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Abstract

The theme of my research is spirits smuggling and its control on the northern coast of the Gulf of
Bothnia during the  prohibition. Smuggling is a crime in which required orders of importing and
exporting goods are not followed. This research  concentrates on the import of spirits (smuggling) and
smuggling of spirits in the mainland. The research does not focus on  other crimes against the
prohibition such as selling, possession, storage and production of spirits. In this research I
concentrate on smuggling as a social phenomenon. One of the most crucial questions in the research
is to clarify how spirits  smuggling was practised, by whom and why. The intention is to show how
people tried to conceal the activity and how smuggling  changed during the prohibition. I will also
bring out how smuggling was seen in the work of the authorities and in life in  general in the area in
question. I present the smugglers according to their profession, age and place of domicile. In this  way
I try to draw up a picture of a "typical" smuggler during the prohibition. In the same context I debate
what made people  break the law so widely and in such a fragrant way?

After the prohibition came into force spirits smuggling started quite slowly at the bottom of the
Gulf of Bothnia. In 1924  the railways lost their position as the most important smuggling route.
Maritime routes and spirits ships took their  position. The main reason for this change was that bigger
amounts of spirits could be brought to the region and could be  delivered to other parts in the North
of Finland. Because smuggling had moved to sea smugglers were obliged to think of good  hiding
places for spirits due to the great amounts of spirits. The sea and the islands were utilized in hiding
the spirits. In the first years of the prohibition the proportion of local inhabitants was rather small. A
typical smuggler was a worker  under 30 years of age, from Helsinki, carrying some 20 litres of
spirits. Together with the spirits ships smuggling changed  into the hands of local people, because they
were well acquainted with the sea, the islands and the shores of their region.  The biggest vocational
group of smugglers was that of working men. Economic profit both for the carrier and the boss was
a  great temptation for smuggling.

There were great difficulties in controlling the prohibition immediately after the law had come
into force. The attitude of  the people becomes the biggest problem. General opinion did not consider
prohibition necessary. Part of the citizens even  favoured the actions of smugglers. The reason for this
was their need of spirits.
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Tiivistelmä

Tutkimukseni aiheena on alkoholin salakuljetus ja sen valvonta Perämeren rannikolla kieltolain
aikana. Salakuljetus on rikos, jossa ei täytetä vaadittavia määräyksiä tavaraa maahan tuotaessa tai
maasta vietäessä. Tutkimukseni keskeisimpiä kysymyksiä on selvittää, miten alkoholin salakuljetusta
harjoitettiin, ketkä sitä tekivät ja miksi. Tarkoitus on osoittaa, miten toiminta pyrittiin salaamaan ja
miten salakuljetus muuttui kieltolain aikana. Tuon myös esille, miten salakuljetus näkyi tutkittavalla
alueella viranomaisten työssä ja seudun elämässä. Salakuljettajiin perehdyn ammatin, iän ja
kotipaikkakunnan mukaan. Näin pyrin luomaan kuvan “tyypillisestä“ kieltolain aikaisesta
salakuljettajasta. Samassa yhteydessä pohdin, mikä sai ihmiset niin laajasti ja räikeällä tavalla
rikkomaan lakia.

Kieltolain voimaanastumisen jälkeen alkoholin salakuljetus alkoi Pohjanlahden perällä varsin
verkkaisesti. Vuonna 1924 rautatiet menettivät asemansa tärkeimpänä salakuljetusreittinä. Tilalle
tulivat merireitit ja pirtulaivat. Muutoksen suurimpana syynä oli, että meritse pystyttiin tuomaan
seudulle suurempia määriä pirtua ja toimittamaan pirtua siten muuallekin Pohjois-Suomeen.
Salakuljetuksen siirtyminen merelle pakotti salakuljettajat miettimään pirtujen piilotuspaikkoja
suurten litramäärien takia. Pirtun piilottamisessa käytettiin hyväksi merta ja saaria.

Kieltolain alkuvuosina seudun asukkaiden osuus salakuljetuksesta oli vähäinen. Tyypillinen
salakuljettaja oli alle 30-vuotias työmies Helsingistä, jolla oli mukanaan noin 20 litraa pirtua.
Pirtulaivojen myötä salakuljetus siirtyi paikkakuntalaisille, koska he tunsivat seudun meren, saaret ja
rannat. Salakuljettajien suurimman ammattiryhmän muodostivat työmiehet. Suuri houkutus
salakuljetukseen oli siitä saatava taloudellinen hyöty niin pirtukuskille kuin pirtuisännällekin.

Kieltolain valvomisessa oli heti lain voimaanastuttua suuria vaikeuksia. Suurimmaksi ongelmaksi
nousee asenne kieltolakia kohtaan. Kieltolaki oli luonteeltaan laki, joka ollakseen tehokas olisi
vaatinut kaikkien suuren tuen. Lainsäädännön teho ja vaikutukset riippuvat ensi sijassa siitä, vastaako
laki kansan yleistä oikeustajuntaa ja onko se tarkoituksenmukainen. Yleinen mielipide ei katsonut
kieltolakia välttämättömäksi. Osa kansalaisista jopa suosi salakuljettajien toimia. Syynä tähän oli
kansalaisten alkoholin tarve. Paine ympäröivästä yhteisöstä samoin kuin valvontaviranomaisten omat
asenteet vaikuttivat siihen, että koko kieltolain ajan osalla heistä oli vaikeuksia motivoitua
työtehtävien hoitamiseen.

Asiasanat: salakuljetus, alkoholijuomat, kieltolait
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1 Johdanto

1.1 Tutkimustehtävä ja rajaukset

Tutkimukseni aiheena on alkoholin salakuljetus ja sen valvonta Perämeren rannikolla
kieltolain aikana. Salakuljetus on rikos, jossa ei täytetä vaadittavia määräyksiä tavaraa
maahan tuotaessa tai maasta vietäessä. Tässä tutkimuksessa keskitytään alkoholin laitto-
maan maahantuontiin, salakuljetukseen, ja alkoholin välittämiseen eli trokaukseen mante-
reella. Olen yhdistänyt alkoholin välittämisen salakuljetus-termin alle, koska lähdeaineis-
to tuntee vain kuljettamisen. Tutkimuksen ulkopuolelle rajaan muut kieltolakirikokset:
alkoholin myynnin, hallussapidon, varastoinnin ja valmistamisen. Tutkimukseni keskei-
simpiä kysymyksiä on selvittää, miten alkoholin salakuljetusta harjoitettiin, ketkä sitä
tekivät ja miksi. Tarkoitus on osoittaa, miten toiminta pyrittiin salaamaan ja miten sala-
kuljetus muuttui kieltolain aikana. Tuon myös esille, miten salakuljetus näkyi tutkittavalla
alueella viranomaisten työssä ja seudun elämässä. Salakuljettajiin perehdyn ammatin, iän
ja kotipaikkakunnan mukaan. Näin pyrin luomaan kuvan �tyypillisestä� kieltolain aikai-
sesta salakuljettajasta. Samassa yhteydessä pohdin mikä sai ihmiset niin laajasti ja räike-
ällä tavalla rikkomaan lakia? Tutkimuksessa perehdyn salakuljetukseen siis laajasti
yhteiskunnallisena ilmiönä.

Pyrin etsimään salakuljetusta selittäviä historiallisia tekijöitä, mutta en pyri saamaan
esille mitään yleispätevää rikollisuuden syytä. ANTTILA ja TÖRNUDD ilmaisevatkin
kriminologin pyrkivän syysuhteiden paikantamiseen, mutta �hän tuskin voi otaksua pys-
tyvänsä luonnontieteilijöiden tavoin löytämään jotakin konkreettista ja yleispätevää rikol-
lisuuden syytä.�1 Rikollisuuteen vaikuttavatkin niin monet tekijät, ettei kaiken kattavaan
selitykseen koskaan päästä.

Kieltolain valvonta kuului poliisi- ja tulliviranomaisille. Tarkoitukseni onkin tutkia,
mitä viranomaiset tekivät salakuljetuksen estämiseksi ja miten se heiltä onnistui. Toisaalta
tuon esille viranomaisten mahdollisuudet oman työnsä hoitamiseen: pyrkikö valtiovalta
edistämään valvontaviranomaisten edellytyksiä onnistua työssään vai suhtautuiko se sii-
hen välinpitämättömästi? Kysymys on siis siitä, kuinka vakavasti salakuljetukseen suh-
tauduttiin. Lisäksi selvitän, miten kiinnijääneitä salakuljettajia oikeudessa rangaistiin.

1. Anttila � Törnudd 1983, s. 43.
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Vastasivatko seudulla langetetut sakot ja vankilatuomiot säädettyjä rangaistuksia? Tuon
myös pinnallisesti esille rannikon  salakuljetuksen vaikutuksia sisämaassa.

Tutkimusalueeni valintaan ovat vaikuttaneet REIJO AHTOKARIN, JORMA KAL-
LENAUTION ja  RAIMO PULLATIN maininnat salakuljetuksen laajuudesta Pohjanlah-
della. Lisäksi OSSI HEDMAN kirjoittaa Kemin olleen pirtuvirran porttina, josta pirtu
löysi tiensä kaikkialle Pohjolaan. Valintaan vaikutti myös salakuljetuksen kiinnostavuus:
siihen liittyy värikkyyttä ja yleistä mielenkiintoa. Tutkimusalueeni muodostuu seuraavista
kunnista: Tornio, Alatornio, Kemin maalaiskunta, Kemi, Simo, Kuivaniemi, Ii, Haukipu-
das, Oulu, Oulujoki, Oulunsalo, Liminka, Kempele, Lumijoki, Hailuoto ja Siikajoki (ks.
liitteet 1a ja 1b). Tullivalvonta tällä alueella kuului Tornion, Kemin ja Oulun tullikama-
reille. Tutkittavan ajanjakson rajaa kieltolain voimassaoloaika. Kieltolaki astui voimaan
1.6.1919 ja kumottiin 5.4.1932.

Salakuljetuksen kehityksen tutkimiseksi olen jokaisen pääluvun aluksi selvittänyt
alkoholin takavarikoinnit tullikamaripiireittäin (Oulu, Kemi ja Tornio). Takavarikkomää-
rät ja -paikat olen koonnut tulli- ja poliisiviranomaisten lähteistä sekä oikeuslaitoksen
pöytäkirjoista. Taulukoihin olen merkinnyt takavarikkopaikoiksi satamat, rautatieasemat,
saaret, mantereen ja meren. Näin olen voinut verrata salakuljetuksessa tapahtuneita muu-
toksia eri ajanjaksoilla. Lisäksi olen laatinut yhteenvetotaulukot, joiden avulla voin ver-
tailla tullikamaripiirien alueita toisiinsa. Huomioonotettava on, että kyseessä on viran-
omaisten takavarikkojen avulla syntynyt jaottelu. Heidän onnistuneiden takavarikkojensa
sattumanvaraisuus on ratkaissut paikkajaottelun.

Salakuljetuksen laajuutta eri seuduilla kuvaan myös juopumistilastoilla ja salakuljete-
tun alkoholin hinnalla. Diagrammien tiedot olen kerännyt poliisiviranomaisten lähteistä.
Juopumistilastot kuvaavat mielestäni hyvin elämää alkoholin kanssa tutkimusalueella.
Näillä tilastoilla voidaan seurata juopumisrikollisuuden osuutta kaikista poliisien tietoon
tulleista rikostapauksista. Alkoholin hinnan kehityksen seuraamisella pystyn osoittamaan
tarjonnan määrän vaikutuksen alkoholin hintaan. Lisäksi olen verrannut poliisin tietoon
tulleiden rikos- ja juopumistapausten määrää Oulun, Kemin ja Tornion kaupunkien asu-
kasmääriin. Näin olen saanut vertailukelpoisen kuvan rikos- ja juopumistapausten muu-
toksista. Taulukot ja diagrammit olen koonnut viranomaisten lähteistä.

Rikostilastoja tarkastellessa pitää muistaa, että kaikki rikokset eivät tulleet viranomais-
ten tietoon. Tilastoihin tulee luonnollisesti vain ilmitullut rikollisuus; sen ulkopuolelle jää
piilorikollisuus. Esimerkiksi salakuljettajien joutuminen viranomaisten käsiin saattoi joh-
tua salakuljetuksen yleisyyden lisäksi monista satunnaisista seikoista. Yleisin syy piilori-
kollisuuteen on se, etteivät valvontaviranomaiset syystä tai toisesta ole havainneet rikol-
lista tekoa. Viranomaiset takavarikoivat alkoholit saamatta salakuljettajia syytteeseen.
Tutkimuskysymyksiini saadut vastaukset ovatkin syntyneet piilorikollisten sekä ilmirikol-
lisuuden pohjalta. Selvittämättä jäävät varsinaiset salakuljetustapaukset, koska niistä ei
ole tietoa.

Rikostilastot ovat siis ainoastaan näytteitä rikollisuudesta. Tiedossa on, että monien
rikosten rikollisuustilastot antavat kokonaisrikollisuudesta varsin puutteellisen kuvan.
Tutkimuksessani käytettyjen rikollisuustilastojen perusteella voidaan kuitenkin nähdä
rikollisuuden ja salakuljetuksen kehityssuuntia ja myös pyrkiä selittämään muutosten
syitä.

On tietysti ongelmallista tutkia alkoholin salakuljetusta valvontaviranomaisten lähtei-
den avulla. Onko näin saatu kuva salakuljetuksesta lähellekään todellinen? Viranomais-
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ten näkökulmasta kuva on todellinen, mutta salakuljettajien puolelta puutteellinen. Hei-
dän omia lähteitään salakuljetuksesta on säilynyt hyvin vähän. Ongelmaa kuvastaa se, että
tulliviranomaiset arvioivat takavarikoidun ainoastaan kymmenen prosenttia maahan sala-
kuljetetusta alkoholista. Toki on huomioitava, että alueellista vaihtelua varmasti esiintyi.
Viranomaisten oma mielenkiinto työtehtävien hoitamiseen samoin kuin sattuma takava-
rikkoja tehtäessä vaikutti kiinnijäämiseen ja myös lähteiden syntymiseen. Lisäksi tulee
muistaa inhimillisten tekijöiden vaikutus lähdemateriaalin syntymiseen; kaikkia tapauk-
sia ei varmaankaan kirjattu rikostilastoihin. Mitään muuta menetelmää päästä kiinni sala-
kuljetukseen ei kai ole kuin viranomaisten toiminta ja salakuljettajien kiinnijääminen.

Saamiani tutkimustuloksia vertailen mahdollisuuksien mukaan koko Suomen ilmiöi-
hin. Vertailu rajoittuu pääasiallisesti vain salakuljettajien ammattiin ja ikään. Lisäksi
annettuja rangaistuksia voi muutamana vuotena verrata koko maahan. Niinpä vertailen
erityisesti oman tutkimusalueeni sisällä tullikamaripiirejä toisiinsa. Tullikamaripiirien
sisällä tutkin vielä omana ryhmänään salakuljetusta Oulun, Kemin ja Tornion poliisilai-
toksien alueilla. Näin voin verrata näitä tutkimusalueeni kolmea kaupunkia keskenään.
Tämä vertailtavuus näillä kahdella eri osa-alueella mahdollistaa eroavaisuuksien löytämi-
sen, ja voin hakea syitä eroihin. Tosin eri paikkakuntien välistä salakuljetuksen vertailua
vaikeuttaa muun muassa valvontaviranomaisten toimintatehon erilaisuus. Se saattoi joh-
tua esimerkiksi viranomaisten määrästä. Varsinkin pienillä paikkakunnilla erilaiset �inhi-
milliset tekijät�, kuten viranomaisten ja yleisön väliset verraten tuttavalliset suhteet, saat-
toivat vaikuttaa viranomaisten toimintaan rikollisuuden ehkäisemiseksi.

Tutkimukseni rakentuu pääluvuittain kronologisesti. Ajallinen jaksotus on syntynyt
tutkimuksessa ilmenneiden kehityspiirteiden pohjalta. Kronologisen käsittelytavan avulla
pystyn vertailemaan eri vuosijaksoissa tapahtuneita muutoksia toisiinsa. Alaluvuissa
käsittelytapa on systemaattinen. Näin voidaan eri vuosijaksoja verrata toisiinsa ja havaita
mahdolliset muutokset. Alaluvut käsittelevät salakuljetusta, salakuljettajia, tulli- ja polii-
siviranomaisia, salakuljetuksen vaikutuksia eri seudulla ja salakuljetuksesta langetettuja
tuomioita.

1.2 Lähteet

Tutkimukseni tärkeimmät lähteet ovat Oulun, Kemin ja Tornion tullikamarien arkistot
(Oulun maakunta-arkistossa: jatkossa OMA). Koska alkoholia salakuljetettiin kieltolain
aikana suurimmalta osalta meritse, sitä valvoneiden tulliviranomaisten asiakirjat ovat tär-
keitä. Näistä lähteistä voidaan hyvin pitkälle selvittää salakuljetuksen keskeiset piirteet
Perämeren rannikolla. Aukkoja tullikamaripiirien arkistoissa ei juuri ole. Erityisesti taka-
varikkopäiväkirjat Oulusta ja Torniosta sekä tullirikosjuttulehdet Kemistä antavat tietoja
salakuljetuskeinoista, salakuljetusreiteistä, takavarikkomääristä ja -paikoista. Tietoja saa-
daan myös salakuljettajista, heidän nimistään, syntymäajoistaan, kotipaikkakunnista ja
ammateista. Näistä lähteistä käyvät ilmi myös oikeuden päätökset. Oulussa takavarikko-
päiväkirjat on vuodesta 1924 lähtien liitetty mukaan Oulun kaupungin arkiston raastuvan-
oikeuden II osaston tuomiokirjoihin. Muodoltaan nämä lähteet ovat yksittäisiä raportteja
salakuljetustapauksista. Annettuja tietoja voidaan pitää hyvin luotettavina, sillä tapahtu-
mat on aina tuoreeltaan kirjattu paperille. Tullikamarien kirjekonseptit antavat selvityksen
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siitä, miten salakuljetusta pyrittiin vastustamaan ja millaisia ongelmia siinä kohdattiin.
Pääsääntöisesti kirjeet osoitettiin tullihallitukselle. Saapuneet kirjeet (yleensä tullihalli-
tukselta) kuvastavat mahdollisuuksia työtehtävien hoitamisessa.

