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Valtioneuvosto kiiynnisti monna 1998
viisivuotisen Suomen sotasurmat l9l4-
1922 -projektin, jonka tehtavanii on ollut
selvinaii mainittuina wosina erilaisissa
konflikteissa surmansa saaneiden kohta-
loita. Projektin paaasiallisimpana tehta-
venA on ollut rakentaa sahkdinen tieto-
kanta vuosien l9l4 1922 eri konflikteis-
sa koti- ja ulkomailla kuolleista suoma-
Iaisista sekd Suomessa su[nansa saaners-
ta ulkomaalaisista. Projektin yhteydessii
on tehty ja tehdddn edelleen niiiden vuo-
sien poliittisia v?ikivaltaisuuksia ja niissii
surmansa saaneita koskevaa tutkimustyotii.

Projektin johtoryhmiin puheenjohtaja-
na toimii akatemiaprofessori Heikki Yli-
kangas, ja projektin johtajara toirnii do-
sentti Lars Westerlund. Projektin johto-
ryhmaan kuuluu poikkitieteellisesti histo-
rian, oikeushistorian ja oikeustieteen seka
kansanperinteen tutkimuksen edustajia,
oman alansa asiantuntijoita.

Konfl iktien vuodet 19121--1 922

Vuosia 1914 1922 voisi luonnehtia v?iki-
vallan aikakaudeksi, niin monenlaisissa
erilaisiin sotatoimiin viil i l l isesti l i ittyvissd
tapahtumissa suomalaisia ja muiden kan-
sallisuuksien edustajia Suomessa tuona
aikaviilillii sai surmansa.

Suomalaisia soti ensimmeisess,i maa-
ilmansodassa sekA ita- etta lansirintamal-
la, Venajdn, Saksan, Iso-Britannian ja
Yhdysvaltojen armeijoissa. Yksi kaatui
jopa Egyptissa. Maailmansodassa pois-
lukien iii?ik?iritr kaatui ainakin 150 suo-

Vaikeasti haettavat sotasu rmat
Mikd sotasurmatietokanta on, miten se on tehty

ja mitii hydtye siite on sukututkijoille?

malaista. Maailmansodan aikana veniilai-
set sotilasv Lanomaiset lisdksi surmasivat
joitakin suomalaisia. Sodan aikana Suo-
men aluevesillii menehtyi useita satoja
veniileisie maFuuseja miinaanajojen, tor-
pedorajAyrysten ja haaksirikkojen yhtey-
dessa. Suomessa menehtyi sotasairaalois-
sa paitsi venailii isiA haavoittuneita. mliis
mm. llavalta- Unkarin ja Saksan armeijan
sotavankeja.

Venajan valtio teki maailmansodan ai-
kana kymmenillii paikkakunnilla varus-
tustdita, ns. vallitiiita, joissa oli mukana
paljon suomalaista tyttvoimaa. Vallitttisse
menehtyi tapaturmien yhteydessa paitsi
suomalaisia, myds taalla vallitdissA ol-
leita kiinalaisia vankeja. Syksyn 1917
viikivaltaisuuksissa sai surmansa puolen-
sataa suomalaista. Venajan vallanku-
mousten seurauksena vendldiset sotilaat
surmasivat Suomessa useita kymmenia
upseereltaan.

Heimosodissa vuosina l9l 8-1922 kaa-
tui tai sai surmansa sotatoimien yhteydes-
sii yhteensii noin 600 suomalaista. Lisiiksi
tiedetaAn joitakin kymmenia naissa tais-
teluissa surmansa saaneita suomalaisia
punakaartilaisia, jotka taistelivat Neuvos-
to-Veniijan joukoissa. Pakomatkalla Suo-
mesta Neuvosto-Veniij?ille. erilaisissa
Veniijiin sisiillissodan taisteluissa ja pa-
luumatkalla Suomeen surmansa saanei-
den lukumaard nousee sekin useisiin
kymmeniin, mahdollisesti satoihin.

Sotasurmaprojektin tehtavAkenftA on
siis kaikkinensa hyvin laaja. Paaasialli-
simman huomion vievat tassa kokonai-
suudessa kuitenkin vuoden l9l8 sota ia



sen yhteydessa surmansa saaneet. Tama
johtuujo kaytannatn syista: vuosien 1914

1922 sotaoloissa surmansa saaneista
yhdeks?in kymmenesta menetti henkensa
vuoden l9t8 tapahtumien yhteydessii.
Tallii hetkella 97 0/o intemetissa avoinna
olevan sotasurmatietokannan surmata-
pauksista liittyy vuoden l9l8 sotaan.

