamuvarhain, se 
oli marraskuussa. Neuvostoliittolainen 
lentokone hyökkäsi meitä kohti ja pudotti 
kolme pommia, jotka eivät kuitenkaan 
osuneet laivaan.

Lilja Suursild, synt. 1934 Kurkulan kylä.

Muistan hyvin matkan Paldiskista 
Hankoon. Minun kaksi isoa nukkeani oli 
pakattu meidän tavaroihimme, jotka 
lastattiin viimeisenä kulkevaan laivaan. 
Meitä oli viisi, äiti ja neljä lasta 
miinalaiva Lohjan ruumassa, minä olin 
lapsista vanhin, 8-vuotias. Meidän 
laivamme kulki ensimmäisenä, 
perässämme vielä kolme laivaa. Sää oli 
tuulinen, me voimme pahoin ja äiti vei 
meidät kannelle ja sieltä näin, miten 
illemmalla neljä neuvoliittolaisten 
lentokonetta hyökkäsivät laivojen 
kimppuun. Viimeinen laiva ei sitten 
tullutkaan perille Hankoon ja niin 
menetin nuket.

Anna Muusika, synt. 1934 Tihkovitsan 
kylä 

19. Paldiskin satamassa marraskuussa v. 1943

20. Paldiskin satamassa kesäkuussa v. 1944



nkerinsuomalaisten mukana pakeni Suomeen myös virolaisia. Montako heitä oli,
ei ole tiedossa.  Eräs oli Länsi-Harjun Hagerista rovasti emeritus Paul Saar, joka
etsi 1942 mahdollisuutta päästä Suomeen. Hän löysi inkerinsuomalaisen perheen,
joka suostui kirjoittamaan hänet   oman perheensä nimilistaan. Näin hän pääsi

Suomeen.
I
F. Sikka oli 1943 sotamiehenä Saksan armeijassa. Häntä avusti Suomeen pääsyssä lää-

käri, joka antoi valkoisen takin ja pestasi hänet sairaita kantamaan. Pakolaisten joukossa oli
myös sairaita, joita oli pakko kuljettaa paareilla. Sikka pani päälleen valkoisen lääkärin takin
ja tarttui paarien kahvasta. Kaikki sujui. Laivassa hän löysi tyhjän hytin, missä piiloutui pen-
kin alle. 

Muistoja

Heino Relvik kertoo: Paldiskin satamassa
löysin avoimen leirin, joka oli pystytetty 
pakattujen tavaroiden väliin ja oli päältä 
katettu. Siellä ihmiset yöpyivät ja 
laittoivat sen edessä jopa ruokaa 
avotulilla. Ihmisiä kulki edestakaisin ja 
yritin myös sitä samaa. Jäin istumaan 
tavaroiden väliin, kukaan ei sen 
kummemmin ihmetellyt ja pääsin 
suomalaiseen Zilos  laivaan, jonka  reitti 
päättyi Raumalle. 

21. Laivamatkalla kohti Suomea

23. Ensimmäinen ruokailu laivassa

22. Siirtyminen Suomi -laivaan



uomeen oli viety 22 050 henkilöä 18. lokakuuta 1943 mennessä. 4. marras-
kuuta sovittiin  saksalaisten  kanssa vielä  40 000 inkerinsuomalaisen kuljet-
tamisesta.   23  joulukuuta  1943  lähti  Paldiskista  viimeisessä  kuljetuksessa
Itäpataljoonan 600 inkerinsuomalaista  ja  Kloogan leiriltä  130 sairastunutta

lasta keittiöhenkilökunnan kanssa. Lapset majoitettiin Hangon kautta Helsinkiin Sturenkadun
karanteenileirille. Vuoden vaihteeseen mennessä olivat kaikki Paldiskin läheisyydessä olleet
inkerisuomalaiset ja vatjalaiset kuljetettu Suomeen.  Viroon jäi noin 3 000 taloissa ja muissa
työskentelevää inkerinsuomalaista. Paldiskin leireihin jäi vielä 1 000 – 1 500 venäläistä sota-
pakolaista.  Olot  olivat  siellä  yhtä vaikeat,  mistä  kertoo Paldiskin terveysosastossa rekiste-
röidyt syntyneitten ja kuolleitten luvut (18 syntymää ja 361 kuolemantapausta). Vuosina 1942
- 1943  oli 5 000 Inkerinmaan inkerinsuomalaista siirtymässä töihin Saksaan, heistä 2 000
halusi mennä Suomeen töihin – heidät kaikki kuljetettiin 17. 06. 1944 Paldiskiin. Viimeinen
kuljetus Paldiskista  tapahtui  juhlallisin  menoin.  Tohtori,  luutnantti  Vilho Helanen ja  ober-
gruppenfürer Karl Lintzmann pitivät puheet. Luovutuspaperit allekirjoittivat tohtori Helanen
ja tohtori Schott.  Juhlallisen lounaan jälkeen siirtyivät inkerinsuomalaiset  Saksan lipun alla
olevalle Primula laivalle, joka sitten meni Hankoon. Saksaan jäi vielä 130 halukasta Suomeen
pyrkijää. Inkerinsuomalaisten evakuointia järjestäneitä kiitettiin 4. marraskuuta Tallinnassa.
Professori, insinööri Pentti Kaitera palkitsi erittäin ansioituneita avustajia Suomen  kunnia-
merkeillä. Suomen  korkeimman kunniamerkin saivat tohtori Schott ja majuri Jeanigen sekä
virolainen johtaja Edgar Neggo.

S

Yhteensä Paldiskin kautta Suomeen kuljetettiin 63 211 inkerinsuomalaista.  19. syys-
kuuta 1944 välirauhan sopimuksen mukaan pakotettiin Suomi luovuttamaan Neuvostoliittoon
sen kansalaiset. Näin 5. joulukuuta alkaen  luovutettiin  56 869  inkerinsuomalaista.  Osa noin
8 000:sta Suomeen jääneestä inkerinsuomalaisesta pakeni Ruotsiin ja kauemmaksikin. 

24. Paldiskin satamassa ennen viimeistä lähtöä 
Suomeen 17.06.1944

25. Inkerinsuomalaiset lähdössä viimeisellä 
Paldiskista lähtevällä laivalla. Takarivissä 
oikella saksalaisessa univormussa Karl Litzmann



26. v. 1940 puna-armeijalle rakennetut Paldiskin kasarmit, joita käytettiin sotapakolaisten 
majoitustiloina. Kuva v. 2008

27. Sotapakolaisten sairaala Paldiskissa Rae’n 
kadulla. Kuva v. 2008

28. Rakennus, jossa v. 1942 -1943 sijaitsi 
sotapakolaisten sauna. Kuva v. 2008



     Faktoja ja päivämääriä

• v. 1942 alku - Inkerin alueilta 
evakuoidaan Paldiskiin 300-400 orpoa

• v. 1942 kuolee Paldiskin leireillä erittäin 
vaikeiden elinolosuhteiden johdosta yli 
tuhat inkerinsuomalaista

• v. 1943 maaliskuussa alkaa 
sotapakolaisten kuljettaminen Paldiskista
Suomeen

• 18. lokakuuta 1943 mennessä on 
Suomeen viety 22 050 sotapakolaista 65 
laivamatkalla

• 23. joulukuuta 1943 lähti Paldiskista 
viimeinen laiva Suomeen mukanaan 600
inkerinsuomalaisesta koostuva 
Itäpataljoona ja 130 sairasta lasta 
keittiökomennuskunnan kanssa

• Paldiskin kautta pääsi Suomeen yli 60 
000 Inkerin sotapakolaista
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