Ongelman Kemin tullikamarin arkistossa muodostaa "saapuneiden kirjeiden diaari"
vuosilta 1919�1923, koska se on jonkin verran sekava. Tämä johtuu siitä, että diaarissa
ovat myös kalustoluettelot, palkkauslistat, kassaraportit, kirjekonseptikirjat, saapuneet
kirjeet, takavarikkopäiväkirjat ja vuosikertomukset. Kemin tullikamarissa salakuljetuk-
sen kehittymisestä ja tullin toiminnasta on hyvät raportit aina vuosikertomuksissa, mutta
niitä löytyy ainoastaan vuosilta 1921�1928. Torniossa vuosikertomuksia sisältyy kassa-
kirjoihin vain vuosilta 1931 ja 1932. Oulun tullikamarista on vain vuoden 1924 vuosiker-
tomus takavarikkopäiväkirjassa. Tornion tullikamarin osalta on huomioitava, että arkisto
on järjestämättä OMA:ssa. Lisäksi arkistoluettelossa on puutteita. Luettelo ilmoittaa tulli-
vartiopäiväkirjoja löytyvän vuosilta 1919�1932, mutta niitä on vain vuosilta 1931 ja
1932. Oulun tullikamarin vuoden 1931 saapuneet kirjeet sisältävät myös saman vuoden
kirjekonseptit.

Alueen poliisien toimintaa ja poliisien vahvuutta sekä kalustoa selvitettäessä tulee
ottaa huomioon, että Kemin piirin nimismiehen arkisto on kieltolakiajalta tuhoutunut.
Myös Hailuodon ja Oulujoen nimismiehen arkistot2 ovat tuhoutuneet. Muutenkin nimis-
miesten arkistot ovat melko puutteellisia. Alatornion arkistoa ei ole täysin järjestetty.
Simosta ei ole hyödynnettävissä mitään, ja Iin nimismiehen3 arkistosta ei löydy saapu-
neita kirjeitä: kirjekonseptitkin alkavat vasta vuodesta 1926. Kiimingin piirin4 nimismie-
hen kirjekonseptit alkavat vuodesta 1924. Siikajoen piirissä5 saapuneissa kirjeissä on suu-
ria puutteita, samoin Limingan piirissä6. Kempeleen piirissä7 ei ole saapuneita kirjeitä
lainkaan, vaikka arkistoluettelo näin väittää. Ilmeisesti kieltolain aikaiset nimismiehet
eivät olleet kovinkaan kiinnostuneita arkistoinnista. Esimerkiksi Alatornion piirin nimis-
mies kirjoitti maaherralle suurimman osan arkistosta olevan kanslian lattialla.8 Lisäksi
lähteistä on varmasti osa hävitetty ja osa hävinnyt.

Näin ollen poliisiviranomaisten toimia seurataan pääasiassa Tornion, Kemin ja Oulun
poliisilaitoksien arkistojen avulla. Tosin Tornion arkiston osalta tulee huomata, että sitä ei
ole järjestetty OMA:ssa. Puutteita on myös Oulun poliisilaitokselle saapuneissa kirjeissä
ja kirjekonsepteissa. Poliisilaitosten arkistoissa kirjekonseptien avulla saadaan tietoa siitä,
mitä ongelmia poliiseilla oli työssään. Saapuneet kirjeet kertovat, kuinka ongelmia pyrit-
tiin ratkaisemaan. Pääsääntöisesti kirjeet lähetettiin Oulun läänin maaherralle, ja sieltä
kirjeet myös yleensä tulivat.

Tornion poliisilaitoksen ilmoitusasiainpäiväkirjoissa ja Oulun poliisilaitoksen rikos-
osaston rikoskirjoissa sekä Kemin poliisilaitoksen rikosilmoituspäiväkirjoissa toistuu aina

2. Vuodesta 1926 Hailuodon piirin nimismies oli yhdistetty Oulujoen nimismiespiiriin. Oulunsalo kuului
vuoteen 1926 saakka Oulujoen nimismiespiiriin.

3. Iin nimismiehen piiriin kuului myös Kuivaniemi.
4. Kiimingin nimismiehen piiriin kuului lisäksi Haukipudas.
5. Siikajoen nimismiehen piiriin kuului myös Revonlahti.
6. Limingan nimismiehen piiriin kuuluivat lisäksi Lumijoki ja Temmes sekä vuoteen 1926 saakka Kempele ja

Tyrnävä. 
7. Kempeleen nimismiehen piiriin kuuluivat lisäksi vuodesta 1926 alkaen Oulunsalo ja Tyrnävä.
8. Alatornion piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 493 vuodelta 1924. Alatornion piirin nimismiehen

arkisto DIa:24. OMA.
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sama kaava: kuka pidätti, missä, milloin, miksi ja kenet. Pidätetyistä on melkein koko
kieltolakiajan mainittu nimi, ammatti, syntymäaika ja asuinpaikka. Niinpä nämä lähteet
antavat hyvin tietoja salakuljettajista. Vuodesta 1930 alkaen näkyy poliisien arkistossa
entistä enemmän yhteiskunnallinen kehitys, sillä huoli kommunistien toimista nousi suu-
rimmaksi asiaksi. Nimismiespiirien ja poliisilaitosten arkistojen aukkoisuus aiheuttaa tut-
kimukseen jonkin verran ongelmia, mutta uskon Perämeren rannikon salakuljetuksen
yleisten kehityssuuntien tulevan esille laajan lähdemateriaalin avulla varsinkin, kun sala-
kuljetus tapahtui melkein koko kieltolakiajan meritse ja tulliviranomaisten lähteet ovat
hyvin säilyneet.

Tullikamarien ja poliisien arkistoja tarkasteltaessa tulee siis ottaa huomioon, että
kaikki rikokset eivät tulleet viranomaisten tietoon. Niinpä näistä lähteistä saadaan ainoas-
taan näytteitä, joiden perusteella salakuljetuksen kehityssuuntia voidaan yrittää päätellä.
Vaikka molemmissa arkistoryhmissä on aukkoja, voidaan niitä pitää erittäin hyvinä tiedon
antajina tutkimukseni kannalta. Tietoja tarkkuutta ja luotettavuutta voidaan kontrolloida
vertaamalla eri lähteitä toisiinsa.

Poliisi- ja tulliviranomaisten arkistojen avulla syntyy kuva alkoholin salakuljetuksesta
ja sen valvonnasta Perämeren rannikolla. Huomioitavaa on, että saadut tutkimustulokset
muodostuvat pitkälti viranomaisten valvontatyössä syntyneiden lähteiden avulla. Eli se,
miten salakuljetusta pyrittiin estämään kuvastaa myös, miten salakuljetusta harjoitettiin.
Lisäksi eri takavarikkopaikat kuvaavat salakuljetusmenetelmiä. Eri paikoissa tehtyjen
takavarikkomäärien vertaaminen toisiinsa kuvastaa eri salakuljetusmenetelmien suosiota.

Tuomiokuntien varsinaisasiainpöytäkirjoista9 ja kaupunkien raastuvanoikeuksien tuo-
miokirjoista saa tiedot salakuljetuksesta langetetuista tuomioista. Lisäksi saadaan tietoja
salakuljettajien ammateista, kotipaikkakunnista ja syntymäajoista. Tosin ongelmaksi
muodostuu Kemin raastuvanoikeuden arkiston puuttuminen. Kemin tullikamarin tulliri-
kosjuttulehdissä samoin kuin Kemin poliisilaitoksen rikosilmoituspäiväkirjoissa on sak-
korangaistusten suuruus markkoina, mutta niissä ei mainita päiväsakkojen määrää. Olisi
välttämätöntä tietää päiväsakkojen määrä, jotta voisi seurata, miten raastuvanoikeudessa
hyödynnettiin lain suomaa mahdollisuutta salakuljettajien rankaisemiseen. Näin on selvi-
tettävä muiden oikeusistuinten avulla seudulla langetetut tuomiot salakuljetuksesta. Tapa-
uksia ei voi tietenkään yleistää Kemin raastuvanoikeutta koskeviksi.

Muita lähteitä olen käyttänyt lähinnä tarkentamaan tietoja salakuljetuksesta ja sen val-
vonnasta. Oulun lääninkanslian arkistosta (OLKA) olen hyödyntänyt erityisesti maaher-
ran vuosikertomuksia. Oulun tuomiokapitulin arkistosta (OTA) olen käyttänyt piispantar-
kastuskertomuksia luodessani yleisilmettä salakuljetuksen vaikutuksista eri seuduilla.
Kansallisarkistosta, Sota-arkistosta, Ulkoministeriön arkistosta, Museovirastosta ja Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta olen myös hankkinut täydentäviä tietoja sala-
kuljetuksesta. Kansallisuusarkiston osalta asetin etukäteen toiveita tietojen saamiseen
Alkoholikomitean arkistosta, mutta se käsitteli kieltolain jälkeistä aikaa. Lähteiden pää-
aiheena oli alkoholistien hoito, mikä kuvaa ongelman vakavuutta �alkoholittoman kau-

9. Tornion tuomiokunnan arkistosta löytyy Alatornion kunta (Alatornion ym. pitäjien käräjäkunta). Kemin
tuomiokunnan arkistosta löytyvät Kemin maalaiskunta ja Simon kunta (Kemin käräjäkunta) sekä Iin,
Kuivaniemen ja Haukiputaan kunnat (Iin käräjäkunta). Oulun tuomiokunnan arkistosta löytyvät
Oulunsalon, Hailuodon ja Oulujoen kunnat (Oulun käräjäkunta), Limingan, Kempeleen ja Lumijoen kunnat
(Limingan käräjäkunta) sekä Siikajoen kunta (Siikajoen käräjäkunta).
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den� jälkeen. Sota-arkistossa Pohjanlahden merivartiopiirin arkistosta sai kieltolain lop-
puvuosista muutaman hajanaisen tiedon. Kokonaisuudessa näiden kolmen arkiston tiedot
eivät ole merkittäviä.

Sen sijaan Museoviraston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistojen antamat tie-
dot ovat runsaampia. Molempien arkistojen tiedot pohjautuvat ihmisten omakohtaisiin
muistelmiin. Suomen Kirjallisuuden Seuran arkistoon on kerätty vuonna 1977 �Kielto-
lain kumoamisesta vapaaseen keskiolueen� syntyneen perinnekilpailun kirjoitukset. Tut-
kimusalueeltani kolme henkilöä osallistui kilpailuun. Museoviraston �Kieltolaki�-arkisto
on puolestaan koottu vuoden 1974 kansanperinteen keruukilpailun �Kieltolaki 1919�
1932� seurauksena. Tämä kilpailu innosti monen pohjoissuomalaisen muistelemaan kiel-
tolakia. Pääsääntöisesti he vastasivat kahteenkymmeneen kysymykseen tietämyksensä
mukaan. Kysymyksinä olivat esimerkiksi: Milloin ja mitä teitä salakuljetettu alkoholi tuli
paikkakunnalle? Millä tavalla sitä kuljetettiin ja miten viranomaiset yrittivät salakulje-
tusta estää? Miten paikallinen jakelu oli hoidettu? Kertokaa salakuljetuksesta laivoissa,
junissa, autoissa ja niin edelleen. Tietysti tulee huomata, että nämä kaksi arkistoa syntyi-
vät kilpailujen tuloksina. Niinpä niitä on saatettu kilpailijoiden taholta vähän värittää mie-
lenkiintoisemman tarinan aikaansaamiseksi. Tosin niistä saadaan hyvää tietoa, sillä osal-
listujat ovat itse olleet havannoimassa tapahtumia kieltolain aikaan.

Yleisen mielipiteen suhtautumista kieltolakiin olen selvittänyt erityisesti kolmen läh-
teen avulla. Vuonna 1923 tehtiin Sosiaalinen erikoistutkimus XXX II. Tutkimuksessa tie-
dusteltiin muun muassa poliisiviranomaisten, tuomareiden, kirkkoherrojen, opettajien ja
lääkäreiden näkemyksiä kieltolain toteutumisesta. Vuonna 1926 ilmestyi kaksi komitean-
mietintöä: 1) �Valtioneuvostolle täydellistä kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja tehosta-
miseksi asetetulta komitealta� ja 2) �Valtioneuvostolle alkoholikomitealta�. Näissä
molemmissa mietinnöissä on varsin laajasti käsitelty kieltolakia ja sen toteutumiseen liit-
tyviä ongelmia.

Sanomalehdistä olen käyttänyt Pohjolan Sanomia, Kalevaa, Lapin Kansaa, Tornion
Lehteä10 ja Perä-Pohjaa11. Lehdistä olen systemaattisesti lukenut kieltolakiin liittyvät
uutiset. Pohjolan Sanomien toiminnassa kieltolain aikaan muodostui yhdeksi keskeisim-
mäksi kysymykseksi suhtautuminen kieltolakiin. Lehti kommentoi usein värikkäästi ja
tunnepitoisesti kieltolakiin kohdistuneita rikkomuksia. Tätä taustaa vasten lehden anta-
miin kuvauksiin salakuljetuksesta ja paikallisista oloista on suhtauduttava kriittisesti.
Oulun sanomalehdistä Kaleva kirjoitti eniten kieltolaista. Kalevankin suhtautuminen kiel-
tolakiin oli myönteinen.12

Tutkimukseni kannalta hedelmällisiksi osoittautuivat kahden entisen ylikonstaapelin
haastattelut. Niin KALLE NIKUPETERI (s. 1907) kuin ARMAS ILVOKIN (s. 1920)
antoivat arvokasta tietoa poliisien ja salakuljettajien toiminnasta. NIKUPETERIN tiedot
olivat omakohtaisia, sillä hän työskenteli kieltolain loppuvuosina Kemin poliisilaitok-
sessa ylikonstaapelina. ILVON tiedot pohjautuvat hänen henkilökohtaisiin tutkimuk-
siinsa ja muilta poliiseilta saatuihin tietoihin. Muitakin haastatteluja olen tehnyt. Kahden

10. Tornio Lehti oli etupäässä paikallinen sanomalehti. Lehden ilmestyminen päättyi 30.7.1926. Suomen
lehdistön historia 7 1988, s. 130.

11. Perä-Pohja aloitti ilmestymisen 6.8.1926 ostamalla Tornio Lehden kirjapainoineen. Lehti ajautui
konkurssiin ja lopetti toimintansa 2.11.1931. Suomen lehdistön historia 6 1988, s. 206.

12. Salminen 1987, s. 44.
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haastatellun isät olivat toimineet salakuljettajina. Kolme haastateltavaa oli elänyt lapsuu-
tensa kieltolakiaikaan ja muistavat tapahtumia hyvin. Sen sijaan kahden henkilön tiedot
perustuvat vanhempien kertomaan. Moni haastateltava piti kyseistä asiaa vielä arkaluon-
teisena ja tästä syystä eivät luvanneet nimeään laitettavan lähteeksi. ANTTILA ja TÖRN-
UDD pitävät haastatteluja ja kyselyitä hyvänä keinona selvitettäessä esimerkiksi yleisön,
viranomaisten tai rikoksentekijöiden mielipiteitä ja asenteita. Näin voidaan saada tietoa
muun muassa piilorikollisuudesta.13

Museoviraston, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, vuoden 1923 erikoistutkimuksen,
vuoden 1926 komiteanmietintöjen, sanomalehtien ja haastattelujen avulla pyrin luomaan
kuvan siitä, miltä kieltolaki tavallisten ajassa mukana eläneiden ihmisten silmissä näytti.
Niinpä edellä mainittujen lähteiden asema on tutkimuksessani ehkä hieman vahvempi
kuin historiantutkimuksessa yleensä.

1.3 Tutkimus- ja lähdekirjallisuus

REIJO AHTOKARIN "Pirtua, pirtua... Kieltolaki Suomessa 1.6.1919�5.4.1932" -teok-
sen voidaan katsoa olevan ensimmäinen yleisesitys kieltolaista ja salakuljetuksesta. Kir-
jassa kuvataan lähinnä, mitä erilaisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia Suomi teki sala-
kuljetuksen estämiseksi. Lisäksi kirjassa kuvataan, miten yleinen mielipide muuttui lain
kumoamiseen. Salakuljetusta kirjassa kuvataan lähinnä yksittäisten tapausten avulla.
JORMA KALLENAUTION väitöskirja "Kieltolaki ja sen kumoaminen puoluepoliittise-
na ongelmana" tuo selvästi esille kieltolakiin liittyneet ongelmat koko Suomen osalta.
Kirjassa kuvataan erityisesti sitä, miten ongelmallinen kieltolaista luopuminen oli muun
muassa maalaisliitolle ja sosiaalidemokraateille. Näin jouduttiin kansanäänestykseen kiel-
tolaista ilman, että hallitus olisi suoraan antanut eduskunnalle lakialoitteen kieltolaista
luopumiseen. RAIMO PULLATIN teos "Itämeren rutto" on uusin salakuljetusta käsittele-
vä kirja. Kirjassa kuvataan salakuljetusta lähinnä yksittäisten tapahtumien avulla. Kirja
keskittyy enemmän Suomenlahden salakuljetukseen kuin tapahtumiin Pohjanlahdella.
Kieltolakia ja varsinkin salakuljetusta on tutkittu hyvin vähän, vaikka se on yhteiskunnal-
lisesti tärkeä ilmiö ja värikäs vaihe maamme lähihistoriassa.

