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Seurakuntien sotilashautausmaat
1939 - 1944

Noin 60 hautausmaata yhteensä
Noin 40 Leningradin oblastin alueella

Haudattu 7600 – 7700 vainajaa
Säilyneet vaihtelevasti

Useimmissa muistomerkki
Paikallisia sopimuksia suojelusta

Tilannekartoitus
Pysyvän suojelun tarve

Lumivaara esimerkkitapaus



Esimerkkitapaus Ihantala
Haudattu noin 52 kaatunutta 1939-1944



Sotilashautausmaiden rekisteröinnin 
periaatteita

Suomi-Venäjä valtiosopimus (1992) mahdollistaa
Hautausmaan nykytila otettava huomioon
Siviili/sotilashautausmaan yhdistelmä (noin 40)
Lähtökohta paikallinen sopiminen
Pysyvä suojelu/rekisteröinti tavoitteena
Perustietojen kokoaminen
Tarve perusteltava
Valtiosopimuksen toimijoina Svmvy ja Vojennye Memorialy
Prosessi on hidas, päätökset tehdään Venäjällä



Sotilashautausmaiden rekisteröinnin 
toimenpiteitä

Svmvy:n esitys Vojennye Memorialylle
Perustiedot hautausmaasta mukana
Yhteinen katselmus paikalla
VojMem:n toimenpiteet
- paikalliset, alueelliset ja federaatiotason 

sopimukset ja päätökset
Vahvistettu päätös rasitteineen
Prosessi on hidas
>> painopiste paikallisessa sopimisessa





Viipurin sankarihautausmaa



Viipurin sankarihautausmaa 1943 Viipurin sankarihautausmaa 2018



Viipurin sankarihautausmaa

Esitys Len obl hallinnolle 1/2019
- sankarihautausmaa-alueen aitaaminen
- muistokivi ja informaatiotaulu

Len obl vastaus 2/2019
- rekisteröity kulttuurimuistomerkiksi 1994
- Viipurin piirihallinnon asiantuntijatarkastus 2019
- viittaus valtiosopimukseen ja Vojennye Memorialyn

tehtävään venäläisenä vastuutahona
- jatkotoimenpiteet yhdessä Vojennye, Svmvy ja 

Viipurin piirihallinto



Sankarihautausmaat Sotasammossa
www.sotasampo.fi



www.sotasampo.fi

Aalto- yliopiston hanke.

Sankarihautausmaaosio yhdessä 
Kansallisarkiston kanssa 
Kaatuneiden muistosäätiön 
tukemana. Vain Suomessa olevat 
hautausmaat.

Linkitetty menehtyneiden 
tiedostoon (haudattujen tiedot).

Valokuvat Suomen Valokuvaajien 
Liiton jäsenten kuvaamina.

Jatkohanke yksittäiset hautakivet?



www.sotahistoriallisetkohteet.fi

Suomen Sotahistoriallisen 
Seuran ylläpitämä sivusto.

Sisältää tietoja noin 30 
luovutetun alueen 
sankarihautausmaasta.

Tiedot vajavaisia, voisi olla 
kehittämiskelpoinen alusta, 
mutta vaatii tietojen 
täydentämistä.



Mitä tehdä hautausmaiden suojelemiseksi?

Hautausmaatietojen päivittäminen ja kokoaminen
- Karjalan Liiton ja yhdistyksen yhteishanke
- tarvitaan pitäjäyhteisöjen työtä
- kysely kentälle

Paikallisten sopimusten edistäminen
- suojelemisen lähtökohta
- pyydetty Vojennye Memorialyn suositusta Venäjän 

paikallishallinnoille (30.5.18 ja 21.2.19, ei vastausta)

HYVÄT ESIMERKIT OVAT KULLANARVOISIA



Kartoituskysely pitäjäyhteisöille

- sankarihautausmaan nimi

- hautausmaan sijainti, alueen koko

- perustiedot (historia, haudattujen määrä)

- vastuutaho (pitäjäyhteisö)

- alueen kuvaus (missä kunnossa)

- mitä hoito-/kunnostustoimenpiteitä tehty

- uusi muistomerkki (milloin)

- paikallinen sopimus (milloin, kenen kanssa)

- valokuvat (sa, nykytilanne)



Toiminnan jatkuva tavoite

Suojeleminen enemmältä tuhoutumiselta

Suojeleminen unohtumiselta

Hautausmaat ovat osa kansakunnan 
yhteistä historiaa ja muistia


