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Kansikuva Saksalaisille joukoille tuotuja heinäpaaleja puretaan saksalaisista laivoista Toppilan satamassa Oulussa 
22.8.1942. Kaleva, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Museovirasto.

Cover Hay bales brought to German army troops are unloaded in Toppila harbour in Oulu on August 22, 1942.

Vielä toisen maailmansodan aikana 
armeijat olivat paljolti hevosvetoisia. 
Esimerkiksi Saksan armeijan käytös-
sä eri rintamilla oli yhteensä 2,75 mil-
joonaa hevosta tai muulia, joista kes-
kimäärin 865 kuoli taisteluissa joka 
päivä koko sodan ajan! Neuvostolii-
ton puolella hevosia oli käytössä vie-
läkin enemmän, 3,75 miljoonaa.

Suomen Pohjanlahden satamien 
(Kristiinankaupunki, Kaskinen, Vaa-
sa, Pietarsaari, Kokkola ja Oulu) kaut-
ta kulki Pohjois-Suomeen sijoitettu-
jen noin 200 000 miehen ja 32 000 
hevosen ja muulin vahvuisten saksa-
laisten joukkojen huoltoreitti. Tällai-
nen hevosmäärä kulutti valtavasti re-
hua. Kutakin eläintä varten tarvittiin 
arviolta 20 kg kuivaheinää ja 20 kg ol-
kia päivässä, mikä tuolle eläinmääräl-
le merkitsi noin 467 000 tonnia vuo-
dessa. Rehu tuotettiin enimmäkseen 
Keski-Euroopasta Pohjois-Saksan, 
Itä-Preussin ja Puolan satamien kaut-
ta. Osa rehusta tuotiin erillään, mutta 
suuri osa oli laivamatkan aikana hyö-
tykäytössä suojaamassa ammuslasteja 
kovalta merenkäynniltä ja ilmahyök-
käyksiltä. Väkirehuksi tuotiin myös 
koviksi ”tiiliksi” puristettua kaura-
melassirehua.

Heinän, olkien ja viljan mukana 
kulkeutui monien kasvien siemeniä, 
jotka sopivalle paikalle karistuaan iti-

vät. Siemeniä tai muita kasvien le-
viäimiä tuli myös muun tavarantuon-
nin kylkiäisinä esim. pakkausmateri-
aaleihin tai ajoneuvoihin tarttuneena. 
Sotajoukkojen mukana saapuneita tu-
lokaskasveja kutsutaan polemokoreik-
si eli sotatulokkaiksi (kreik. polemos, 
sota). Panu Mannerkorpi otti termin 
käyttöön tutkittuaan jatkosodan aika-
na venäläisten ja suomalaisten sota-
joukkojen mukana kulkeutunutta kas-
vilajistoa Uhtuan rintamalla Vienan 
Karjalassa.

Tulokaskasvien määrästä saa 
jonkinlaisen käsityksen E. J. Valovir-
ran tutkimuksesta, jossa hän seura-
si Kristiinankaupungin satamakentän 
kasvistoa 1941–1948. Sataman kautta 
tuotiin 1941–1943 heinää ja olkia Itä-
Preussista, muualta Pohjois-Saksas-
ta, Belgiasta sekä Pohjois-Ranskas-
ta. Osa heinästä oli peräisin luonnon-
niityiltä. Valovirta löysi sataman re-
huvarastoalueelta 200 Kristiinankau-
pungille uutta kasvilajia, rotua tai ris-
teymää. Lisäksi tulokkaiden joukos-
sa oli runsaasti lajeja, joita kaupungin 
satamasta oli löydetty jo ennen sotia, 
mutta paikalla ennestään kasvaneiden 
ja tulokassiemenistä itäneiden yksi-
löiden erottaminen olisi ollut vaikeaa. 
Monet tulokkaat jäivät satunnaiskas-
veiksi – lajeista runsas viidennes oli 
hävinnyt jo vuonna 1948.

Suomessa on selvitetty toisen 
maailmansodan polemokorilajistoa 
sotavuosista näihin päiviin saakka 
monilla eri paikkakunnilla; tutkijoista 
mainittakoon aikajärjestyksessä esim. 
V. Erkamo (Viipuri), A. Huuskonen 
(Kuhmo), jo mainittu E. J. Valovirta, 
L. Fagerström (Kuhmo), L. Heikki-
nen (Hyrynsalmi), A. Railonsala (Tor-
nio), T. Ahti ja L. Hämet-Ahti (Koil-
lismaa), V. Tammilehto (Tornio), T. 
Ulvinen (Tornio) sekä J. Räsänen ja 
S. Henttonen (Ilomantsi). Itsekin olen 
syyllistynyt sotatulokkaiden metsäs-
tykseen erityisesti Kainuussa ja Poh-
jois-Norjassa. Uusin selvitys on tässä 
Lutukan numerossa julkaistava T. Ul-
visen ja E. Vilpan laaja katsaus Oulun 
saksalaiskasvien nykytilasta.

Polemokorien joukko on rankasti 
harventunut kuluneiden yli seitsemän 
vuosikymmenen aikana, mutta sit-
keimpiä tulokkaita voi yhä löytää so-
ta-ajan leiri- ja varastopaikoilta – vain 
harva on hietapitkäpalon (Cardami-
nopsis arenosa) tavoin onnistunut le-
vittäytymään ja vakiintumaan laa-
jemmalti. Sotatulokkaat tuovat mie-
lenkiintoisen lisän Suomen kasviston 
historiaan ja kertovat omalla taval-
laan jälkipolville (toivottavasti jo ko-
konaan taakse jääneiden!) sotavuosi-
en elämänmenosta.

— Mikko Piirainen

Sodan jälkiä Suomen kasvistossa