Muuta tutkimuskirjallisuutta olen käyttänyt lähinnä seutuun ja aikaan tutustumiseksi.
Teokset ovat yleensä varsin laajoja paikallishistorioita, eikä niissä tarkasti keskitytä kiel-
tolain aikaan. Esimerkiksi MAUNO HILTUNEN on kirjoittanut Kempeleen ja Oulunsa-
lon historian. Lisäksi SAKARI HEIKKISEN teoksessa �Suomeen ja maailmalle; tullilai-
toksen historia� ei kovinkaan tarkasti keskitytä kieltolakiaikaan. Pääasiassa siinä kerro-
taan takavarikkomääristä ja tullin ongelmista. Teoksista on kuitenkin löydettävissä yksit-
täisiä tietoja, ja näin voidaan hahmottaa  kokonaiskuvaa seudun ja yleensäkin koko kielto-
lain aikaisesta elämästä. Alkoholitutkimusta on erityisesti harjoittanut ILKKA MÄN-
TYLÄ. Teoksissa �Suomalaisen juoppouden juuret� ja �Suomalaisen juoppouden kasvu�
kerrotaan kruunun alkoholipolitiikasta ja viinan merkityksestä suomalaisten elämässä
vapaudenaikana ja kustavilaisena aikana, 1700-luvulla. Samalla kirjat luovat pohjaa suo-
malaisten suhtautumiseen alkoholiin osana elämää. Kriminologiseen tutkimustapaan neu-

13. Anttila � Törnudd  1983, s. 55.
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voja saa useista INKERI ANTTILAN teoksista, joissa on pohdittu esimerkiksi piilorikol-
lisuuden ongelmaa.

Lähdekirjallisuudella olen pyrkinyt tuomaan salakuljetusta elävämmin esille. Kaksi
teoksista perustuu haastatteluihin. ANJA TIKKASEN "Lapin miljoonarannat" -teosta var-
ten on haastateltu noin 50 länsirajan asukasta, joista suurin osa oli itse osallistunut sala-
kuljetukseen. SEIDI VALTOKARI haastatteli 1960-luvun lopulla salakuljettajia ja viran-
omaisia. 30 vuotta myöhemmin hän kokosi näistä kokemuksista ja tarinoista teoksen
�Perämeri ja pirtumiehet�. Kirja sisältää yksittäisiä kertomuksia kieltolain tapahtumista
ilman minkäänlaisia selvittelyjä tai yhteenvetoja. Vertailua muualle antaa Espoon kaupun-
ginmuseon julkaisu �Kirkasta kuppiin ja nuppiin! Väkijuomain salakuljetus Espoossa
1919�1932�. Teoksen tärkeimpinä tietolähteinä ovat haastattelut ja arkistolähteet.

JONI SKIFTESVIK on romaanissa "Pirtukuningas" sijoittanut tapahtumat tutkimus-
alueelleni. SKIFTESVIK tunnetaan tarkkana Pohjanlahden perän kuvaajana, joka käyttää
arkistolähteitäkin romaaniensa pohjana. Toinen tunnettu lähdemateriaalin käyttäjä on
LARS SUND, joka romaanissaan �Colorado Avenue� on sijoittanut kieltolakitapahtumat
Vaasan seudulle. Tätä teosta voi jonkin verran käyttää vertailevana näkökulmana oman
alueeni tutkimuksessa.

1.4 Epäonnistunut kieltolaki

Valtiopäivät yritti ensi kertaa vähentää juoppoutta säätämällä vuonna 1731 alkoholilain.
Laki kielsi muilta kuin varsinaisilta talonpojilta kotitarvepolton. Valtiovallan alkoholipo-
litiikka oli 1700-luvulla vaihtelevaa, sillä vuoden 1731 lain jälkeen vuorottelivat verot,
viinan polttokiellot ja miltei täydellinen polttovapaus.14 

Yleinen raittiusaate sai Suomessa 1800-luvun lopulla entistä suurempaa kannatusta.
Esimerkiksi vuoden 1885 valtiopäivillä tehtiin yli kaksikymmentä anomusta, joissa pyy-
dettiin joko kunnallista kielto-oikeutta tai yleistä kieltolakia.15 Raittiusliikkeen kieltolaki-
vaatimuksille antoivat tukea muut 1800-luvun loppupuoliskolla syntyneet uudet aatteelli-
set liikkeet. Varsinkin työväenliikkeen ja uskonnollisten herätysliikkeiden piirissä katsot-
tiin kieltolain olevan tarpeellinen jäsenistöille ja samalla koko kansalle.16 Herätysliik-
keissä täydellinen raittius muodostui kristilliseksi ihanteeksi ja se yhdistettiin suorastaan
osaksi kristillistä uskoa.17

Vuoden 1905 suurlakko mahdollisti kieltolain säätämisyrityksen. Professori Allan Ser-
lachiuksen johdolla oli vuonna 1904 muodostettu komitea tarkastamaan väkijuomalain-
säädäntöämme. Mietinnössä päädyttiin varsin maltilliseen ehdotukseen: kaupunkien raas-
tuvankokoukset päättäisivät kolmivuosittain väkijuomien kieltämisestä tai sallimisesta.

Raittiusliikkeelle tämä ehdotus ei enää riittänyt, vaan vaadittiin, että koko maahan piti
saada yhtenäinen alkoholin kielto. Ensimmäinen yksikamarinen eduskunta hyväksyi val-
takunnallisen kieltolain 31.10.1907. Kieltolain juhlallisuutta osoittaa, että se hyväksyttiin
seisaalleen nousten ja yksimielisesti.18 Lain tavoitteena oli alkoholismin ja sen seuran-

14. Mäntylä 1985, s. 48�49 , s. 66�67 , s. 102; Mäntylä 1995, s. 13 , s. 105 , s. 118.
15. Ahtokari 1972, s. 15�20.
16. Simpura 1982, s. 13. 
17. Larkio 1976, s. 11.
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naisilmiöiden vähentäminen.19 Tsaari ei kuitenkaan vahvistanut lakia. Eduskunta hyväk-
syi uuden kieltolakiesityksen 15.3.1909. Vahvistus tälle laille saatiin vasta Oskari Tokoin
senaatin aikana 29.5.1917 Venäjän väliaikaiselta, niin kutsutulta Kerenskin hallitukselta.
Kieltolaki astui voimaan kahta vuotta myöhemmin, 1.6.1919.20

Kieltolaki koski kaikkia alkoholipitoisia juomia, jotka sisälsivät enemmän kuin kaksi
tilavuusprosenttia etyylialkoholia eivätkä olleet denaturoituja21. Alkoholipitoisten ainei-
den valmistus, maahantuonti, myynti, kuljetus ja varastossapito sallittiin vain lääkinnälli-
siin, teknisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin. Yksinoikeus alkoholin valmistukseen, myyn-
tiin ja maahantuontiin kuului valtiolle. Laillinen jälleenmyynti yksityisille saattoi tapah-
tua vain apteekeista lääkärin joka kerta erikseen antamalla lääkemääräyksellä. Alkoholia
ei kuitenkaan saanut antaa, jos epäiltiin, että ainetta tultaisiin käyttämään juovutustarkoi-
tukseen.22

Huomattavaa on, että laki astui voimaan lähes kaksitoista vuotta sen jälkeen, kun edus-
kunta oli siitä ensimmäisen kerran päättänyt. Välissä olivat olleet ensimmäinen maail-
mansota ja kansalaissota, jotka varmasti olivat heikentäneet kansalaisten moraalia ja vas-
tuuntuntoa. Näin ollen lainkunnioitus ja -kuuliaisuus olivat vähentyneet. Lisäksi lainsää-
täjä ei lainkaan varustautunut sellaisin keinoin ja välinein, joilla olisi voitu valvoa lain
toteutuminen.23 Monet kansalaiset kyllä kannattivat kieltolakia kokonaisuuden kannalta,
mutta eivät henkilökohtaisesti voineet luopua alkoholin käytöstä.24

Kieltolain kannattajat perustivat toimintansa edistämiseksi Kieltolakiliiton 26.10.1919.
Liiton tehtäväksi tuli valvoa kieltolain sekä siihen nojaavien määräysten ja asetusten tark-
kaa noudattamista. Saadakseen äänensä kuuluville liitto alkoi vuoden 1920 alusta jul-
kaista viikkolehteä nimeltä "Kieltolakilehti". Toimintansa rahoittamiseksi liitto sai vuosit-
tain valtionapua. Kieltolakiliiton toiminnassa maalaisliittoon ja sosiaalidemokraatteihin
lukeutuvien henkilöiden panos oli huomattava.25

Kieltolakiliitto näki tärkeimmäksi tehtäväkseen kieltolakikysymyksen politisoimisen.
Näin poliittisten puolueiden oli ohjelmissaan otettava selkeä kanta kieltolakiin. Liitto
pyrki painostamaan puolueiden eduskuntaryhmiä, jotta eduskunta hyväksyisi kieltolain
tehostamiseksi tehtävät muutokset ja hylkäisi lakia vastaan tehdyt aloitteet. Liitto vaati,
että kansanedustajaehdokkaiden oli vaaleissa sanottava mielipiteensä kieltolaista, jotta
äänestäjät tietäisivät ehdokkaiden näkemykset kieltolaista.26

Kieltolakiliitto onnistuikin tehtävässään, sillä Sosialidemokraattinen puolue ja Maa-
laisliitto ottivat kieltolain omakseen.27 Kokoomus ja Edistyspuolue tukivat kieltolain rait-
tiuspolitiikkaa alkuvuosina vaalitaktisista syistä.28 Ruotsalainen Kansanpuolue oli ainoa

18. Simpura 1982, s. 16.
19. Backman 1976, s. 205.
20. Simpura 1982, s. 18; Ahtokari 1972, s. 15�20.
21. Denaturoitu tarkoittaa pahanhajuisten ja -makuisten sekä myrkyllisten aineiden lisäämistä tekniseen

alkoholiin, jotta sitä ei voitaisi käyttää nautintoaineena.
22. Asetus alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja

varastossapidosta 29.5.1917, n:o 29. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 1917. 
23. Simpura 1982, s. 20.
24. Ahtokari 1972, s. 29.
25. Kallenautio 1979, s. 33�34.
26. Kallenautio 1979, s. 35. 
27. Kallenautio 1979, s. 49.
28. Kallenautio 1979, s. 60 , 66. 
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puolue, joka pyrki pitämään kieltolain erillään puolueohjelmasta. Sen kanta olikin pitkälle
kieltolakia vastustava. Näin ollen kieltolain lieventäminen ensimmäisinä vuosina oli mah-
dotonta, sillä kieltolakipuolueilla oli enemmistö eduskunnassa.29

Kaikki kansalaiset eivät olleet kieltolain kannattajia. Osa heistä perustikin 29.9.1919
Täyskiellon vastustamisyhdistyksen30. Tavoitteena oli järjestää alkoholikysymys Suo-
messa tarkoituksenmukaisella ja kohtuullisuuteen vievällä tavalla.31 Yhdistys esitti kielto-
lain tilalle toisenlaista alkoholilainsäädäntöä. Ehdotus perustui Ruotsissa toiminnassa
olleeseen niin sanottuun Brattin järjestelmään32. Tämä ehdotus kuitenkin hylättiin varsin
pian ja alettiin kannattaa professori Allan Serlachiuksen ajatusta alkoholiliikkeen mono-
polisoinnista valtiolle.33

Täyskiellottoman kansanraittiuden edistämisliitto (TKE) pyrki pysäyttämään kieltola-
kikysymyksen politisoitumiskehityksen. Liitto katsoi, että jokaisella oli oikeus henkilö-
kohtaiseen vakaumukseen asiasta. TKE joutui itse rahoittamaan toimintansa, sillä se ei
saanut valtionapua.34 Ilmeisesti tästä syystä liitolla ei ollut varaa ennen vuotta 1927 jul-
kaista omaa lehteä "Vapaa Ääni". Lehti oli vaatimattomampi ja ilmestyi harvemmin kuin
"Kieltolakilehti".35

Kieltolain alusta lähtien tehtiin eduskunnalle aloitteita lain kumoamiseksi osittain tai
kokonaan. Aloitteita perusteltiin muun muassa sillä, että kieltolaki oli vähentänyt lainkun-
nioitusta.36 Kieltolain aikana alkoholin aiheuttama väkivaltarikollisuus kasvoikin huomat-
tavasti verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja kieltolakia edeltävään aikaan. Henkirikosten
uhreja oli maassamme 1920-luvulla 16 kertaa enemmän kuin Ruotsissa.37 Ongelman
aiheutti Suomen merirajoille kohdistunut suurimittainen alkoholin salakuljetus.38 Alkoho-
lin saatavuutta lisäsi vielä apteekkien kautta tapahtunut pirtun laiton myynti, sillä monet
lääkärit käyttivät reseptinanto-oikeuttaan väärin.39 Käytännöllisten vaikeuksien ohella
niin sanottu ajan henki, esimerkiksi yleinen välinpitämättömyys, vaikeutti kieltolain toi-
meenpanoa.40 Taloudellinen lamakausi asetti kieltolain lopulliseen kokeeseen. Vuonna
1928 alkoi kotimaisessa talouselämässä lama.41 Raittiusaate ei kestänyt kylmien talouspo-
liittisten tekijöiden rinnalla. Kiristyvä talous pakotti niin puolueet kuin yleisen mielipi-
teenkin miettimään kieltolakiasiaa uudelleen. Kieltolain vastustajat olivatkin jo vuosia
huomauttaneet valtiolle tulevasta tulosta, mikäli kieltolaki kumottaisiin.42 Jo vuonna 1929

29. Kallenautio 1979, s. 56 , 68.
30. Yhdistys muutti 7.6.1922 nimensä Täyskiellottoman kansanraittiuden edistämisliitoksi (TKE). Tällä

yhdistys halusi saada itselleen enemmän raittiusmielistä sävyä ja raittiusharrastuksen leimaa. Kallenautio
1979, s. 40. 

31. Kallenautio 1979, s. 36�37.
32. Järjestelmän kehittäjä oli tohtori Ivan Bratt. Toiminta perustui asiakkaiksi hyväksyttyjen yksilölliseen

tarkkailuun sekä myytävien alkoholijuomien säännöstelyyn ja annosteluun ostajavastakirjan avulla.
Kallenautio 1979, s. 39.  

33. Kallenautio 1979, s. 39. 
34. Toiminta rahoitettiin muun muassa jäsenmaksu-, keräys- ja lahjavaroin, joita saatiin teollisuudelta ja

yksityisiltä henkilöiltä. Kallenautio 1979, s. 40�41. 
35. Immonen 1958, s. 24. 
36. Raittius- ja alkoholiasiain tietokirja 1971, s. 215.
37. Kuusi 1952, s.  221�224; Immonen 1959, s. 41�43, Verkko 1949, s. 54. 
38. Heikkinen 1994, s. 395.
39. Kallenautio 1979, s. 25. 
40. Larkio 1976, s. 17�18. 
41. Simpura 1982, s. 36. 
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tehdyssä tutkimuksessa katsotaan valtion menettäneen huomattavia verotuloja kieltolain
vuoksi.43

Kieltolaki vaikutti epäedullisesti myös Suomen kauppasopimuspolitiikkaan. Tämä
näkyi erityisesti niin sanottujen suurten viinimaiden Ranskan, Espanjan, Italian ja Portu-
galin kanssa käydyssä kaupassa. Kieltolaki hankaloitti merkittävällä tavalla kaupankäyn-
tiä näihin maihin, varsinkin puunjalostusteollisuus kärsi tästä.44 Esimerkiksi vuosina 1923
ja 1924 sahatavaran vienti Espanjaan oli olematonta, ja Portugalin kanssa oli ongelmia
koko kieltolain ajan.45

Kieltolain julkinen arvostelu vilkastui vuoden 1929 syksyllä. Keskustelun avasi
Uudenmaan läänin maaherra Bruno Jalander: hän katsoi kieltolain synnyttävän rikolli-
suutta.46 Professori Hannes Gebhard arvioi, että kieltolaki oli vaikuttanut maatalouden
ahdinkotilan syntyyn. Myös valtioneuvos J.R. Danielson-Kalmari näki, että kieltolaki oli
kumottava.47 Tämä julkinen arvostelu mursi varmasti kieltolailta aatteellista pohjaa.

Hallituksen piirissä ei uskottu, että eduskunta kumoaisi kieltolain. Niinpä hallitus
päätti antaa eduskunnalle esityksen kieltolaista järjestettävästä kansanäänestyksestä. Kan-
sanäänestys järjestettiin joulukuun 29. ja 30 päivinä 1931.48 Hallitus esitti kansan valitta-
vaksi kolme vaihtoehtoa: 1. kieltolain säilyttäminen, 2. mietojen alkoholijuomien myynti
tai 3. kaikkien alkoholijuomien myynti.49 Kansanäänestyksen tulos oli, että kieltolain
puolesta äänesti 28 prosenttia, mietojen alkoholijuomien puolesta 1,4 prosenttia ja kaik-
kien alkoholijuomien vapauttamisen puolesta 70,6 prosenttia äänestäneistä. Tulos oli
yllättävä, sillä oli odotettu varsin tasaista kamppailua.50 Uuden väkijuomalain eduskunta
hyväksyi 30.1.1932, ja laki tuli voimaan 5. huhtikuuta 1932, jolloin alkoholiliikkeet ava-
sivat ovensa asiakkaille.51

42. Kallenautio 1979, s. 126�127; Immonen 1971, s. 123�124; Simpura 1982, s. 41�42.
43. Suviranta 1929, s. 118�119.
44. Kallenautio 1979, s. 128�129.
45. Ahvenainen 1984, s. 326, 331. 
46. Immonen 1958, s. 28.
47. Kallenautio 1979, s. 142. 
48. Simpura 1982, s. 45�46.
49. Kallenautio 1979, s. 219. 
50. Immonen 1976, s. 75; Ahtokari 1972, s. 178.
51. Simpura 1982, s. 50.