Sotasurmaprojektin paaasiallisin teh-
tava on ollut siis selvifiaa vuoden l9l8
sodan aikana surmansa saaneita henki-
liiitii. Se on ollut surmansa saaneiden lu-
kumddriin, ajankohdan sekavien olosuh-
teiden ja l?ihdeaineistojen ristiriitaisuuden
vuoksi vaikein teht2iviimme.

Vuoden l9l8 sodan ja sen j?ilkiselvit-
telyjen seurauksena menehtyi vAlillisesti
tai valittdma$i - projektin taimanhetkisen
arvion mukaan - noin 36 000 suomalais-
ta, siviil i- ja sotilastehtavissa ollutta suo-
malaista, miestii, naista ja lasta. Lisiiksi
sodan seurauksena sai surmansa noin 2 400
venal?iista, sotilaita ja siviileja. Lisaksi
sota vaati viilittominii tai v?ilillisinii uhrei-
naan lahes viisisataa saksalaista sotilasta
ja noin sata ruotsalaista vapaaehtoista so-
tilasta.

Poikkeuksellinen hanke

Kun kev?ialla 1998 sotasurm atietokantaa
liihdettiin luomaan. oltiin aika lailla uu-
den asian edessa. Sotasurmaprojektin tie-
tokanta oli ja on ainoalaatuinen hanke.
Vastaavanlaista tietokantaa ei ole tehty
tiettavasti missaan muualla maailmassa.

Eri maissa on kyll?ikin ollut tai on
parhaillaan k?iynniss?i erilaisia sotatoim is-
sa surnansa saaneiden selvittamiseksi
luotuja hankkeita. Ne koskevat useimmi-
ten vain yhden taistelevan osapuolen hen-
kiltitappioita. Esimerkiksi I maailmanso-
dan kaatuneista briteista on laadittu oma
cd-rom2 ja tiettavasti ainakin Venajalla ja
Espanjassa on kiiynnissii hantkeita sfi-
ktiisten tietokantoj en luomiseksi niiiden
maiden sisiillissodan uhrien selvittami
seksi. Name hankkeet perustuvat keytan-
ndssii yhden armeijan henkiltitietoihin ja

yleens?i armeijan yllApifimAdn rekisteriin
tai asiakirjoihin henkiliitappioistaan. Tiil-
lainenhan on myris esimerkiksi Sota-
arkiston intemetiin avaama viime sotien
(1939-194J) sankarivainajat kasiftava
tielokanta.' Se on laadittu armeijan
omien kortistojen perusteella. Sellaise-
naan, yhdestA lahdeaineistosta sahkdiseen
muotoon naputeltuna sen, kuten muiden-
kin edelld mainitsemieni kansainvalisten
hankkeiden rakentaminen on ollut taval-
Iaan sotasurmaproj ekt in tehtavaii helpompi.

Samaa voisi sanoa Venajalla useam-
man vuoden ajan kaynnissa olleesta
Memorial-yhdistyksen hankkeesta. jossa
selvitetaan Neuvostoliitossa suuren teno-
rin vuosina 1937-1938 surmansa saanei-
ta. NAisse vainoissa surmansa saaleista
suomalaisistahan on olemassa sekii siih-
kdinen tietokanta etta matrikkeli.4 Tama-
kin hanke perustuu pitkiilti yhteen lfide-
aineistoon, Veniijdn salaisen poliisin kuu-
lustelupiiytiikirjoihin, tuomittujen, am-
muttujen ja leireillii kuolleiden luetteloihin.

Tassa yhteydessa lienee sanottava, et-
tei tama toteamus millaan tavalla vahen-
nii mainitsemieni tietokantojen awoa.
Tarkoitukseni on vain sanoa etta neiden,
edella mainittujen sahkdisten tietokan-
tojen rakentaminen on ollut sotasurma-
projektin tietokantaa helpompi projekti,
koska yhdestii lahteestA on voitu saada
luotettavia ja riittdviin tarkkoja tietoja
sulmansa saaneista.

Sotasurmaprojektin tehtava ei ole ollut
niiin yksinkertainen, koska mikiiih yksir
tiinen liihde ei anna taman ajanjakson
kuolleista kattavia tietoja.