2 Viranomaiset valmistautumattomina salakuljetukseen 
(1919�1923)

2.1 Alkoholin kysyntä luo salakuljetuksen

2.1.1 Pohjoisessa alkoholista hyvä hinta

Yleensä, jos joku maa rajoittaa jonkin taloudellisesti tärkeän tavaran tuontia, vientiä tai
läpikulkua, syntyy valtioiden väliselle rajalle salakuljetusta. Tunnettuja salakuljetustava-
roita ovat tai ovat olleet esimerkiksi huumeet, raha, tupakka, arvometallit ja alkoholit. Sa-
lakuljetusta syntyy myös silloin, kun joidenkin tuotteiden, kuten tupakan tai kahvin, hin-
taero eri maissa on huomattava.1 Suomen pitkille merirajoille kohdistuikin pian kielto-
lain voimaanastumisen jälkeen suurimittaista alkoholin salakuljetusta. Kun vielä 1920-lu-
vun alkuvuosina tullilaitoksen takavarikkosaaliin kokonaisarvosta noin 85 prosenttia oli
pirtua, nousi arvo kieltolain loppuvuosina 96 prosenttiin.2 Viranomaiset eivät olleet val-
miita ehkäisemään todelliseksi pirtusodaksi kasvavaa salakuljetusta.3 1990-luvullakin vi-
ranomaisilla on ollut ongelmia ehkäistä ammattimaista alkoholin salakuljetusta, jonka on
sanottu olevan lähes yhtä suurta kuin 1920-luvulla.4

Virossa Suomen kieltolakiin reagoitiin varsin nopeasti ja tehokkaasti. Jo syksyllä 1919
havaittiin Suomessa alkoholin salakuljetuksen Virosta alkaneen. Toiminta ei ollut miten-
kään uutta, sillä salakuljetukselle oli olemassa jo vuosisataiset perinteet. Jo 1800-luvulla
alkoholisäädökset ja alkoholin korkea verotus aiheuttivat alkoholin salakuljetuskauden lä-
hes koko vuosisadaksi.5 Esimerkiksi Oulun seudulle salakuljetettiin runsaasti ulkomaista
alkoholia jo 1860-luvulla.6 Pirtua7 alettiin tuoda myös Saksasta ja Puolasta.8 Ongelma ei

1. Pullat 1993, s. 8.
2. Heikkinen 1994, s. 395; Ylikangas 1996, s. 286.
3. Simpura 1982, s. 21�22. 
4. �Pirtun salakuljetus kukoistaa taas�. (art.) Pohjolan Sanomat (jatkossa PS) 7.7.1995.
5. Säteri 1969, s. 146; Heikkinen 1994, s. 394.
6. Laine 1992, s. 25.
7. Nimitys pirtu eli sprii johtuu siitä uskomuksesta, että kyseessä on viinin henki � spiritus vini. Ajan myötä se ly-

hentyi muotoon spiritus, sprii ja pirtu. Pullat 1993, s. 9.
8. Pullat 1993, s. 34�36.
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koskettanut ainoastaan Suomea. Salakuljetusta harjoitettiin 1920-luvun alkupuolella myös
Ruotsiin ja niin sanottuun puolikiellon alaisena olevaan Norjaan sekä jonkin verran Tans-
kaan.9

MÄNTYLÄN teoksissa tuodaan ilmi alkoholin tärkeä osuus suomalaisten elämässä jo
1700-luvulta lähtien. Tämän piirteen seurauksena suomalaisten oli saatava alkoholia kei-
nolla millä hyvänsä �viinanhimonsa� tyydyttämiseksi. Kieltolaki vastaanotettiin Peräme-
ren rannikolla varsin juhlavasti, sillä lain kunniaksi järjestettiin useita juhlia. Oli muun
muassa juhlajumalanpalveluksia, kieltolakijuhlia, ja talonomistajia pyydettiin liputta-
maan päivän johdosta.10 Kieltolain voimaanastuminen saikin runsaasti huomiota seudun
kaikissa sanomalehdissä.11 Ilmeisesti väestölle haluttiin korostaa lain tärkeyttä ja tuoda se
näyttävästi esiin. Tosin esimerkiksi Pohjolan Sanomien ja Kalevan innostunut kirjoittelu
kieltolaista ja sen voimakas esille tuominen selittyy päätoimittajien kieltolakimielisyydel-
lä. Arvelujakin kieltolakia kohtaan esiintyi. Esimerkiksi Tornion tullikamari epäili, pys-
tyttiinkö Pohjanlahtea vartioimaan riittävästi, ja se katsoi pitkän maarajan Ruotsin kanssa
olevan "luvattu reitti salakuljettajille". Lisäksi pelättiin, että alkoholia tuotaisiin rautateit-
se muun tavaran nimissä. Tämä vartioinnin ongelmallisuus näkyisi aina sisämaassa saak-
ka, sillä vartiointiin ei riittänyt tarpeeksi miehistöä. Toisaalta arveltiin ongelmia olevan
lain valvonnassa, sillä kaikki tullivartijat eivät olleet raittiusaatteen kannattajia.12 

Alkoholin salakuljetus oli kieltolain alkukuukausina Perämeren rannikolla hyvin vä-
häistä. Kuitenkin varsin nopeasti alettiin käyttää jo vuosikymmenien takaisia salakuljetus-
reittejä Ruotsista. Jo 1860-luvulla Oulun kauppaseura oli valittanut senaatille Ruotsista
salakuljetettavan muun muassa kahvia, sokeria ja alkoholia.13 Sortovuosien aikana sala-
kuljetus muodostui näillä seuduin pinttyneeksi tavaksi. Ongelmana oli erityisesti talvisin
jäitse tapahtunut kahvin ja sokerin salakuljetus: sen nähtiin muodostuneen monelle jo am-
matiksi.14 Alkoholin salakuljetusta Ruotsista helpotti se, että Ruotsin viranomaiset eivät
toistaiseksi voineet estää väkijuomien kuljetusta. Heidän mielestään luvaton maastavienti
oli niin ovelaa, että tehokkainkin tullivartiointi jäi tuloksettomaksi.15 Sosiaaliministeriön
raittiusosastolla arvioitiinkin vuonna 1920, että Tornion, Kemin ja Oulun kaupungit sekä
Iin ja Alatornion kunnat kuuluivat ryhmään, jossa salakuljetusta katsottiin tapahtuvan pal-
jon. Samaan ryhmään kuuluivat Suomesta lisäksi Turku, Pori, Vaasa ja Porvoo.16

9. Kosonen - Pohjonen 1994, s. 195.
10. "Eiliset kieltolakijuhlat" . (art.) PS 2.6.1919; "Raittiusjuhlat Yhteiskoululla". (art.) PS 2.6.1919; "Kieltolain

voimaanastumisen juhliminen". (art.) Kaleva 31.5.1919.
11. Salminen 1987, s. 48�49.
12. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 351 vuodelta 1919. Tornion tullikamarin arkisto (jatkossa TT-

KA) Da:17. OMA.
13. Heikkinen 1994, s. 231.
14. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 375 vuodelta 1919. Kemin tullikamarin arkisto (jatkossa KTKA)

Aa:46 saapuneiden kirjeiden diaari, kirjekonseptiokirja. OMA; Tornion tullikamarin kirjeet tullihallitukselle
n:o 1102 vuodelta 1919; n:o 491 vuodelta 1920. TTKA Da:17�18. OMA; Oulun tullikamarin kirje tullihalli-
tukselle n:o 432 vuodelta 1919; n:o 490 vuodelta 1920. Oulun tullikamarin arkisto (jatkossa OTKA) Da:4�5.
OMA.

15. �Väkijuomain salakuljetus Ruotsista Suomeen�. (art.) PS 1.9.1919.
16. Ryhmät oli jaoteltu: 1. vähässä määrin, 2. tuntuvassa määrin, 3. suuressa määrin, 4. erittäin suuressa määrin ja

5. hämmästyttävän suuressa määrin. Raittiusosaston asiakirjoja, katsaus kesän tilanteeseen 15.12.1920. Sosiaa-
liministeriö Ha:1 vuosilta 1919�1930 koskee salakuljetusta ja sen vastustamista y.m. Kansallisarkisto (jatkos-
sa KA). 
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Oheisissa taulukoissa (taulukot 1, 2 ja 3) kuvataan alkoholin takavarikkopaikkoja ja
-määriä tullikamaripiireittäin. Vuoden 1919 osalta tulee huomata kieltolain alkamisajan-
kohta 1. kesäkuuta. Lisäksi on otettava huomioon koko kieltolain ajalta, että tullin ar-
vioinnin mukaan 1920-luvulla olisi kyetty takavarikoimaan korkeintaan kymmenen pro-
senttia maahan tuodusta alkoholista.17 Näin ollen piilorikollisuuden osuus kokonaisrikol-
lisuudesta oli todella suuri. Tosin tämä on vain tullin arvio, joten siihen on suhtauduttava
varauksellisesti, sillä alueellisia eroja varmaankin esiintyi. Huomioitavaa on siis tauluk-
kojen syntyneen ilmirikollisuuden pohjalta. Takavarikointeihin ovat vaikuttaneet valvon-
taviranomaisten toimet ja joskus pelkkä sattuma. Ongelmat ovat 1990-luvullakin olleet
samanlaisia, sillä tulliylitarkastaja arvioi tullin takavarikoivan vain 5�10 prosenttia maa-
han laittomasti tuodusta alkoholista.18

Taulukko 1. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Oulun tullikamaripiirissä19

vuosina 1919�1923.

Taulukosta 1 näemme, että merkittävimmäksi salakuljetuskeinoksi viiden ensimmäisen
kieltolakivuoden aikana Oulun alueella muodostui rautatiesalakuljetus. Rautateiden taka-
varikkomäärä on noin 57 prosenttia koko tullikamaripiirin takavarikkomäärästä. Erityi-
sesti vuodesta 1921 alkaen alkoholia tuotiin runsaasti junalla. Oulun läänin maaherran
vuosikertomuksessa vuodelta 1921 mainitaankin rautateiden �kautta virtaavan väki-
juomia�. Kieltolain aikaisemmilta vuosilta tällaisesta ei ollut mainintaa. Vuosilta 1922 ja

17. Kallenautio 1979, s. 20; Simpura 1982, s. 23; Komiteanmietintö 8/1926.
18. "Pirtun salakuljetus kukoistaa taas". (art.) PS 7.7.1995.
19. Oulun tullikamaripiiriin kuuluivat Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulujoen, Oulunsalon, Limingan,

Kempeleen, Lumijoen, Hailuodon ja Siikajoen kunnat. 

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1919 5 18 23

1920 82 97 390*
1921 57 715 244 1 016
1922 188 777 162 1 127

1923 35 1 685 374 1 066 3 160
Yhteensä 280 3 264 374 1 587 5 716
* Vuoden 1920 kohdalle lisätty 211 litraa Oulun tullikamarin takavarikoimia alkoholeja, koska takavarikkopaik-
koja ei ilmoitettu.
Lähteet: Oulun tullikamarin takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1923. OTKA Ab:1. OMA; Oulun poliisilai-
toksen rikososaston rikoskirjat vuosilta 1919�1923. Oulun poliisilaitoksen arkisto (jatkossa OPLA) Ae:12�
16. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1919�1924. Oulun kaupungin
arkisto (jatkossa OKA) AIa:29�37 ja II Ca:1. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasianpöytäkirjat vuosilta
1919�1923. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:215�226. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasianpöytäkir-
jat vuosilta 1921�1924. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:148�154. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinais-
asianpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:205�213. OMA; Siikajoen käräjä-
kunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1921�1923. Oulun tuomiokunnan arkisto CIIa:209�214. OMA.
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1923 on myös sama maininta.20 Kaleva otsikoikin 25.11.1922 �Pirtutulva Pohjois-Suo-
meen rehoittaa hämmästyttävässä laajuudessaan.� Syynä oli, että Oulun rautatieasemilla
pidätettiin parina vuorokautena lähes 50 ihmistä salakuljetuksesta.

Alusta saakka rautatiekuljetusten tarkoituksena oli taloudellisen hyödyn tavoittelu. Eri-
tyisesti Oulun poliisilaitoksen rikososaston poliisitutkintapöytäkirjoista selviääkin mones-
ta kohdasta, että alkoholia tuotiin Ouluun myyntitarkoituksessa.21 Tavallinen tapaus oli
seuraavanlainen:

Kaksi helsinkiläistä työmiestä, iältään 25 ja 26 vuotta, saapuivat Oulun rautatieasemalle
21.8.1920. He olivat ostaneet Helsingistä 30 litraa pirtua 2 700 markalla tarkoituksena
myydä alkoholit Oulussa. Konstaapelin suorittaessa Oulun asemalla matkatavaroiden tar-
kastuksen paljastui salakuljetusyritys.22

Pohjoissuomalaisten alkoholin kysyntä siis �synnytti� salakuljetuksen. Toimintaan on
saattanut vetää myös seikkailu ja jännitys.

Seuraavilla diagrammeilla kuvataan alkoholin litrahinnan kehitystä Helsingissä ja Ou-
lussa. Pylvään kohdalla on aina päivämäärä, milloin hinta oli saatu tietoon. Tiedot hin-
noista oli saatu pidätetyiltä henkilöiltä.

Diagrammi 1. Alkoholin litrahinta Helsingissä vuosina 1920�1923. Lähde: Poliisitutkintapöy-
täkirjat vuosilta 1920�1923. OPLA, rikososasto Ca:11�13. OMA.

20. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. Oulun lääninkanslian arkisto (jatkossa OLKA) Hb:9.
OMA.

21. Ks. esim. poliisitutkintapöytäkirjat n:o 96, n:o 143, n:o 154 vuodelta 1920; n:o 15, n:o 18, n:o 57 vuodelta
1921; n:o 57, n:o 92, n:o 195 vuodelta 1922; n:o 177, n:o 223 vuodelta 1923. OPLA, rikososasto Ca:11�13.
OMA.

22. Poliisitutkintapöytäkirja n:o 154 vuodelta 1920. OPLA, rikososasto Ca:11. OMA.
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HEIKKISEN väite Suomen rannikolle kohdistuneesta suurimittaisesta alkoholin sala-
kuljetuksesta heti kieltolain voimaanastumisen jälkeen23 näkyy hyvin Helsingissä. Siellä
�myynnissä� olleen alkoholin litrahinta laski salakuljetuksen seurauksena. Kun vielä
vuonna 1920 alkoholin litrahinta oli noin sata markkaa, sai sitä vuonna 1922 noin 50 mar-
kalla litra ja vuonna 1923 alle senkin. Salakuljetuksen laajuudesta kertoo se, että Helsin-
gin tullikamaripiirin alueella takavarikoitiin vuosina 1919�1923 peräti 429 818 litraa al-
koholia24, kun määrä esimerkiksi Oulun piirissä oli 5 716 litraa. Alkoholin salakuljetus
keskittyikin Suomenlahdelle. Vuosina 1919�1923 Suomenlahden tullikamaripiireissä ta-
kavarikoitiin 758 854 litraa alkoholia. Vastaavana aikana muissa tullikamaripiireissä taka-
varikoitiin vain 162 013 litraa25, josta tutkimani tullikamaripiirit muodostavat vain 7 793
litraa.

Diagrammi 2. Alkoholin litrahinta Oulussa vuosina 1920�1923. Lähde: Poliisitutkintapöytä-
kirjat vuosilta 1920�1923. OPLA, rikososasto Ca:11�13. OMA.

Vertailemalla diagrammeja 1 ja 2 havaitaan, että Oulussa pystyi saamaan alkoholilit-
rasta Helsinkiin verrattuna kaksinkertaisia, jopa nelinkertaisia hintoja. Tämä varmasti
houkutteli ihmisiä yrittämään salakuljetusta. Poliisitutkintapöytäkirjan mukaan vuodelta
1921 käy ilmi, että Helsingistä oli ostettu 20 litraa pirtua 1 800 markalla. Jos alkoholi oli-
si saatu myydyksi Oulussa 180 markalla litra, olisi voittoa tullut 1 800 markkaa. Vuonna
1923 poliisitutkintapöytäkirjan valossa voittoa olisi kertynyt jo 2 400 markkaa.26 Voit-
to-osuuden suuri kasvu Oulussa oli yksi syy vilkastuneeseen salakuljetukseen rautateillä
vuonna 1923 (ks. taulukko 1).

23. Heikkinen 1994, s. 395.
24. Kallenautio 1979, s. 243.
25. Kallenautio 1979, s. 241.
26. Poliisitutkintapöytäkirjat n:o 70 vuodelta 1920; n:o 85 vuodelta 1923. OPLA, rikososasto Ca:12�13. OMA.
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Kaiken Oulun rautatieasemilla takavarikoidun alkoholin määränpää ei ollut Oulun seu-
tu. Osa alkoholeista oli tarkoitettu Koillis-Pohjanmaalle, Kemiin, Rovaniemelle ja muual-
le Lappiin. Erityisesti vuodesta 1921 lähtien löytyy tällaisia mainintoja.27 Houkutus sala-
kuljetukseen Oulua pohjoisemmaksi oli täysin taloudellinen. Monesta poliisitutkintapöy-
täkirjasta löytyykin maininta "Kemistä tai Rovaniemeltä saa hyvän hinnan alkoholista".28

Taulukko 2. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Kemin tullikamaripiirissä29

vuosina 1919�1923.

Taulukosta 2 voimme huomata Oulun poliisilaitoksen tutkintapöytäkirjojen maininto-
jen näkyvän Kemin takavarikkomäärissä. Kemissä kasvoi rautatiesalakuljetus vuodesta
1921 lähtien merkittävästi verrattuna vuoteen 1920. Kemijokisuulle kohdistunutta sala-
kuljetusta lisäsi sama tekijä kuin Oulun seudulla. Kaikki takavarikoitu alkoholi ei ollut
alueelle tarkoitettu, vaan osan määränpää oli Rovaniemi ja muu Lappi.30 Vuosina 1921�
1923 Rovaniemen asemalla takavarikoitiinkin 1 457 litraa alkoholia,31 kun määrä Kemis-
sä oli 797 litraa. Rautatien päättyminen Rovaniemelle nostikin kaupungin merkitystä ta-
varakuljetusten purkupaikkana32, mikä näkyy muun muassa kasvaneina salakuljetustapa-
uksina. Vuonna 1921 pohjoisrajan rajatarkastaja kirjoitti tullihallitukselle Rovaniemellä
olleen jo niin paljon virolaista spriitä, että "pari jätkää joi itsensä kuoliaaksi".33

27. Ks. esim. poliisitutkintapöytäkirjat n:o 22, n:o 64, n:o 68 vuodelta 1921; n:o 26, n:o 160, n:o 187 vuodelta
1922; n:o 109 vuodelta 1923. OPLA, rikososasto Ca:12�13. OMA.