Varsinkin luoden l9l8 sotasurmlen
kobdalla jo surmattujen kaikkinainen sel-
vittaminen on osittain hankalaa ja yhden
lAhteen perusteella jopa mahdotonta. Tas-
ta slystA on Ussa tutkimusprojektissa
jouduftu lahtemaan siita, etta useiden lah-
teiden ristiintulkinnalla saataisiin eri tais-
teluissa. solaloimissa. repressiotoimissa
ja vankileireillii surmansa saaneista sel-
ville niiiden taydelliset henkildtiedot,
kuolinaika, kuolinpaikka ja kuolintapa.
Kaytanndssa on siis ryhdytty tekemAAn



historiantutkimusta, eri lahteiden valossa
selvittamaan surmansa saaneita. Eri tie-
tolahteista saatavissa olevat samaa henki-
lda koskevat tiedot on koottu yhdeksi tie-
tokortiksi, joka sisaltda kaikki surmansa
saanutta koskevat tiedot.

Toisaalta ei kuitenkaan ole haluttu
lfiteii tulkitsemaan liihteita, koska sota-
surmaprojektin luoman tietokannan pe-
rusajatuksena on se, ett5 kyseessa on tie-
topankki. Sotasurmatietokanta on slihkdi-
nen kortisto, jossa kaikkien eri kaytet-
tyjen liihteiden antamat tiedot esiintyvait
sellaisinaan, virheineen paivineen. Kui-
tenkin niin, eftA se tallennustyiin edetessii
todenniikdisimmdksi noussut kuolinsyy,
joka liihteistii on kaynyt usean kasittelyn
kautta ilmi, on nostethr erikseen kutakin
henkiliiii koskevassa siihk<iisessii henkild-
kortissa esille.

Lahteiden merkitseminen tietokantaan
sellaisenaan on tarkeaA siksi, ettii tieto-
kantaa yoidaan hyddyntiiii tieteellisessii
historiantutkimuksessa. Tuolloin on tiir-
keaA nAhd?i erilaisten, usein kesken?i?in
ristiriitaistenkin l?ihteiden antamat tiedot
sellaisenaan. Jokainen tutkija saattaa teh-
de, nahryatin liihdetiedot, omat paatel-
miinsii esimerkiksi jonkin paikkakunnan
surmansasaaneiden kokonaismaiiriistA ja
rAman tiedon paikkansapitA!) ) deslA.

Tietokannan syntyvaiheet

Tietokannan rakentaminen aloitettiin tou-
kokuussa 1999 tallentamalla ensimmai-
seksi ns. Papiston lilasto (lyhennetaan
jatkossa PT). Mikii tama tilasto on. ja
miksi sillA tallennustyd aloitettiin?

Vuonna l9l9 Tilastokeskuksen edel-
taja, Tilastollinen Paatoimisto, halusi ke-
rata tilastotietoja vuoden 1918 sodassa
surmansa saaneista suomalaisista. Se lii-
hetti keviiiillil l919 kaikille Suomen seu-
rakunnilles kaavakkeet, joihin seurakun-
tien tuli merkita siihen memessii tietoon
tulleet sodassa surmansa saaneet. Niiin
kerattiin 26 100 henkil6a kattava aineis-
to.6 Papiston tilasto on koko Suomen kat-

taessaan erinomainen pohja-aineisto. jon-
ka paalle voitiin ryhtya sitten kokoamaan
muista liihderyhmista tietoja. Se on mytts
luotettava, sill?i siind henkildt esiintyvat
virallisella rippikirjanimellfldn ja kayte-
tyste kaavakkeesta kiiy ilmi identifioinnin
ja henkiltitietojen yhdistiimisen kannalta
riittavasti tietoja.

Tiiman jalkeen PT:n tietojen rinnalle
ryhdyttiin tallentamaan Sosialidemok-
raanisen puolueen tilastokom itean aineis-
toa (SDP). Sosialidemokraattinen puolue
ryhryi vuoden l9l9 aikana keraiamiian
tydvaenyhdistyksittain tietoja vuoden
l9l8 sodassa surmansa saaneista, ja tiima
aineisto kattaa 20 361 erillisen henkiltin
tiedot.' Tema terroriti lastoksi my<is ni-
metty aineisto on muodoltaan epiiyhte-
nainen; se sisaltaa toisin paikoin hyvinkin
huolelliset ja paikkansapitavat tiedot, kun
taas toisin paikoin esiintyy listoissa sa-
moja henkildita useaan kertaan, tai hen-
kiltttiedot ovat muuten epam,iii laiset.s
Toisinaan hyvinkin v?ihaisten tietojen pe-
rusteella on kuitenkin voitu lttytaa anne-
tuille tiedoille vahvistusta kirkollisesta
aineistosta.'