28. Ks. esim. poliisitutkintapöytäkirjat n:o 251, n:o 255 vuodelta 1921; n:o 206, n:o 207 vuodelta 1922. OPLA, ri-
kososasto Ca:12�13. OMA.

29. Kemin tullikamaripiiriin kuuluivat Kemin maalaiskunta, Kemin ja Simon kunnat.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1919 3 12 16

1920 15 7 11 33
1921 313 148 22 35 518 
1922 41 175 67 283

1923 63 467 15 545
Yhteensä 436 797 33 129 1 395
Lähteet: Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1919�1923. Kemin poliisilaitoksen arkisto (jatkossa KPLA), rikos-
osasto Ad:3�7. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1923. Kemin tullikamarin arkisto Aa:46�50,
saapuneiden kirjeiden diaari. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923.
Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:223�234. OMA.

30. Rikosilmoituspäiväkirjat n:o 6, n:o 70, n:o 109 vuodelta 1921; n:o 377, n:o 379, n:o 433, n:o 434 vuodelta
1922; n:o 67b, n:o 145, n:o 247, n:o 327, n:o 328, n:o 332 vuodelta 1923. KPLA, rikososasto Ad:5�7. OMA. 

31. Ilmoituspäiväkirjat vuosilta 1921�1923. Rovaniemen kaupungin nimismiespiirin arkisto, järjestysosasto
AVa:16�19. OMA.

32. Ahvenainen 1970, s. 496.
33. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 151 vuodelta 1921. Pohjoisrajan rajatarkastajan arkisto

(jatkossa PRTA) Da:1. OMA.
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Diagrammi 3. Alkoholin litrahinta Kemissä vuosina 1919�1923. Lähde: Rikosilmoituspäivä-
kirjat vuosilta 1919�1923. KPLA, rikososasto Ad:3�7. OMA.

Diagrammista 3 havaitsemme saman asian, minkä jo Oulun poliisilaitoksen tutkinta-
pöytäkirjat mainitsevat. Kemissä sai kieltolain alussa noin 50 markkaa paremman litra-
hinnan salakuljetetusta alkoholista kuin Oulussa. Tämä varmasti houkutteli matkusta-
maan noin sata kilometriä pohjoisemmaksi, sillä salakuljetuksen tarkoituksenahan oli ta-
loudellisen hyödyn saaminen. Se selittää osaltaan rautatiesalakuljetuksen kasvun Kemis-
sä.

Taulukko 3. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Tornion tullikamaripiirissä34

vuosina 1919�1923.

34. Tornion tullikamaripiiriin kuuluivat Tornion ja Alatornion kunnat.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1919 8 24 20 76*
1920 40 36 102 200 *
1921 69 14 2 11 96
1922 60 139 2 201 
1923 4 66 39 109 

Yhteensä 141 283 38 174 683
* Vuoden 1919 kohdalle lisätty 24 litraa, koska takavarikkopaikoista ei ole tietoa ja vuoden 1920 kohdalla lisätty
22 litraa.
Lähteet: Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1920�1923. Tornion poliisilaitoksen arkisto (jatkossa TPLA)
Aeb:16�21. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1923. TTKA Ad:5�7. OMA; Rikosasiainpöytäkir-
jat vuosilta 1919�1923. Alatornion piirin nimismiehen arkisto CIIIa:1�2. OMA; Tornion kaupungin raastuvan-
oikeuden tuomiokirjat vuosilta 1919�1923. Tornion kaupungin arkisto A1/265�279. OMA; Alatornion ym.
pitäjien käräjäkuntien varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:219�
227. OMA.
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Taulukoita 1, 2 ja 3 vertailemalla huomaamme, että Tornion seutu muodosti aivan
oman alueensa takavarikoissa. Siellä rautatiesalakuljetukset eivät määrällisesti muodostu-
neet suuriksi. Torniossa rautatietakavarikkoja tehtiin 283 litraa, kun se Oulussa oli 3 264
litraa ja Kemissä 797 litraa. Syynä on mielestäni kolme seikkaa. Ensinnäkään Tornio ei
ollut Kemin ja Oulun tapaan rautatien läpikulkupaikka. Näillä kahdella alueellahan taka-
varikoitiin runsaasti myös ylemmäksi pohjoiseen tarkoitettua alkoholia. Toiseksi rajanpin-
nasta käytiin alkoholia hakemassa Haaparannasta ja muualta Ruotsin puolelta, jonne oli-
kin Torniosta hyvät yhteydet35. Kolmantena seikkana on mielestäni väestömäärä. Oulu ja
Kemi ympäristökuntineen muodostivat suuremman väestöpohjan alkoholinkulutukselle
kuin Tornion seutu. Niinpä asiakaskunnan laajuuden vuoksi alkoholia oli enemmän tarjol-
la. Lisäksi on muistettava, että viranomaisten toiminnassa oli paikkakuntakohtaisia eroja.

Diagrammi 4. Alkoholin litrahinta Torniossa vuosina 1920�1923. Lähde: Poliisikuulustelu- ja
poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1919�1923. TPLA Cca:4�6. OMA.

Diagrammista 4 havaitsemme Torniossa alkoholin litrahinnan noudatelleen samaa ke-
hitystä kuin Oulussa ja Kemissä. Hinnassa ei suuria muutoksia tapahtunut. Litrahinta py-
syi Torniossa noin 200 markassa. Tämä kuvastaa, että alkoholia oli koko kieltolain alku-
ajan myynnissä tasaisesti. Olisihan ylitarjonta tai alkoholin vähyys joko laskenut tai nos-
tanut hintoja.

35. Liikenteellisesti erikoisimman paikan Perämeren rannikolla muodosti Tornio, sillä kaupunki sijaitsi pääasialli-
sesti Suensaaren saaressa. Kaupunkiin päästiin höyrylautalla, mutta kelirikkoaikaan jouduttiin joskus mene-
mään junalla Haaparantaan ja kävelemään täältä siltaa pitkin Tornioon. Suensaaresta olikin paremmat yhteydet
Ruotsin puolelle kuin itään Suomen puolelle. Sillan tilalle saatiin vuonna 1930 pengertie Ruotsiin. Rantatupa
1988, s. 258�259.
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Taulukko 4. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Oulun, Kemin ja Tornion
tullikamaripiireissä vuosina 1919�1923.

Salakuljetus oli takavarikkomäärien perusteella kasvussa Perämeren rannikolla. Koko
Suomen tullikamaripiirien takavarikoista Oulun, Kemin ja Tornion osuus oli koko kielto-
lain alkuvuosina noin yksi prosentti, joten seutu ei ollut mitenkään merkittävä salakulje-
tuksen kohde Suomeen suuntautuneessa salakuljetuksessa. Pohjanlahden tullikamaripii-
reihin verrattuna osuus vaihteli noin kahdesta prosentista kolmeentoista prosenttiin.36 

Taulukosta 4 havaitsemme, että pohjoisen alkoholin tarve tyydytettiin pitkälti rautatie-
kuljetuksella. Merkittävin syy rautateitse tapahtuneeseen salakuljetukseen oli ihmisten al-
koholin kysyntä. Toiseksi pirtulaivat liikennöivät ainoastaan Etelä-Suomeen. Ilmeisesti
pirtulaivat saivat lastinsa helposti myydyksi jo Suomenlahdella, eikä niiden näin tarvinnut
lähteä Perämerelle. Toisaalta rautatiet olivat liikenteellisesti helpoin kuljetusmuoto. Juna-
rata oli vuonna 1903 valmistunut Tornioon saakka ja vuonna 1909 Kemistä Rovaniemel-
le.37 Junalla pystyttiin tuomaan alkoholia ympäri vuoden, kun taas laivakuljetuksia ajatel-
len meri oli talvisin jäässä. Lisäksi maantieliikenne oli vasta alkuvaiheissa seudulla, kos-
ka autokanta kasvoi hitaasti.38 Myöskin Ruotsin viranomaiset olivat tiukentaneet valvon-
taansa rajallamme vuodesta 1920 lähtien.39 Näin rautatiekuljetus oli oikeastaan ainoa
mahdollisuus saada alkoholia. Alkoholin rautatiekuljetuksen katsottiinkin Suomessa ole-
van hyvin yleistä. Suuntauksena oli, että Suomenlahden rantakaupungeista spriitä pyrittiin
kuljettamaan junalla muun muassa Pohjois-Suomeen.40 Ongelma näkyi muuallakin kuin
tutkittavalla alueella. Esimerkiksi Paavolan piirin nimismies valitteli runsasta salakulje-
tusta rautateillä ja sen mukanaan tuomia ongelmia.41

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1919 12 29 50 115
1920 15 129 11 36 199 623
1921 439 877 22 2 290 1 630

1922 289 1 091 231 1 611
1923 102 2 218 374 1 120 3 814

Yhteensä 857 4 344 33 412 1 890 7 793

Lähteet: Katso taulukkojen 1, 2 ja 3 lähteet. Huomaa myös vuosien 1919 ja 1920 summaan lisätyt tuntemattomat
takavarikkopaikat.

36. Kallenautio 1979, s. 243.
37. Hedman 1976, s. 377 , 382.
38. Hautala 1982, s. 27; Hiltunen 1987, s. 310; Hiltunen 1982, s. 128; Teerijoki 1957, s. 181�182; Satokangas

1997, s. 327; Myllylä 1986, s. 117. 
39. �Väkijuomain salakuljetus Ruotsista Suomeen�. (art.) PS 23.1.1920; �Salakuljetus Ruotsin vastaisella rajalla�.

(art.) PS 16.6.1920.
40. Pöytäkirja 8.12.1920 sosiaaliministeriön raittiusosaston asiantuntijain neuvottelukokouksesta. Raittiusosaston

asiakirjoja. Sosiaaliministeriö Ha:1 v. 1919�1930 koskee salakuljetusta ja sen vastustamista y.m. KA.
41. Paavolan piirin nimismiehen kirje kruununvoudille n:o 1575 vuodelta 1923. Paavolan piirin nimismiehen ar-

kisto DIa1:3. OMA.
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2.1.2 Rautateiden �tuntemattomat� salakuljettajat

Rautateitse salakuljetettu alkoholi oli pirtua. Vähäisessä määrin tuotiin lisäksi konjakkia.
Pirtu oli pääsääntöisesti alkuperältään virolaista, ainakaan muusta ei ole mainintaa.42 Seu-
dun rautatieasemilla takavarikoidut pirtumäärät olivat aluksi pieniä, muutamista litroista
muutamaan kymmeneen litraan kerralla. Hyvin nopeasti yksittäisten takavarikkojen litra-
määrä nousi. Alkoi löytyä todella suuriakin määriä, kuten 125 litraa, 115 litraa, 56 litraa
ja 55 litraa.43

Litramäärien kasvu muutti salakuljettajien salakuljetuskeinoja rautateillä. Aikaisem-
min spriikanisteri oli useasti pakattu paperikääröön tai laitettu kapsäkkiin. Alkoholia kät-
kettiin myös vaatteiden alle niin kutsuttuun vatsapanssariin.44 Suurempien määrien kulje-
tuksessa salakuljettajat joutuivat käyttämään kekseliäisyyttään, jotteivät jäisi kiinni. Kei-
noina käytettiin monesti hämäystä: sprii pakattiin laatikoihin, joissa ilmoitettiin olevan
esimerkiksi taloustavaraa, tai posliinin ja omenien sekaan. Usein tämä kekseliäisyys koi-
tui kohtalokkaaksi, sillä laatikko tai sen sisältö saattoi herättää poliiseissa epäilyjä.45

Seuraavassa on eräs tällainen epäilyttävä tapaus, jossa mieheltä takavarikoitiin 55 lit-
raa spriitä, piironki, yöpöytä, kaksi pöytää ja kaksi tuolia:

Konstaapeli toi Kemin rautatieasemalta henkilön V.H:n, joka oli asemalla ottanut ulos huo-
nekaluja. Huonekaluihin oli piilotettu kanistereita, joissa oli yhteensä 55 litraa spriitä. Lähe-
tyksen sisällöksi oli merkitty muuttotavaraa. Lähettäjäksi oli merkitty H.K. ja vastaanotta-
jaksi K.K. Kuulusteluissa V.H. väitti kadulla tavanneensa miehen, joka antoi hänelle paperi-
lapun sekä 200 markkaa rahaa ja pyysi hankkimaan hevosmiehen sekä ottamaan asemalta
ulos lappuun merkityt huonekalut. Mies pyysi tuomaan tavarat Karihaaraan, jossa hän itse
olisi vastassa tehtaan tienhaarassa. Konstaapelit menivät V.H:n mukana Karihaaraan, mutta
siellä ei ollut ketään vastassa. Poliisilaitoksella V.H kirjoitti H.K:n ja K.K:n nimet paperila-
pulle. Tällöin huomattiin, että käsialat olivat samat. Tähän V.H. puolustautui väittämällä,
että tuntemattomalta mieheltä saamansa lapun hän oli itse kirjoittanut miehen sanelun
mukaan torpassa. Näin paljastui, että V.H. ei ollut saanut lappua tiellä. Uudessa kuuluste-
lussa V.H. vielä väitti, etteivät viinat olleet hänen, vaikka oli arvellut lähetystä noutaessaan
niiden sisältävän pirtua. Tuomio V.H:lle oli myöhemmin 1500 markkaa sakkoa ja tavarat
valtiolle.46

Takavarikkojen lisääntyessä salakuljettajat pyrkivät käyttämään pienempiä rautatie-
asemia pirtulastien purkamiseen. Oulun seudulle kuljetettavia väkijuomia jätettiin junasta
Kempeleen asemalle. Limingan piirin nimismies valittikin maaherralle etelästä tulevilla
junilla tuotavan piirinsä alueelle melkein joka päivä spriitä. Kuljetuksen ehkäisemisen

42. Oulun poliisilaitoksen rikososaston poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1919�1923. OPLA, rikososasto
Ca:10�13. OMA; Kemin poliisilaitoksen rikososaston rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1920�1923. KPLA,
rikososasto Ad:4�7. OMA.

43. Rikosilmoituspäiväkirjat n:o 371, n:o 478 vuodelta 1923. KPLA, rikososasto Ad:7. OMA; Poliisitutkintapöy-
täkirjat n:o 168 vuodelta 1922; n:o 29 vuodelta 1923. OPLA, rikososasto Ca:13. OMA.

44. Ks. esim. Rikosilmoituspäiväkirjat n:o 6, n:o 27, n:o 109 vuodelta 1921; n:o 342, n:o 346 vuodelta 1922; n:o
333 vuodelta 1923. KPLA, rikososasto Ad:5�7. OMA; Poliisitutkintapöytäkirjat n:o 219, n:o 224 vuodelta
1920; n:o 35, n:o 47, n:o 146, n:o 255 vuodelta 1921; n:o 62, n:o 123, n:o 154, n:o 188 vuodelta 1922; n:o 24,
n:o 35, n:o 37, n:o 84 vuodelta 1923. OPLA, rikososasto Ca:11�13. OMA. 

45. Poliisitutkintapöytäkirja n:o 238 vuodelta 1921. OPLA, rikososasto Ca:12. OMA; �Pirtutakavarikko Laurilan
asemalla�. (art.) PS 18.1.1923; �Pirtutakavarikkoja Kemissä�. (art.) PS 20.4.1923; �Kukkapöytätakavarikko�.
(art.) PS 28.8.1923.

46. Rikosilmoituspäiväkirja n:o 371 vuodelta 1923. KPLA, rikososasto Ad:7. OMA.
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hän katsoi ylivoimaiseksi.47 Ongelman ratkaisemiseksi poliisit pyysivät vapaalippuja vä-
lille Oulainen�Ii, jotta junissa voitaisiin suorittaa tarkkailua. Ainakin vuonna 1920 va-
paaliput myönnettiin.48 Kemijokisuulle kuljetettavia väkijuomia jätettiin junasta pois jo
Iin ja Kemin välillä oleville asemille. Suosittu rautatieasema oli Maksniemessä.49 Torni-
on suunnalla suosittu asema oli Kaakamossa.50 Asemilta alkoholit kuljetettiin eteenpäin
hevosilla, autoilla ja veneillä.51

Vuosina 1919�1923 jäi sata ihmistä kiinni salakuljetuksesta Ouluun. Heistä 91:n koti-
paikka selviää. Ainoastaan 12 henkilön kotipaikka oli Oulu. Suurin osa salakuljettajista,
yhteensä 40 henkilöä, oli kotoisin Helsingistä. Loput 51 salakuljettajaa olivat kotoisin
monilta eri paikkakunnilta, esimerkiksi Alatorniolta oli seitsemän henkilöä. Oulun osalta
kiinnostusta herättää naisten suuri osuus salakuljettajista, sillä sadasta kiinni saadusta 26
oli naisia. Naisten keski-ikä oli noin 32 vuotta. Enemmistö naisista oli työmiesten vaimo-
ja, ja heistä 11 naisen kotipaikkakunta oli Helsinki, Oulusta oli kotoisin kahdeksan.52 Am-
matti ja kotipaikkakunta viittaavat siihen, että naiset lähtivät ansaitsemaan perheilleen yli-
määräistä rahaa, varsinkin kun muistaa mahdolliset voitot salakuljetuksen onnistuessa.
Myös ANNE KARJALAINEN tuo tutkimuksessaan esiin Oulussa tuomittujen naisten ol-
leen pääasiassa työläisiä ja noin 35-vuotiaita. Tosin yleisin kieltolakirikos Oulussa naisilla
oli laiton väkijuomien varastossapito.53 Jo 1800-luvun loppupuolella naisten heikko sosi-
aalinen asema ja vaikeudet toimeentulossa johtivat heidän suureen osuuteensa alkoholin-
myynnissä.54

Oulun asemilla kiinnijääneistä on 66 miehen ammatti selvitettävissä. Suurimman am-
mattiryhmän muodostivat työmiehet, joita jäi kiinni 40 eli noin 61 prosenttia kiinnijää-
neistä. Seuraavana olivat liikemiehet, yhdeksän henkeä eli noin 14 prosenttia kaikista.
Miehien keski-ikä oli noin 26 vuotta. Keskimääräinen takavarikko Oulun asemilla oli
noin 20 litraa.