Usein tiissd SDP:n aineistossa kysei-
sen paikkakunnan surmansa saaneista
suurin osa ldytyi suoraan myds saman
paikkakunnan Papiston tilastosta. SDP:n
tilaslo ilmoitti kuitenkin usein myds
lukuisia henkilditA, jotka olivat kirjoilla
muualla ja ldytyivat siten oman koti-
seurakuntansa papiston tilastosta tai seu-
rakunnan kuolleiden ja haudatn-rjen luet-
telosta. Niiin esimerkiksi Akaassa asu-
neeksi ilmoitetuista surmansa saaneista
osa ldltyi Kalvolan, Urjalan, Lempiiiiliin,
Kvlmiikosken ia Vesilahden seurakuntien
lultteloista.lo 

"

Koska Papiston tilasto kenoi vain
osan vuonna l9l8 niin valkoisina kuin
punaisina surmansa saaneista, SDP:n ti
laston antaessa lisaksi runsaasti uusia sur-
matapauksia, kiiiinnyttiin seurakuntien
puoleen. Kaikista tuolloin toimineista
Suomen seurakunnista pyydettiin kopiot
kuolleiden ja haudattujen luetteloista
tutkimusai aniaksolta | 9 | 4-l 922.



Seurakuntien kuolleiden ja haudattu-
jen luettelot toivat tietoomme satoja
muissa konflikteissa kuin vuonna l9l8
surmansa saaneita. Lisaksi saimme lisa,i
tietoja ruoden 1919 jakeen seuakuntien
kirjanpitoon selvinneistii vuoden 1918
sodan sotauhreista. Seurakunnat olivat
usein merkinneet n?iihin luetteloihin
mytis vankileireilla kuolleita Papiston ti-
laslon tietoja tarkemmin: esimerkiksi eriis
Kaakonkulman seurakunta oli j?ittiinyt il-
moittamatta Papiston tilastossa kaikki
vankileirillA kuolleet pitajAlAisensa, 65
henkil0a.

Seurakuntien kuolleiden ja haudattu-
jen Iuetteloihin oli usein myris merkitty
vuon-na 1922 kuolleeksi julistetut, vuonna
l9l8 kadonneet henkildt. Voimassa ol-
leen lain mukaan henkildn tuli olla ka-
teissa kolme vuotta ennen kuin todista-
jien lausunnon perusteella kiir4aoikeus
julisti henkiliin kuolleeksi. Usein kuolin-
paiviiksi l9l8 kadonneilla maarattiin juu-
ri 1.1.1922. Niiiden kuolleeksi julistettu-
jen tiedoilla saatiin yhdisteftya useita
SDP:n tilaston epamiiarAisiii kuolintietoja
todellisiin henkiliiihin. Useita SDP:n
tilaston ilmoittamia, vankileiriltii vapau-
duttuaan vzilittdmasti kuolleita pystl,ttiin
Iisiiksi seurakuntien kuolleiden ja haudat-
tujen luettelon avulla selvittiimaiin.

Kaikkia vankileireilla kuolleita ei niii-
denk?i?in aineistojen ristiintulkinnalla
lq/etty selvifiamaan. Tiedetiitinhiin, etta
vankileireillii, jossa pitempia tai lyhyem-
pi?i aikoja oli vangittuna noin 80 000 hen-
kiliia, kuoli yli l3 000 henkil0a.

Tassa vaiheessa oli tartuttava vankilei-
rien alkuperiiisaineistoon. Vankileirithan
ryhtyiviit sisiillissodan piiAq,trya, olojen
vakiinnuttua yllapit?imaiin konistoja ja
luetteloita vangeista, jolloin mytis leireil-
lii kuolleet ja kadomeet tulivat kirja-
tuiksi.rrNailta osin - sekii leiriltii vapau-
duttuaan melko piar, toisinaan jo koti-
matkalla kuolleiden osalta - voidaan sa-
noa tietojemme nyt tiiydentyneen huo-
mattavalta osin.l2

Erittain merkittavaksi osaksi sotasur-
maprojektin tietokantaa on myds nouse-

massa seurakuntien kirkonkirja-aineisto.
Koska vuonna 1918 toimi Suomessa 632
seurakuntaa, olisi sotasurmaprojektille
ollut mahdotonta kaydii yksityiskohtai-
sesti l i ipi jokaisen seurakunnan rippi-
kirjoja. Usein pienentin seurakunnan kir-
konkirja on helposti tuhatsivuinen. Lisak-
si on huomioitava, etteivat kaikki vuosrna
l9l4 1922 kuolleet viilttiimiittii liiydy
l9l0lulun kirjoista, vaan usein yksittiii-
sia tapauksia joutuu seuraamaan 1950-lu-
vulle, jopa 1990-luvulle asti varmistuak-
seen henkildn kohtalosta.

Tiiman aineiston liipikiiymisest?i kuu-
luu suuri kiitos nimenomaan sukututki-
joille, jotka kaytiinnossa talkootydna ovat
keranneet seurakuntien rippikirjoista tie-
toja sotasurmaprojektille. Tammikuuhun
2003 menness?i olemme saaneet yhteensa
90 seurakunnan osalta vapaaehtoisen tut-
kijan laatimat selvitykset sotasuma-
tapauksista, seulonnan alla on talla het-
kellii liihes 60 seurakuntaa. Yhteensa 40
seurakuntaa on tamAn lisiiksi seulottu
projektin tutkijoiden toimesta. Niiin on
siis liihes kahdensadan seurakuman kir-
konkirjoista saatu kerAfiyA tiedot sota-
oloissa surnansa saaneista. Viime kesiind
etsittiin yleisella ilmoituksella vapaa-
ehtoisia keraamaan surmansa saaneista
lietoja sellaisisra seurakunnista. joissa
surmansa saaneita tiedettiin olevan 150
tai sitii enemman. Naista kunnista huo-
mattava osa on nlt tutkittu, ja koottujen
tietojen tallennus on parhaillaan kiiynnissii.

Suurimmissa kaupungeissa eivat seu-
rakunnat enempAa kuin rydvaenyhdistyk-
setkiii in kyenneet sola-aikoina pitamaan
lukua kaikista kuolleista ja kadonneista
henkildista. Omeksi suurimmat kaupun-
git Helsinki, Tampere, Turku ja Viipuri
yllapitivat kunnallisia kortistoja kuolleis-
taan. Valitettavasti kaikki kortistot eiv?it
ole siiilyneet. Omeksi suurimman kau-
pungin, Helsingin, tilastokonttorin vuo-
sittain kokoama kortisto kuolleista hel-
sinkiliiisistii on talfii ajalta (1914-1922)
hyvin s?iilynyt. Se on antanut runsaasti
lisatietoja paitsi vuoden 1918 sotasur-
miin, myds tuonut tietoon useita tAlla



aikavalilla ulkomailla eri konflikteissa
menehtyneita.

Ulkomailla vuoden 1918 jii lkeen var-
kuttaneista kansalaisistamme kerasi tieto-
ja myds Etsiva Keskuspoliisi, tuolloinen
valtiollinen turvallisuuspoliisimme. EK:n
selvitys 1920-luvun alussa ulkomailla
vaikuttaneista suomalaisista on ollut niin-
ik,ian sotasurmaprojektin kaytdssa. Sen
avulla on voitu selvittaa 154:n SDP:n ti-
lastossa ja joissakin tapauksissa myds
seurakuntien kirjoissa kadonneiksi tai
kuolleiksi merkiftya p?iiityneen todelli-
suudessa elavinii ulkomaille, piiaasiassa
Veniijiille.

ErAs tamAn tutkimusprojektin yllAtta-
vimpiA lahdeaineistoja koskevia havain-
toja oli se, etteivAt edes valkoisten sur-
mansa saaneiden osalta seurakuntien an-
tamat tiedot, siis Papiston tilasto tai kuol-
Ieiden ja haudattujen luettelot, antaneet
kattavaa tulosta. My<is valkoisista sur-
mansa saaneista jouduniin siis keraamaiin
lisaa tietoa.

Valkoisista surmansa saaneista on on-
neksi olemassa varsin kattavia matrikke-
leita. NaistA matrikkeleista suurin on
Suomen Sukututkimusseuran jo vuonna
1927 julkaisema H. J. Bostldmin teos
Sankarien muisto. Teoksesta ldytyy
vuonna l9l8 kaatuneiden ja surmattujen
lisiiksi tietoja maailmansodassa surmansa
saaneista jAakareista, marraskuun lakon
1917 aikana surmatuista ja heimosodissa
kaatuneista henkiliiistii. Yhteensii tietoja
oli 4 922 henkiltist2i. Lisiiksi on todettava,
etta Bostrdmiste litytyi yhteensa noin 40
henkiliiii kahteen kertaa, yksi jopa kol-
meen kertaan merkiftyna. Koska kaikista
surmansa saaneista jeiikzteista ei tietoja
ollut Bostriimissiikaiin, jouduttiin siltA
osin turvautumaan Jii?ik?irien eliimiiker-
rasroihin, jotka ilmestyivat 1938 ja 1975.
Taman lisaksi tietoja sotasurmatietokan-
taan on kerAtty useammasta pienemmAsta
lahdekokonaisuudesta.