Oulun rautatieasemilla muodostui ongelmaksi poliiseille se, ettei kaikille takavarikoi-
duille alkoholeille löytynyt omistajia. Alkoholia löydettiin junan hyllyiltä, penkkien alta,
kapsäkeistä ja matkalaukuista. Esimerkiksi Oulussa vuonna 1921 rautatieasemilla takava-
rikoidusta alkoholista noin 34 prosentille (230 litraa) ei löytynyt omistajaa. Vuonna 1923
määrä nousi jo noin 86 prosenttiin (1 264 litraa).55 Ilmeisesti salakuljettajat hylkäsivät al-

47. Poliisitutkintapöytäkirjat n:o 292 vuodelta 1921; n:o 92, n:o 96, n:o 101 vuodelta 1922; n:o 69 vuodelta 1923.
OPLA, rikososasto Ca:11�13. OMA; Limingan piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 617, n:o 1699 vuo-
delta 1923. Limingan piirin nimismiehen arkisto DIa1:7. OMA.

48. Oulun poliisilaitoksen kirje sosiaaliministeriön raittiusosastolle n:o 309 vuodelta 1921; kirje maaherralle n:o
116 vuodelta 1922. OPLA, kanslia Da:7�8. OMA; Oulun poliisilaitokselle saapunut maaherran kirje n:o 59
vuodelta 1920. OPLA, kanslia Ea:14. OMA.

49. Ylikonstaapeli Armas Ilvon haastattelu. Simo 13.7.1994; �Pirtun salakuljetus Kemin tienoilla�. (art.) PS
24.7.1923.

50. Rikosasiainpöytäkirja 1.7.1923. Alatornion piirin nimismiehen arkisto CIIIa:2. OMA; "Pirtua kuljetetaan Kaa-
kamoon". (art.) PS 17.7.1923. 

51. Kemin kaupungin raittiuslautakunnalta saapunut kirje lääninkansliaan n:o 112 vuodelta 1923. OLKA Ea4:808
virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet kirjeet vuonna 1923 I&V os. sivut 330�570. OMA.

52. Rikoskirjat vuosilta 1919�1923. OPLA, rikososasto Ae:12�16. OMA; Poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta
1919�1923. OPLA, rikososasto Ca:10�13. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomio-
kirjat vuosilta 1919�1924. OKA AIa:29�37 ja IICa:1. OMA.

53. Karjalainen 1993, s. 91 , 97 , 99.
54. Laine 1992, s. 68. 
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koholit nähtyään poliiseja asemilla. Toisaalta poliisien läsnäolo asemilla vaikutti siihen,
ettei rahtitavaraa (alkoholeja) noudettu asemilta kiinnijäämisen pelossa. Myös Espoossa
tuntemattomien osuus takavarikoidusta alkoholista oli suuri. Lisäksi salakuljetuskeinot
olivat samanlaisia.56

Kemin rautatieasemalla salakuljettajia jäi vuosina 1919�1923 kiinni vain 11 henkeä,
joista ainoastaan yhden kotipaikka oli Kemi, kolmen Helsinki ja loppujen Tornio, Orivesi
ja Tyrnävä. Yksikään kiinnijääneistä ei ollut nainen. Suurimman ammattiryhmän muodos-
tivat työmiehet (neljä henkilöä) ja maanviljelijät (kolme henkilöä). Keski-ikä kiinnijää-
neillä oli noin 27 vuotta ja keskimääräinen takavarikko noin 20 litraa. Kemissäkin ongel-
maksi muodostuivat junista löydettyjen alkoholien tuntemattomat omistajat. Esimerkiksi
vuonna 1921 rautatieasemalla takavarikoidusta alkoholista noin 53 prosentille (78 litraa)
ei löytynyt omistajaa. Vuonna 1923 määrä nousi jo noin 86 prosenttiin (400 litraa). Syinä
kasvuun olivat samat seikat kuin Oulussa. Toisinaan tavaralähetys tarkastettiin vastaanot-
tajan ollessa paikalla. Jos alkoholia "sattui" löytymään, vastaanottaja ei yleensä tiennyt
siitä mitään. Joissakin tapauksissa vastaanottaja oli tullut noutamaan tavaraa pyynnöstä
eikä näin omasta mielestään tiennyt lähetyksen sisältävän alkoholia.57

Tornion rautatieasemalla jäi vuosina 1919�1923 kiinni 16 henkeä, joista peräti yh-
deksän oli naisia. Salakuljettajista kolme oli Oulusta sekä kolme Torniosta ja loput yksit-
täisiltä paikkakunnilta. Torniossa suuri tuntemattomien määrä ja tietojen vähyys aiheut-
taa sen, että ammattiryhmiä tai keski-ikää ei kannata tutkia. Vuonna 1921 tuntemattomi-
en määrä oli noin 88 prosenttia (12 litraa) ja vuonna 1923 sata prosenttia (66 litraa). Tor-
nion poliisi valittelikin asiaa vuonna 1923. Takavarikoinnit tapahtuivat yleensä Alatorni-
on piirissä Tornion asemalla alkoholien omistajia tapaamatta. Ilmeisesti poliisin nähtyään
salakuljettajat jättivät alkoholit junaan ja välttyivät näin pidätykseltä ja sakoilta. Keski-
määräinen takavarikko Torniossa oli kuusi litraa.58

Vuosien 1919�1923 aikana Perämeren rannikolle suunnanneet rautatiesalakuljettajat
olivat pääasiassa ulkopaikkakuntalaisia. Suurin osa salakuljettajista oli kotoisin Helsin-
gistä. Syynä helsinkiläisten suureen osuuteen oli alkoholin helppo ja huokea saatavuus
Helsingissä. Lisäksi rautatiet muodostivat helpon kulkuyhteyden Helsingistä. Toisaalta al-
koholille riitti kysyntää ja näin myynti oli tuottoisaa toimintaa. Tämä näkyi jatkuvana ta-
kavarikkojen kasvuna seudulla.

Huomattavaa on, että kaikilla rautatieasemilla piilorikollisten osuus on suuri. Näin ei
voida täydellä varmuudella sanoa, millainen oli tyypillinen salakuljettaja rautateillä. Ra-
hallisen edun tavoittelu johti salakuljetuskeinojen muuttumiseen. Suurempien alkoholieri-
en kuljetuksessa erilaiset laatikot tulivat käyttöön aikaisempien kääröjen ja kapsäkkien ti-
lalle. Tämä johti myös tuntemattomien salakuljettajien osuuden kasvuun kuljetuksessa.
Rahtia ei uskallettu asemilla purkaa, jos poliisi sattui olemaan paikalla. Niinpä salakuljet-
tajat pyrkivät hyödyntämään syrjäisempiä rautatieasemia. Tosin on huomioitava koko

55. Rikoskirjat vuosilta 1919�1923. OPLA, rikososasto Ae:12�16. OMA; Poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta
1919�1923. OPLA, rikososasto Ca:10�13. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomio-
kirjat vuosilta 1919�1924. OKA AIa:29�37 ja IICA:1. OMA.

56. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 29.
57. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1919�1923. KPLA, rikososasto Ad:3�7. OMA.
58. Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1920�1923. TPLA Aeb:16�21. OMA; Tornion poliisilaitoksen vuosikat-

saus 1923. TPLA Da:2. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1919�1923. Tor-
nion kaupungin arkisto A1/265�279. OMA.
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kieltolainajalta, että tutkimuksessa esitetyt salakuljetustavat ovat selvinneet ilmirikolli-
suuden kautta. Näihin ovat vaikuttaneet valvontaviranomaisten toimet ja pelkkä sattuma-
kin. Mahdolliset piilorikollisuuden käyttämät salakuljetuskeinot jäävät selvittämättä.

Yleisesti ottaen Oulussa ja Kemissä kiinnijääneiden salakuljettajien keski-ikä oli noin
29 vuotta. Verrattuna muuhun Suomeen salakuljettajien keski-ikä Oulussa ja Kemissä si-
joittuu suurimpaan kieltolakirikosryhmään eli 20�29 vuotiaisiin. Suurimman salakuljet-
tajien ammattiryhmän Oulussa ja Kemissä muodostivat työmiehet. Sama on havaittavissa
koko Suomessa.59

2.1.3 Kauppalaivat salakuljettavat konjakkia

Erityisen merkittävä asema kieltolain rikkomisessa oli ulkomaisilla laivoilla, jotka tulivat
hakemaan seudulta puutavaralastia tai toivat tuotteita Pohjois-Suomeen. Pohjanlahden pe-
rä eli 1920-luvun alussa suuresti metsäteollisuudesta. Pääasiallisesti laivat tulivat Saksas-
ta ja Skandinaviasta.60 Museoviraston �Kieltolaki� -keruukilpailun kirjoituksissa maini-
taan, että satamista sai alkoholia.61 Taulukoista 2 ja 3 havaitaan, että Kemin ja Tornion sa-
tamien kautta harjoitettiin runsaasti alkoholin salakuljetusta. Näiden satamien osuus tulli-
kamaripiirin alueilla takavarikoidusta alkoholista olikin yli 20 prosenttia, kun se Oulun
alueella oli noin viisi prosenttia. Pohjolan Sanomat kirjoitti vuonna 1923 seuraavasti:

�Viime päivinä on Kemin ja Tornion seuduilla ollut väkijuomia tavallista runsaammin tar-
jolla. Väkijuomia ei tänne niinkään paljon tuoda tavallista salakuljetustietä, rautateitse, vaan
sikäli kun juopuneita pidätettäessä on saatu selville, ovat he saaneet nauttimansa väki-
juoman lastaamassa olevista laivoista. Tulliviranomaiset eivät ole onnistuneet laivoissa tuo-
tuja väkijuomia takavarikoimaan.�62

Kemin ja Tornion satamien osuutta salakuljetuksessa korostaa alueille muilla keinoin
salakuljetetun alkoholin vähäisyys. Sen sijaan Oulun alueelle tuotiin alkoholia kieltolain
alettua paljon rautateitse. Ulkomaiset laivat aiheuttivat myös muiden Suomen satamien
valvontaviranomaisille ongelmia.63

Tullien työtä kauppalaivojen valvonnassa pyrittiin helpottamaan heti kieltolain alussa.
Tarkoituksena oli estää alkoholin pääseminen myyntiin niin ulkomaisista kuin kotimaisis-
takin laivoista seuraavalla tavalla:

"Kaikki alkoholipitoiset aineet, jotka ulkomaalta tulevat, niin hyvin ulkomaisissa kuin koti-
maisissakin laivoissa, ovat saapuessa ensimmäiselle tulliasemalle suljettava sopiviin säily-

59. Muut ikäryhmät olivat 30�39 vuotiaat ja 40�59 vuotiaat. Sosiaalinen Aikakauskirja n:o 2 vuodelta 1923, s.
114 , 128; n:o 2 vuodelta 1924, s. 141 , 153.

60. Ks. esim. Takavarikkopäiväkirjat n:o 10, n:o 11 vuodelta 1922. KTKA Aa:50 saapuneiden kirjeiden diaari.
OMA; Takavarikkopäiväkirjat n:o 3 vuodelta 1921; n:o 3, n:o 5 vuodelta 1922; n:o 1 vuodelta 1923. OTKA
Ab:1. OMA; Takavarikkopäiväkirjat n:o 236 vuodelta 1919; n:o 96, n:o 114 vuodelta 1921; n:o 60 vuodelta
1922; n:o 53 vuodelta 1923. TTKA Ad:5�7. OMA; "Kieltolaki tilanne Oulussa". (art.) Kaleva 1.11.1922; "Sa-
lakuljetus Oulussa". (art.) Kieltolakilehti n:o 33�34 16.8.1923; "Väkijuomain salakuljetus Peräpohjolaan".
(art.) PS 22.6.1923.

61. MV:K 20/3 Ii; MV:K 20/5 Karunki; MV:K 20/9 Liminka. Museovirasto (jatkossa MV). 
62. �Väkijuomain salakuljetus Peräpohjolaan�. (art.) PS 22.6.1923.
63. Ahtokari 1972, s. 39.
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tyspaikkoihin tullisinettien taakse. Ja ovat sinetit poistettava vasta viimeisellä tulliasemalla,
josta laiva ulkomaille suuntaa kulkunsa avoimelle merelle."64

Laivojen suuri määrä satamissa ja redillä65 mahdollisti salakuljetuksen. Toisaalta sala-
kuljetuksen loi alkoholin suuri kysyntä. Tornion poliisilaitos valittikin, että Torniossa nä-
kyy satamien kautta tapahtuva salakuljetus.66 Lisäksi laivojen huono tullivartiointi ja vii-
västyneet tullitarkastukset helpottivat kiellettyjen tavaroiden maahantuontia.67 Nämä
puutteet houkuttelivat osan laivojen henkilökunnasta yrittämään salakuljetusta. Kaleva
kirjoittikin 5.7.1922, että laivoista salakuljetusta "tunnutaan jälleen harjoitettavan ahke-
raan".68 Usein työmiehet, jotka olivat olleet lastaamassa tai purkamassa laivoja, ostivat
laivoilta konjakkia.69

Suurin osa satamien kautta salakuljetusta yrittäneistä oli saksalaisia merimiehiä. Pää-
asiallisin myyntiartikkeli oli konjakki. Aina ei selvinnyt, kuka laivan henkilökunnasta oli
vastuussa salakuljetuksesta.70 Periaatteessa voidaan ajatella laivan kapteenin viime kädes-
sä vastaavan alaistensa toiminnasta. Tosin kapteeniakin saattoi salakuljetukseen houkutel-
la rahallinen hyöty. Alkoholin kysyntä mahdollisti myynnin kokeilemista. Laivan henki-
lökunta pyrki vaikeuttamaan alkoholin löytymistä. Esimerkiksi Kemiin saapuneeseen
saksalaiseen laivaan, joka oli lähtenyt matkaan Lyypekistä, oli rakennettu sinetöityyn va-
rastoon salaluukku, josta alkoholit voitiin ottaa pois. Osa konjakeista oli vielä piilotettu
laivatarpeiden alle.71

Taulukosta 4 (ks. s. 30) havaitsemme, että alkoholin salakuljetus meritse vuosina
1919�1923 tapahtui pääasiassa satamien kautta kauppalaivoilla. Sen sijaan Suomenlah-
den rannikolle alkoi hyvin pian kieltolain voimaanastumisen jälkeen suuntautua meritse
ammattimaista alkoholin salakuljetusta. Ensimmäisenä liikkeellä olivat virolaiset, ja var-
sin nopeasti mukaan tulivat saksalaiset.72

Muutamia pirtulaivoja tuli tänä aikana myös Pohjanlahden perälle. Ilmeisesti salakul-
jetusta oli aluksi harjoiteltu Suomenlahdella ja vasta tämän jälkeen uskaltauduttiin pohjoi-
semmaksi. Tosin salakuljettajien kalustokin muuttui vasta vuodesta 1923 lähtien piena-
luksista spriilaivoihin.73 Toisaalta Pohjois-Suomesta ei kieltolain alussa löytynyt keinoja
suurten alkoholierien vastaanottamiseen. Seudulle tulleet laivat pysyttelivät tarkasti alue-

64. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kiertokirje n:o 282 vuodelta 1919. KTKA Aa:46. OMA.
65. Laivat odottivat redillä, jotta hinaaja vetäisi proomut laivan viereen. Proomuista pinkat ja niput nostettiin vins-

seillä ylös ja laskettiin laivan ruumaan. Hedman 1969, s. 438. Laitureita käytettiin ainoastaan selluloosan, hart-
sin, tärpätin ja nahkojen lastaukseen. Hedman 1976, s. 220; Suomenmaa IX 1. osa 1929, s. 412; Teerijoki 1963,
s. 112.

66. Tornion poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 626 vuodelta 1923. TPLA Da:2. OMA.
67. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 212 vuodelta 1920. KTKA Aa:47 saapuneiden kirjeiden diaari.

OMA; "Kemiin saapuneet ulkomaalaiset laivat kokonaan ilman tullivartiointia". (art.) PS 22.7.1919.
68. �Väkijuomain salakuljetus laivoista�. (art.) Kaleva 5.7.1922.
69. Rikosilmoituspäiväkirjat n:o 142, n:o 226 vuodelta 1920; n:o 137, n:o 192 vuodelta 1921; n:o 172 vuodelta

1922; n:o 223 vuodelta 1923. KPLA, rikososasto Ad:4�7. OMA; Takavarikkopäiväkirjat n:o 1, n:o 2 vuodelta
1922. OTKA Ab:1. OMA; Takavarikkopäiväkirja n:o 115 vuodelta 1921. TTKA Ad:7. OMA.

70. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1923. OTKA Ab:1. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�
1923. KTKA Aa:48�50 saapuneiden kirjeiden diaari. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1923.
TTKA Ad:5�7. OMA; Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1919�1923. KPLA, rikososasto Ad:3�7. OMA.