Eras huomattava valkoisten surmansa-
saaneiden ryhma ovat Viron sotaretkella
ja heimosodissa, eli Aunuksen, Itii-Kar-
jalan ja Petsamon retkillA kaatuneet tai

muuten surnansa saaneet. NAisla sota-
retkista on saatu nyt kuitenkin lisiitietoa
projektin yhteydessa rchdyilla tutkimuk-
silla. FM Iris Heinon Viron sotaretkellA
surmansa saaneita kAsittelevA teos Hin-
nalla hengen ja veren ilmestyi 2000 ja
FM Aapo Roseliuksen heimosodissa kaa-
tuneita kasitteleva teos Heimoaatteen
nuoret uhrit 2002.

Edell2i mainitut tietolahteet antoivat
tietoja pAiiosin suomalaisista sotasurmis-
ta. Venalaisia niiinii vuosina surmansa
saaneita ryhdyttiin selvittamAAn projektin
toimesta vuonna 2001. Taman vuoden
aikana ilmestyy tahan liittyen projektin
tutkijan FT Kristiina Kalleisen toimitta-
ma kaksiosainen veniiliiissurmia Suomes-
sa talla ajanjaksolla kasitteleva teos. Pro-
jektin tamanhetkisen arvion mukaan Suo-
messa sai surnansa noin 2 400 veniiliiis-
ta. Naista surmansasaaneista vain noin
tuhannesta henkildstA on projektilla tAllai
hetkellii kanavat henkildtiedot.''

Suomessa surmansa saaneen noin 490
saksalaisten tiedot on jo viety solasurrna-
tietokantaan: niiistli 459 kaatui taiste-
luissa Suomessa 1918. Kantaan on lisaksi
viety ne 27 sukellusvene U 57:n matruu-
sia, jotka tuotuaan joukon jAAkAreitii salaa
Suomeen syksylli i l9l7 ajoivat paluu-
matkalla miinaan ja hukkuivat. Erds oma
erikoinen ryhmiinsii ovat Suomessa me-
nehtyneet reilut 200 Veniijiin keisarillisen
armeijan ottamaa Saksan ja ltavalta-Un-
karin armeijan sotavankia, joiden tiedot
on myiis tallennettu tietokantaan.

Tietoja sotasurmakantaan on koottu
22 eri lahteesta, joista nelj?i, Papiston ti-
lasto, seurakuntien Iuettelot ja kirjat, so-
sialidemokraattisen puolueen tilastoko-
mitean arkisto, sotavankileirien asiakirjat,
kattavat kymmenia tuhansia henkil<jitii,
eriiiit muut, kuten mainittu Bostriimin
matrikkeli, tuhansia henki16itii. Tietojen
tallennus paaft'y tiimiin vuoden aikana.
Tdman jalkeen meille on valmiina koko
maailmassa ainoalaatuinen tietopankki
maailmansodan ja sitii seuranneiden vuo-
sien levottomuuksissa surmansa saa-
neista.



Mita hyotya tietokannasta on
sukututkijalle?

Keskeisin hydry sotasurmatietokannasta
sukututkijoille ja kaikille historian har-
rastajille on tiedon helppo saatavuus.
Tam?i seikka on jo tietokannan intemet-
version ensimmiiisten versioiden oltua
selailtavana kymmenen kuukauden ajan,
osoittautunut todeksi: kavijdite sivustoil-
la on ollut tiihan mennessa yli 80 000.'*
Sotasurmatietokaman keskeneriiisen ver-
sion avauduthra maaliskuun alussa 2002
kiinnostus oli niin suurta, ettii intemet-
kanta jumittui moneksi piiiviiksi koko-
naan.

Intemetversio ja Kansallisarkistoon
HmAn vuoden lopulla siirtyva sotasuma-
tietokanla sisaliival nyl aikaisemm in
useassa arkistossa usein pitkiin arkisto-
rycin takana olleita tietoja katevassa-
helposti saavutettavissa olevassa muo-
dossa. Aikaisemmin niima tiedot vaikka-
pa vain yhdestii henkildst?i saadakseen
joutui kiiymiiiin monessa arkistossa, nyt
kaikki n2imi tiedot ovat saatavissa yh-
dell?i napinpainalluksella.

Tietokamasta julkaistaan ka) tanndssA
kaksi versiota, intemetissa oleva sup-
peampi tietokanta ja Kansallisarkistossa
tutkijoiden ja harrastajien kaytoss,i oleva
laajempi versio. Laajempi, tutkimuskayt-
ldain luleva versio sisAlt?ia intemetversio-
ta enemmiin tietojaja lis?iksi yksityiskoh-
taisempia tietoja liihteista, joista tiedot on
keraffy. Koska tutkimusversio sisaltaa
intemetversioon venattuna surrnansasaa-
neista jossain maarin yksityisempia tie-
toja. on katsottu tiirkeiiksi tiedon saannin
raj o ittaminen.

Lyhyesti sanottuna sotasurmatietokan-
ta sisaltaa niin yksittiiistii henkildii etsi-
viille kuin koko kunnan henkildtappioita
karloittavalle mittavan pohjatydn, jonka
aurlla on helpompi liihteii etsimiiiin lisiiii
tietoja.

Tietokantahan on vain siihen koottu-
jen lahteiden summa, eika sisalla nain ol-
len varmastikaan kaikkia sotasurmia. jo-

ten projektin paiAftyessAkin selviteftavA?i
niin historian ammattilaisille, sukututki-
joille kuin hanastajillekin riifiaa. Voisi
kuitenkin olettaa, etta tietokannasta puut-
lumaan j?javien solasurm ien lukum?ilir?i
esimerkiksi vuoden 1918 osaltajaa varsin
vahaiseksi, lahes olemattomaksi.

Sotasurmaprojektin saamat yli kaksi-
tuhatta yhteydenottoa ja julkinen palaute
ovat osoittaneet projektin merkitykselli-
seksi. Varsinkin \.uoden 1918 tapahtu-
mien selvittiiminen ja selviiiminen oman
suvun osalta on merkinnyt monille ihmi-
sille ehkii tuskaakin, mutta emen kaikkea
suurta helpotusta. Tapahtuneen tietiimi-
sen kautta on kasvanut, ehkiijoskus surun
ja vihan tunleidenkin kautta ymmarrys
oman surun vaiheisiin ajan virrassa. Se
lienee sukututkimuksenkin tiirkein anti.

Viitteet
I Matti Lackmanin Suomen vai Saksan puolesta
(2000, s. 734-735) tietaa kertoa, efta Saksassa
kaatuneita tai muuten kuolleita j?i?ikiireita olisi
ollut 48, joista 33 kuoli ennen vuotta 1918.
Sotasurmatietokannan tiim,inhetkisen tiedon mu-
kaan ja?ikiireina kaatuneita tai kuolleita olisi ollut
kuitenkin vuosina 1916-1917 yhte€nsa 46, mista
luvusta useimmat Lackmanin listalta puuttuvat on
tosin ilmoitettu kadonneiksi.
2 Soldiers Died in the Great War 1914 1919. A
Complete and Searchable Digital Database. (The
Naval & Military Press). Tieroja tiista saa http//
www, grcat-war-casualties,com.
I Suomen sodissa 1939-1945 menehtyn€iden
tietokant4 jonne piiasee Sota-arkiston intemet-
sivuilta http//www.sota-arkisto. fi .
'  

Ei la Lai lr-Argurina Olimme loukko \ iera\
vaan. Venaj iinsuomal aiset vainouhrit Neuvostolii-
tossa 1930luvun alusta l950luvun alklrun.
(Vanmala 2001). Memorial-yhdistys on yllapita-
nyt www-sivuja, lds. sivuja osoitteessa
www.memorial.)  aroslar.ru. Vastaar anlaisia plo-
jekeja on mm. Vircssa kaynnissa oleva Viron
poliittisia vzikivaltaisuuksia, vangitsemisia ja LTy-
dityksiii ktuitteleva matriHrelisada.
' Evankelisluterilaisten seurakuntien lisiiksi
Suomen ortodoksisille, katolisille ja mm. babtisti-
seurakunnille.
o Alkuperaisaineistoa sailyrctadn Kansallisarkis-
tossa.
7 SDPin tilastoa sailyteh:in Tydvaen arkistossa.
3 T:ssa yhteydessa todettakoon, etta SDP:n ti-
laslo. ' , lenori l i laslo. jola usein pideti jai  maini-