71. Takavarikkopäiväkirjat n:o 29, n:o 30 vuodelta 1921. KTKA Aa:48 saapuneiden kirjeiden diaari. OMA.
72. Kallenautio 1979, s. 19; Pullat 1993, s. 34 , 36.
73. Säteri 1969, s. 147.
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vesirajan74 ulkopuolella, joten takavarikointeja niistä ei voinut suorittaa.75 Pohjoisrajan
rajatarkastaja kirjoitti vuoden 1923 vuosikatsauksessa:

"Meidän kaukaisiakin seutuja ovat saksalaiset pirtulaivat suvainneet kunnioittaa käynneil-
lään ja niiden suhteen on jotenkin voimaton, kun he pysyttelevät maarajan ulkovesillä".76

Erästä pirtulaivaa tullivartijat kävivät tarkastamassa. Alus oli saksalainen ja kotoisin
Danzigista, ja sen lastina oli noin 7 000�10 000 litraa spriitä. Miehistönä oli neljä mies-
tä ja he olivat vahvasti aseistettuja.77

Aluevesikysymyksessä tullivartiostot olivat koko kieltolakiajan Pohjanlahdella liian
hienotunteisia. Vuoden 1810 rajajärjestelysopimuksessa Pohjanlahdelle oli vahvistettu
kahtiajakoperiaate, eikä myöhemmin tehty mitään sopimuksia, jotka olisivat muuttaneet
sovittua tai kumonneet sen. Näin ollen Pohjanlahdella ei ollut aluetta, joka ei olisi kuulu-
nut joko Suomelle tai Ruotsille. Niinpä salakuljettajilla ja salakuljettajien aluksilla ei oli-
si ollut mitään turvapaikkaa.78

Alkoholin merellisen salakuljetuksen estämisen tärkeimmäksi keinoksi nähtiin virran
pysäyttäminen jo sen alkulähteillä. Suomen hallituksen ehdotuksesta pidettiin lokakuussa
1922 Viron ja Suomen välillä neuvottelut Helsingissä. Neuvotteluja jatkettiin seuraavan
vuoden heinäkuussa, mutta ne epäonnistuivat Viron passiivisuuden takia.79 Vuonna 1923
Norjan hallitus järjesti salakuljetuksen vastustamisen merkeissä konferenssin Kristianias-
sa. Kokoukseen osallistuivat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Saksa. Kokouksessa tehtiin ainoas-
taan suosituksia, ei päätöksiä. Niinpä kokouksen antia pidettiin varsin laihana.80

2.1.4 Työmiehet salakuljettajina maalla

Kun alkoholi oli saatu satamien, meren tai rautateiden kautta eteenpäin, sen takavarikoi-
minen vaikeutui. Takavarikointeja suoritettiin esimerkiksi kaduilla, asunnoissa, matkusta-
jakodeissa, navetoissa, ladoissa, talleissa ja maakuopissa. Näin ei voitu keskitetysti tark-
kailla jotain tiettyä salakuljetusreittiä, kuten rautatieasemia ja satamia. Oulun tullikamari-
piirin alueella vuosina 1919�1923 saatiin maalla kiinni 50 salakuljettajaa, joista 18 oli
naisia. Naisista kuusi oli Oulusta ja kymmenen Helsingistä. Ilmeisesti nämä Helsingistä
kotoisin olleet olivat päässeet rautatieasemilla livahtamaan poliiseilta. Naisten keski-ikä
oli noin 34 vuotta eli melkein sama kuin junassa/asemilla kiinnijääneiden (32 vuotta).

Oulun tullikamaripiirin alueella saatiin kiinni 32 miestä. Suurimman ammattiryhmän
muodostivat työmiehet, joita oli yhdeksän eli noin 28 prosenttia kaikista. Seuraavana oli-
vat liikemiehet (neljä henkeä eli noin 13 prosenttia). Muiden ammattiryhmien osalle jäi

74. Aluevesiraja oli 12 meripeninkulmaa mantereesta. Tämän ulkopuolella ulkomaisia aluksia eikä niiden lasteja
voinut takavarikoida. Kallenautio 1979, s. 23�24. 

75. "Saksalainen pirtulaiva". (art.) PS 24.7.1923; "Pirtulaiva Kemin edustalla". (art.) PS 2.10.1923; "Kemin lähis-
töllä risteillyt pirtulaiva". (art.) PS 8.10.1923; "Pirtuliikettä Oulussa". (art.) Kaleva 20.9.1923; Oulun tullika-
marin kirje pohjoisrajan rajatarkastajalle n:o 441 vuodelta 1923. OTKA Da:6. OMA; Pohjoisrajan rajatarkasta-
jan kirje tullihallitukselle n:o 800 vuodelta 1923. PRTA Da:2. OMA.

76. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 12 vuodelta 1924. PRTA Da:2. OMA.
77. "Kemin lähistöllä risteillyt pirtulaiva". (art.) PS 8.10.1923.
78. Osmonsalo 1933, s. 59�60; Kallenautio 1979, s. 23�24.
79. Pullat 1993, s. 97.
80. Immonen 1965, s. 76.
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vain yhdestä kahteen kiinnijäänyttä. Samoin kuin rautatieasemilla, suurin osa maalla kiin-
nijääneistä salakuljettajista oli kotoisin muualta Suomesta. Helsingistä oli kotoisin 11 ih-
mistä ja muualta Etelä-Suomesta kuusi. Oulusta oli kotoisin seitsemän ja muista Oulun
tullikamaripiirin kunnista neljä. Iältään kiinnijääneet olivat noin 31-vuotiaita. Vuosina
1919�1923 takavarikoitiin mantereella yhteensä 1 587 litraa alkoholia, kun keskimääräi-
nen takavarikko oli noin 18 litraa. Ongelmaksi mantereellakin tuli, että alkoholia löytyi il-
man omistajia. Vuonna 1923 löytyi 551 litraa tuntemattomille kuuluvaa alkoholia. Määrä
oli noin 48 prosenttia kaikesta maalla takavarikoidusta: vielä vuonna 1921 osuus oli noin
17 prosenttia (42 litraa).81 

Kemin tullikamaripiirin alueella jäi vuosina 1919�1923 kiinni vain kolme salakuljet-
tajaa, joista yksi oli nainen. Keskimääräinen takavarikko oli noin 18 litraa. Yhteensä vuo-
sina 1919�1923 mantereella takavarikoitiin 129 litraa alkoholia. Kemissäkin alkoholien
omistajia oli vaikea saada kiinni. Vuonna 1921 noin viidennes (8 litraa), vuonna 1922
noin 80 prosenttia (54 litraa) ja vuonna 1923 kaikki (15 litraa) maalla takavarikoidusta al-
koholista jäi vaille omistajaa.82

Tornion tullikamaripiirin alueella pidätettiin vuosina 1919�1923 alkoholin salakulje-
tuksesta 27 henkilöä, joista kaksi oli naisia. Salakuljettajista 15:n ammatti selviää. Suurin
ammattiryhmä oli työmiehet, joita oli seitsemän. Loput olivat talokkaita (neljä henkeä),
insinöörejä ja talokkaanpoikia (molempia kaksi henkeä). Kotipaikkakunta selviää 17 sala-
kuljettajan osalta. Heistä kahdeksan oli Alatorniolta, kolme Rovaniemeltä, kolme Pietar-
saaresta ja loput Oulusta Kempeleestä ja Helsingistä. Salakuljettajien keski-ikä oli noin
35 vuotta ja keskimääräinen takavarikko noin viisi litraa. Vuosina 1919�1923 takavarik-
koja tehtiin 173 litraa, joista 65 litraa jäi ilman omistajaa (noin 37 prosenttia).83 Verratta-
essa tullikamaripiirien alueita toisiinsa havaitaan, että Kemin alueella tuntemattomien sa-
lakuljettajien osuus kaikesta takavarikoidusta alkoholista oli huomattavasti suurempi kuin
Oulun ja Tornion alueilla.

Alkoholin salakuljetusta harjoitettiin myös Ruotsin puolelta. Salakuljetus olikin sorto-
vuosina tullut Torniossa ja sen lähiympäristössä pinttyneeksi tavaksi. Erityisesti salakulje-
tettiin kahvia. Väestön rinnakkaiselolla ja yhteistyöllä rajan molemmin puolin olikin pit-
kät perinteet.84 Tornionjoki muodosti pian Suomen itsenäistymisen jälkeen ehkä maail-
man rauhallisimman valtakunnanrajan. Niinpä rajanylitykset olivat vaivattomia sekä hy-
vässä että pahassa.85

81. Rikoskirjat vuosilta 1919�1923. OPLA, rikososasto Ae:12�16. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden
II osaston tuomiokirjat vuosilta 1919�1924. OKA AIa:29�37 ja IICa:1. OMA; Iin käräjäkunnan varsinais-
asiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:215�226. OMA; Oulun käräjä-
kunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1921�1924. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:148�154. OMA;
Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1921�1923. Oulun tuomiokunnan arkisto CI-
Va:205�213. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1921�1923. Oulun tuomio-
kunnan arkisto CIIa:209�214. OMA.

82. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1919�1923. KPLA, rikososasto Ad:3�7. OMA; Kemin käräjäkunnan var-
sinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:223�234. OMA.

83. Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1920�1923. TPLA Aeb:16�21. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuosilta
1919�1923. Alatornion piirin nimismiehen arkisto CIIIa:1�2. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta
1919�1923. TTKA Ad:5�7. OMA; Alatornion ym. pitäjien varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923.
Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:219�227. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuo-
silta 1919�1923. Tornion kaupungin arkisto A1/265�279. OMA.

84. Rantatupa 1988, s. 387�388.
85. Lackman 1991, s. 9.



38
Tornion tullikamarin takavarikkopäiväkirjoista selviää, että Haaparannalta käytiin ha-
kemassa alkoholia. Tosin määrät olivat hyvin vähäisiä, korkeintaan muutamia litroja ker-
rallaan. Monesti mukana oli muitakin salakuljetustavaroita, yleensä kahvia. Salakuljetet-
tu alkoholi vaihteli laadultaan, mutta suosituinta oli konjakki. Lisäksi tuotiin muun muas-
sa viinejä ja akvaviittia.86 Kaikki Haaparannalla käyneet eivät tuoneet mukanaan alkoho-
lia pullossa, vaan kävivät juomassa Ruotsin puolella.87 Alkoholin salakuljetusta Haapa-
rannalta pyrittiin jo vuodesta 1920 ehkäisemään määräämällä tullivartijoille oikeus tar-
kempiin ruumiintarkastuksiin.88 Näin pyrittiin puuttumaan yleistyneisiin "vatsapanssarei-
hin".

Alkoholin saatavuus Ruotsin puolelta aiheutti sen, että sitä pyrittiin jossakin määrin
myös lähettämään junassa etelämmäksi. Luoteisrajan rajapäällikkö kirjoittikin vuonna
1920, että Torniosta lähetetään junissa päivittäin muun muassa kahvia, sokeria ja väki-
juomia.89 Ainakin Oulun rautatieasemille alkoholin salakuljetus Torniosta oli vaatimaton-
ta, sillä vuosina 1919�1923 takavarikoidusta alkoholista vain 28 litraa oli tullut Tornios-
ta.90

Vuodesta 1921 Ruotsin kruunun korkea kurssi aiheutti salakuljetuksen vähenemisen
Ruotsin puolelta. Niinpä Tornioonkin alkoi tulla virolaista spriitä, ja sitä vietiin jopa
Ruotsin puolelle. Ruotsista alkoholia ei enää oikeastaan tuotu ollenkaan, sillä se ei pysty-
nyt hinnaltaan kilpailemaan virolaisen pirtun kanssa. Ainoiksi salakuljetustuotteiksi Ruot-
sista jäivät kahvi ja sokeri.91 Vuoden 1921 takavarikkotapauksista (120 tapausta) 57 koski
kahvia ja 21 sokeria. Alkoholin salakuljetuksia oli enää 18 tapausta.92

Vuosina 1919�1923 Oulun, Kemin ja Tornion poliisit takavarikoivat 5 452 litraa al-
koholia. Poliisien takavarikot tapahtuivat pääasiassa rautatieasemilta, asunnoista ja ka-
duilta.93 Nimismiespiireissä takavarikoitiin samana aikana 1 023 litraa alkoholia. Oulun,
Kemin ja Tornion tullivartijat takavarikoivat vuosina 1919�1923 yhteensä 1 318 litraa
alkoholia. Pääasiassa takavarikot tehtiin satamista. Poikkeuksena Oulun ja Kemin tullika-
mareihin Torniossa tullivartijat takavarikoivat alkoholia myös maalla rajanvartioinnin ta-
kia.94 Poliisien- ja tulliviranomaisten takavarikkoja tarkasteltaessa havaitaan salakuljetuk-
sen keskittyvän maalle. Tätä kuvastavat takavarikkopaikat ja -määrät. Määriä tarkastelta-
essa havaitaan maaseudulta takavarikoidun varsin vähän alkoholia. Uskon kuitenkin, että

86. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1923. TTKA Ad:5�7. OMA.
87. Poliisikuulustelu- ja poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1919�1923. TPLA Cca:4�6. OMA.
88. Tornion tullikamarille saapunut pohjoisrajan rajatarkastajan kirje n:o 83 vuodelta 1920. TTKA Eb:10. OMA.
89. Oulun poliisilaitokselle saapunut luoteisrajan rajapäällikön kirje n:o 38 vuodelta 1920. OPLA, rikososasto

Ea:2. OMA.
90. Poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1919�1923. OPLA, rikososasto Ca:10�13. OMA.
91. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirjeet tullihallitukselle n:o 534, n:o 570 vuodelta 1921; n:o 29 vuodelta 1922; n:o

17 vuodelta 1923; kirje maaherralle n:o 995 vuodelta 1922. PRTA Da:1�2. OMA; �Salakuljetus Ruotsin vas-
taisella rajalla ei enää kannata�. (art.) Tornion Lehti 25.6.1921; Kosonen - Pohjonen 1994, s. 26�27. 

92. Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1921. TTKA Ad:7. OMA. 
93. Rikoskirjat vuosilta 1919�1923. OPLA, rikososasto Ae:12�16. OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta

1919�1923. TPLA Aeb: 16�21. OMA; Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1919�1923. KPLA, rikososasto
Ad:3�7. OMA. 

94. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1923. TTKA Ad:5�7. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�
1923. OTKA Ab:1. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1919�1924.
OKA AIa:29�37 , IICa:1. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1923. KTKA Aa:46�50. OMA.
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tilastot eivät kerro koko totuutta. Maaseudulla piilorikollisuus oli varmaankin suurempaa
kuin kaupungeissa. Syinä tähän olivat valvontaviranomaisten vähyys ja ennen kaikkea vä-
estön ja poliisiviranomaisten tuttuus maaseudulla.

2.2 Viranomaisilla ongelmina henkilöstön ja kaluston vähyys

2.2.1 Poliisiviranomaiset pyytävät miehistön lisäystä 

Kieltolain valvonta maalla kuului sisäasiainministeriölle. Lääneissä valvontaa harjoittivat
poliisiviranomaiset maaherrojensa johdolla.95 Oulun läänin maaherra Matts von Nandel-
stad pyrki painottamaan lääninsä poliisiviranomaisille kieltolain tarkkaa valvomista. Hän
vaati, että poliisiviranomaiset eivät saa käyttää alkoholia viran tai toimensa menetyksen
uhalla. Tämä johtui siitä, että asiassa oli ilmennyt leväperäisyyttä ja joissakin tapauksissa
poliisit olivat itse rikkoneet kieltolakia. Tällainen menettely saattoi heikentää lainkunnioi-
tusta ja uskoa kieltolain noudattamiseen.96 Poliiseilla olikin ilmeisesti vaikeuksia suhtau-
tumisessaan kieltolakiin. Tämä ilmenee siinä, että maaherra joutui lähettämään kieltolain
alkuvuosina asiasta peräti kolme kiertokirjettä. Muuallakin Suomessa ongelmia esiintyi,
sillä jo syksyllä 1919 sisäasiainministeriö lähetti maaherroille kirjelmän, jossa kehotettiin
tiukentamaan poliisiviranomaisten toimia kieltolain valvonnassa.97

Kaikki eivät kuitenkaan katsoneet maaherran pyrkineen valvomaan alaisiaan tarpeeksi
tarkasti. Pohjolan Sanomien päätoimittaja Uuno Hannula98 esittikin erittäin kärkevää ar-
vostelua maaherran toimia ja menettelytapoja kohtaan. Pääkirjoituksessaan "Herra Nan-
delstad ja hänen palvelijansa" Hannula arvosteli vuonna 1922 maaherraa siitä välinpitä-
mättömyydestä, jolla tämä suhtautui alaistensa virkamiesten valvontaan, toimiin ja käy-
töstapoihin. Maaherra nosti kirjoituksesta painokanteen, ja Hannula tuomittiin Kemin
raastuvanoikeudessa julkisesta herjauksesta sataan 40 markan päiväsakkoon.99

Poliiseja vähennettiin Oulussa ja Torniossa vuonna 1923. Maaherra tiedusteli vuonna
1923 sisäasianministeriön käskystä lääninsä poliisilaitoksilta, montako poliisivirka- ja
palvelusmiestä voidaan poistaa säästäväisyyssyistä.100 Oulussa oli vuosina 1919�1922
poliisimestari, kaksi komisariota, viisi ylikonstaapelia, 46 konstaapelia ja yhdeksän yli-
määräistä konstaapelia. Torniossa oli vuosina 1919�1922 poliisimestari, komisario, kak-
si ylikonstaapelia, 12 konstaapelia ja kaksi ylimääräistä poliisia. Vuonna 1923 Oulusta
vähennettiin 11 poliisia ja Torniosta 10 poliisia.101 

95. Kallenautio 1979, s. 14.
96. Kemin poliisilaitokselle saapunut maaherran kiertokirje n:o 269 vuodelta 1920. KPLA, kanslia Ea:12. OMA;

Oulun läänin poliisilaitoksille ja nimismiehille saapunut maaherran kiertokirjeet n:o 379 vuodelta 1919; n:o
244 vuodelta 1921. KPLA, kanslia Ea:11�12. OMA.

97. �Kieltolain valvonta�. (art.) PS 23.9.1919.
98. Hannula toimi myöhemmin kansanedustajana (1927�1940), opetusministerinä (1937�1940) ja Lapin läänin

maaherrana (1944�1958). Siikala 1970, s. 200.
99. Hannula sai vielä toisen kanteen maaherralta. "Puhelinkurjuus ja läänimme maaherra" -artikkelin johdosta.