tuista syis6 epaluotettavana, on osoiftautunut
pdaosin luotettavaksi lfiteeksi, kunhar sit?i vain
luetaan kokonaisuut€na. Yleensll siin?i annetut tie-
dot ovat paiki(ansaplla\ ra. multa rnm. keraajlen
toiminnan pa?illekkaisyys on aiheuttanut paljon
sekaannukia aineiston sisaltodn. SDP:n tilaston
suudn heikkous ovat kahdentumat. eli sama
henkil0 esiintyy us€amman eri yhdistyksen luefte-
loss4 joskus useinnpa,ur kenaan jopa saman
yhdistyksen laatimassa Iuettelossa. Tallaisia
tapauksia on noin 2000. SDPin tilaston todellinen
surmansasaaneiden henkildmdara on SSSP:n
tietokannan mukaan 20 361, joista lisitksi 154
yleensA kadonneeksi ilmoitettua on voitu todeta
todennakdisesti Veniijiillii oleskelevaksi. Lisiiksi
rnm. Kymin, TPL Uudenkirkon ja Taivassalon
luetteloissa on lueteltu ilmeisesli vaarinkasityksen
woksi joukko valtiorikosvankeudessa edelleen
olleita terrorin uhreik5r". Luetleloihin on si is
merkitty sunnamsa saaneiden sijaan elossa olleita
henkildu. Todettakoon kuitenkin, eta tallaisten
tapausten lukum?i?ira SDP:n tilastossa on yht€ensA
joitakin kyrnmeni4 eika tallaisia tapauksra ole
viety sotasurmaproj€kin ti€tokantaan.
' Hattulan SDP:ssa esiintyy Hdmeenliman
vankileirilla L-uollut henkild "Roope", jolta
puuttuvat kaikki muut henkildtiedot. Ainoa
"Roopeen" viiftaava tietokannasta ldytyva henkiltt
on HArneenlinnan vankileirin luetteloista lttytynyt
hattulalainen maatydmies Robert Sinisaari, joka
on kuollut 30.7. l9l8- Vankeinhoitohallituksen
1921 laatimassa lueftelossa vankileireilla kuol-
leista henkildist4 joita ei ole voitu merkita
ilmoitetulla asuinpaikalla kirjoilla olleeksi, Sini-
saari esiintyy kalvolalaisena. Onko Sinisaari HaF
tulan SDP:ssa esiintyva "Roope" tai missa h:in oli
oikeasti kidoill4 ja?inee aryoitukseksi.
'u Edellttmainitru esimerkki on helpoirnmasta
pzizista, silla mainitut kunnat ovat Akaan viilit-
tdmia ympfistokuntia. Esimerkiki Varkaudessa
sumansa saaneet olivat kiioilla mm. seuraavilla
paikkakunnilla: Eno, Heinavesi, Helsinki, Ha-
meenkyrd, Joroinen, Jappild, Jddski, Kaavi, Ka-
jaani, Kangaslampi, Kotka, Pirkkala, Rantasalmi,
Varkaus- ViiDurin maalaiskunta.
" Vankileirien asiakirja-aineistoa s:iilytet:i:in
paaosin Kansallisarkistossa. Joidenkin prenem-
pien vankileirien asiakirjamateriaalia lttytyy mm.
maakunta-arkistoista ja Sota-arkistosta suojelus-
kuntien asiakiria-aineiston ioukosta.
D Vankileire.li tutkivan P;ntti Makeldn mukaan
melko pian leirilta paastyddn leiriolojen seu-
rauksena menehtynei la on 691. Iukua on pi-
deftava minimina, em. Iukumaziran osalta on ole-
massa esim. seurakunnan tekemA merkintii
tallaisesta tapauksesta tai SDP:n tilaston (ia tata

muistitietoa tukeva kirkollisen aineiston) antama
tieto.
13 Erotus johtuu siitd, ettd eri taisteluraporteist4
luetlelolst4 seurakuntien haulaustiedoisla. muis-
telmatiedoista yms. tiedeb?in paljon tuntemat-
tomina surmansa saaneita venziliiisi4 joiden hen-
kilattietoja ei ole liihdeaineiston puutteellisuuden
vuoksi voitu toistaiseksi selviftaa.
'" Suomen sotasurmat 191,t 1922 {ietokannan
intemerversioon paasee Kansallisarkiston inter-
net-sivulta http//www.kansallisarkisto@narc. fi .
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