Tästä Hannulalle määrättiin neljä kuukautta vankeutta. Siikala 1970, s. 81; Vähäkuopus 1997, s. 58�60.
100. Kemin poliisilaitokselle saapunut maaherran kiertokirje n:o 14 vuodelta 1923. KPLA, kanslia Ea:13. OMA.
101. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. OLKA Hb:9. OMA.
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Kemissä poliisivahvuus pysyi vuosina 1919�1923 samana: komisario, ylikonstaapeli
ja kahdeksan konstaapelia.102 Kuten huomataan, valtiovalta ei ainakaan poliisien määrää
lisäämällä pyrkinyt kieltolain tiukkaan valvomiseen. Pikemminkin suunta oli toinen. Jos
verrataan poliisien määrää kaupunkien asukasmääriin vuonna 1921, jouduttiin Oulussa
tulemaan toimeen vähällä miehistöllä Kemiin ja Tornioon verrattuna. Oulussa oli yksi po-
liisi noin 343 asukasta kohti, Kemissä noin 258 asukasta kohti ja Torniossa noin 119 asu-
kasta kohti. Syynä Kemin ja Tornion suureen poliisivahvuuteen voi olla kaupunkien suu-
ri rikostapausten määrä verrattuna kaupunkien asukaslukuun. Torniossa syynä voi olla
myös vasta itsenäistyneen maan halu tarkkaan rajavalvontaan. Huolta lisäsi varmasti tie-
to siitä, että Tornio oli kommunistien etappipaikka.103 Tosin Torniossa tilanne poliisimää-
rän osalta huononi vuonna 1923, jolloin oli yksi poliisi noin 273 asukasta kohti.

Poliisien tehtäviä lisättiin vuoden 1922 alusta kaikissa kolmessa kaupungissa. Silloin
lakkautettiin rautatieasemilta asemapoliisit, joiden tehtävät siirtyivät kaupunkipoliiseille
ilman henkilöstön lisäystä.104 Tämä onkin yksi selittävä tekijä sille, että suuri osa takava-
rikoidusta alkoholista jäi ilman omistajaa. Poliisit pääsivät takavarikoimaan pääasiassa
vain alkoholilähetyksiä, koska salakuljettajat ehtivät poistua asemilta. Kemissä tilanne
katsottiin varsin hankalaksi, sillä kaupungin vartiointia ei voitu heikentää. Kaupungilla oli
aina kaksi konstaapelia vartiossa, mikäli kukaan ei ollut lomalla. Näin ollen pyydettiin
yhtä poliisimiestä lisää, jotta rautatieasemaakin voitaisiin pitää silmällä.105

Valtiovallan toiminta herättää ihmetystä, sillä olihan jo vuonna 1920 sosiaaliministeri-
össä havaittu rautatiesalakuljetuksen laajuus.106 Lisäksi Oulun poliisilaitos raportoi sosi-
aaliministeriön raittiusosastolle vuonna 1921, että junista saatiin melkoisia takavarikoi-
ta.107 Ilmeisesti säästösyyt painoivat enemmän ministeriöiden ajattelussa kuin kieltolain
valvonta. Vartioinnin vähentyminen oli varmasti tekijä, joka suuntasi salakuljetuksen kes-
kittymisen kieltolain alkuvuosina rautateille ja helpotti salakuljettajien työskentelyä.

Oulun poliisilaitoksella ongelmaksi muodostui myös poliisien paikkojen täyttäminen.
Esimerkiksi vuonna 1921 poliisilaitoksella oli avoinna viisi poliisin paikkaa. Lehti-ilmoit-
telunkaan avulla väkeä ei saatu tarpeeksi. Suurimpana syynä ongelmaan oli poliisien
palkkojen pienuus. Palkka ei riittänyt Oulussa elinkustannuksiin. Niinpä poliisit siirtyivät
mieluummin yksityisille töihin.108 Samanlaisia ongelmia esiintyi myös Tornion poliisilai-
toksessa, sillä vuosina 1920�1922 erosi yhdeksän poliisia työstään ja kaksi erotettiin.

102. Kemin poliisilaitokselle saapuneet maaherran kirjeet n:o 23 vuodelta 1919; n:o 6 vuodelta 1920; n:o 145 vuo-
delta 1922; n:o 46 vuodelta 1923. KPLA, kanslia Ea: 11�13. OMA. 

103. Lackman 1991, s. 62.
104. Oulun poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 918 vuodelta 1921. OPLA, kanslia Da:7. OMA; Kemin poliisilai-

tokselle saapunut maaherran kirje n:o 269 vuodelta 1921. KPLA, kanslia Ea:12. OMA; Kemin poliisilaitoksen
kirje maaherralle n:o 27 vuodelta 1922. KPLA, kanslia Da:9. OMA; Tornion poliisilaitokselle saapunut maa-
herran kirje n:o 17 vuodelta 1922. TPLA Ea:6. OMA.

105. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 681 vuodelta 1921. KPLA, kanslia Da:8. OMA.
106. Pöytäkirja 8.12.1920 sosiaaliministeriön raittiusosaston asiantuntijain neuvottelukokouksesta. Raittiusosaston

asiakirjoja. Sosiaaliministeriö Ha:1 vuosilta 1919�1930 koskee salakuljetusta ja sen vastustamista ym. KA. 
107. Oulun poliisilaitoksen kirje sosiaaliministeriön raittiusosastolle n:o 309 vuodelta 1921. OPLA, kanslia Da:7.

OMA.
108. Oulun poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 1270 vuodelta 1919; n:o 1076 vuodelta 1920; n:o 918 vuodelta

1921; n:o 223 vuodelta 1922. OPLA, kanslia Da:7�8. OMA.
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Tämä aiheutti varmasti vaikeuksia kieltolain valvonnassa, sillä harjaantuneita poliiseja
olisi valvontatyössä tarvittu. Torniosta ja Kemin maalaiskunnasta ehdotettiinkin poliisien
palkkauksen parantamista.109 

Työvoiman vähentämisen sijasta Kemissä aiottiin pyytää maaherralta lisää henkilökun-
taa. Katsottiin, että entisellä henkilöstömäärällä ei pystytä ratkaisemaan kieltolaki- ja
muita rikoksia.110 Mikäli toimeen ei saataisi koko vuodeksi henkilöä, olisi edes kesäksi
saatava apuvoimia. Alkoholin salakauppiaiden katsottiin muodostuvan ongelmaksi.
Asiakkaita löytyi satamassa lastaustyössä olevista miehistä, Kemijokisuulla tukkien lajit-
telussa olevista 600�700 miehestä sekä maksullisista naisista.111

Kemin nimismiespiirissä katsottiin, että järjestyksen valvonta oli miltei mahdotonta
pienen poliisivoiman vuoksi. Suuret asutustaajamat Pajusaari, Marttala ja Karihaara toivat
ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvittiin poliiseja lisää edes vähäksi aikaa.112 Limingan
nimismiespiirissä pyydettiin yksi poliisi lisää vuodelle 1923. Vuonna 1922 kunta oli itse
palkannut apupoliisin kieltolakirikosten113 selville saamiseksi. Eniten nimismiestä työllis-
tivät juopumusrikokset ja salakuljetus. Vuoden 1923 lopulla nimismies ehdotti liian suu-
reen työmääränsä vedoten piirin jakamista kahteen osaan.114 Jako tapahtui vasta kolme
vuotta myöhemmin. Myöskin Kiimingin piirin apulaisnimismies valitteli vuonna 1923
piirinsä laajuutta. Haukiputaan sahojen ympärille kerääntyi "kulkuriainesta", joten Hauki-
pudas olisi pitänyt erottaa omaksi nimismiespiirikseen. Työtehtävien hoitaminen jäi mah-
dottomaksi, varsinkin kieltolakirikosten selvittäminen.115 Siikajoellakin poliisien vähyys
koettiin ongelmaksi.116

Kemissä tilanne helpottui vuonna 1923, kun maaherra määräsi alueelle kaksi lääninet-
sivää117 kahdeksi viikoksi.118 Kemin poliisilaitos pyrki itse helpottamaan tilannettaan
pyytämällä maaherralta useasti, ettei ketään henkilökunnasta lähetettäisi poliisikouluun.
Syyksi mainittiin nimenomaan henkilökunnan vähyys.119 Sama asia ilmeni Tornion polii-
silaitoksella. Kun vielä vuonna 1920 oli kaksi halukasta poliisikursseille, vuonna 1922 ei
ketään haluttu lähettää kursseille. Syiksi mainittiin rikollisuuden ja kurittomuuden kasva-
minen. Tornioonkin maaherra lähetti lääninetsivän kieltolakirikosten selvittämiseksi
vuonna 1923.120 

109. Tornion poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 89 vuodelta 1921; n:o 139, n:o 197 vuodelta 1922; Vuosikatsa-
ukset vuosilta 1920�1922. TPLA Da:1�2. OMA; Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistut-
kimuksia XXX II. 

110. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 176 vuodelta 1923. KPLA, kanslia Da:10. OMA.
111. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 358 vuodelta 1923. KPLA, kanslia Da:10. OMA.
112. Kemin piirin nimismiehen kirje lääninkansliaan n:o 170 vuodelta 1921. OLKA Ea4:792 virastoilta ja virkamie-

hiltä saapuneet kirjeet v. 1921 I&V os. sivut 330�572. OMA.
113. Kieltolakirikoksia olivat alkoholin maahantuonti, myynti, hallussapito, varastointi, valmistaminen ja kuljetus.
114. Limingan piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 1986 vuodelta 1922; n:o 1400 vuodelta 1923. Limingan

piirin nimismiehen arkisto DIa1:6�7. OMA.
115. Kiimingin piirin apulaisnimismiehen kirje kruununvoudille n:o 1074 vuodelta 1923. Kiimingin piirin apulais-

nimismiehen arkisto DIa1:1. OMA.
116. Vilmusenaho 1984, s. 569.
117. Sisäasiainministeriöön perustettiin vuonna 1921 kieltolakipoliisikomennuskunta. Tehtävänä oli erityisesti kiel-

tolakirikosten selvittäminen. Myöhemmin sen toiminta annettiin lääninrikosetsiviksi kutsutuille poliiseille.
Kallenautio 1979, s. 14.

118. Kemin poliisilaitokselle saapunut maaherran kirje n:o 151 vuodelta 1923. KPLA, kanslia Ea:13. OMA.
119. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 559 vuodelta 1921; n:o 27 vuodelta 1922; n:o 531 vuodelta

1923. KPLA, kanslia Da:8�10. OMA.
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Limingan piirissä kukaan ei halunnut poliisikursseille vuonna 1920, koska työntekijät
eivät halunneet sitoutua työhön kahdeksi vuodeksi. Syyksi mainittiin palkan huonous ver-
rattuna elinkustannuksiin. Kiimingin piiristä, samoin kuin Alatornion piiristä, ilmoitet-
tiin, ettei kursseille ole sopivia henkilöitä.121 Ilmeisesti tilanne oli samanlainen useissa
Oulun läänin nimismiespiireissä. Esimerkiksi Petsamosta kirjoitettiin useasti 1920-luvul-
la, ettei poliiseja voida lähettää kursseille miehistön vähyyden vuoksi.122 Tämä poliisien
kouluttamattomuus vähensi varmasti poliisien mahdollisuuksia toimia tehokkaasti sala-
kuljettajia vastaan. Poliisikurssit olisivat tuoneet monelle poliisille tärkeää ammattitaitoa,
sillä kieltolain aikaan poliisiksi pääsi ilman erillistä ammattikoulutusta.123 Oulun läänin-
kanslian kirjediaarien perusteella salakuljetus ei ollut yhdessään rannikon nimismiespii-
rissä suuri ongelma. Vuosina 1919�1923 salakuljetuksesta on vain muutama maininta.124

Tilannetta kuvasti jo takavarikkomäärienkin ero kaupungeissa ja maaseudulla (ks. s. 38).
Saattaa olla myös niin, ettei salakuljetuksesta kannettu suurta huolta.

2.2.2 Tullikamaripiirit tarvitsevat ylimääräisiä tullivartijoita

Kieltolain aikana salakuljetuksen torjuminen merellä ja osittain rannikollakin kuului lä-
hinnä tullilaitokselle, joka oli valtiovarainministeriön alainen.125 Perämeren rannikolla tä-
mä tehtävä kuului Tornion, Kemin ja Oulun tullikamareille. Tornion tullikamari valvoi
Tornion ja Alatornion rannikkoaluetta ja Kemin tullikamari rannikkoaluetta Kemin maa-
laiskunnasta Simoon saakka. Oulun tullikamari valvoi rannikkoaluetta Kuivaniemeltä Sii-
kajoelle (ks. liitteet 1a ja 1b). Tosin valvontaa suoritettiin toistenkin alueilla. Salakulje-
tuksen torjumisen lisäksi tullin tehtäviin kuuluivat ulkomaisten laivojen tullitarkastukset.
Kotimaisia ja ulkomaisia laivoja oli myös pyrittävä valvomaan, kun ne olivat satamassa
tai redillä.126 Näin ollen tullikamarien tehtäväkenttä oli varsin laaja.

Oulun tullikamaripiirin henkilökunta muodostui vuonna 1923 tullinhoitajasta, tullitar-
kastajasta, ekspeditööristä127, kahdesta päällysmiehestä ja yhdeksästä tullivartijasta.128

Vakinaista henkilökuntaa Kemin tullikamaripiirillä oli vuosina 1919�1923 tullinhoitaja,
päällysmies ja kolme tullivartijaa.129 Valitettavasti henkilöstön määrästä Tornion tullika-
marin osalta ei ole tietoja. Huomattavaa on, että valtiovalta ei lisännyt tullihenkilöstöä
kieltolain voimaanastumisen jälkeen. Tullikamarien paineita lisäsivät tullihallituksen jat-

120. Tornion poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 389 vuodelta 1920; n:o 624 vuodelta 1922. TPLA Da:1�2.
OMA; Kirje- ja päätöskonseptit n:o 3099 vuodelta 1923. OLKA Da:181 I os. 1923. OMA.

121. Limingan piirin nimismiehen kirjeet maaherralle 1128 vuodelta 1920; n:o 949 vuodelta 1922. Limingan piirin
nimismiehen arkisto DIa1:6. OMA; Kiimingin piirin apulaisnimismiehen kirje maaherralle n:o 645 vuodelta
1922. Kiimingin piirin apulaisnimismiehen arkisto DIa1:1. OMA; Alatornion piirin nimismiehen kirje maaher-
ralle n:o 25 vuodelta 1922. Alatornion piirin nimismiehen arkisto DIa:22. OMA.

122. Kuusikko 1999, s. 178.
123. Ylikonstaapeli Armas Ilvon haastattelu. Simo 13.7.1994.
124. Kirjediaarit vuosilta 1919�1923. OLKA Aa:227�234. OMA.
125. Kallenautio 1979, s. 14.
126. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 212 vuodelta 1920. KTKA Aa:47 saapuneiden kirjeiden diaari,

kirjekonseptiokirja. OMA.
127. Ekspeditööri = purseri.
128. Erilaisia luetteloita tullivirkailijoista. OTKA Be:7. OMA.
129. Palkkauslistat vuosilta 1919�1923. KTKA Aa:46�50. OMA.
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kuvat tiedustelut henkilökunnan mahdollisesta vähentämisestä.130 Kuitenkin esimerkiksi
Oulussa oli jo vuonna 1920 valitettu vartijoiden vähyyttä. Torniosta ilmoitettiin, ettei yh-
tään vakinaista paikkaa voida lakkauttaa. Kemissä tiedusteluihin vastattiin kielteisesti,
koska työntekijämäärän vähentäminen seudulla olisi voinut johtaa salakuljetuksen "re-
hoittamiseen" ja tämä olisi tuonut mukanaan seudun elämään suurta haittaa.131 Henkilö-
kunnan paineita ei helpotettu myöskään sillä, että tullihallituksen määräyksen mukaan tul-
litarkastuksen laivoilla saivat toimittaa ainoastaan tulliviranomaiset. Poliisit, joilta olisi
voinut saada apua, saivat vasta tulotullitarkastuksen jälkeen tarkastaa laivoja, jos he epäi-
livät kieltolain rikkomista.132 Palkkaus oli ongelma niin tullivartijoille kuin poliiseillekin.
Elinkustannusten vuoksi palkkojen katsottiin olevan liian pienet.133 Oulun tullikamarissa
paljastui lisäksi vuonna 1921, että tullikamarinhoitaja ja päällysmies olivat nauttineet al-
koholia saksalaisella höyrylaivalla.134

Kieltolain alkuvuosina Oulun ja Kemin tullikamarien huoli salakuljetuksesta koski
pääasiassa talvia. Tullihallitukselle osoitetuissa kirjeissä pyydettiin nimenomaan talviksi
ylimääräisiä vartijoita ehkäisemään salakuljetusta Ruotsista.135 Kuten aiemmin on jo il-
mennyt, kahvin salakuljetus huolestutti. Talvella salakuljetus seudulle tapahtui jäitse
Ruotsin puolelta. Pääasiallisesti kuljettiin suksilla ja hevosilla. Talvisen alkoholin salakul-
jetuksen osuus koko salakuljetuksesta ei ollut mitenkään merkittävä. Esimerkiksi Kemin
tullikamaripiirissä vuoden 1920 tullitakavarikoista 29 tapausta koski kahvia tai sokeria.
Kyseisenä vuotena suoritettiin yhteensä 36 tullitakavarikkoa, joista kaksi tapausta käsitte-
li alkoholia.136 Yleensäkin kahvin salakuljetus katsottiin yleisemmäksi kuin alkoholin.137

Tämä ei poikennut mitenkään yleisestä Pohjanlahden suuntauksesta, sillä alkoholin sala-
kuljetus oli vielä varsin vähäistä verrattuna kahvin salakuljetukseen.138

Tullihallitus suhtautuikin myönteisesti pyyntöihin, jotka koskivat ylimääräisiä tullivar-
tijoita. Oulun tullikamaripiirissä talvivartiostoja perustettiin talvella 1920 Hailuotoon,
Kelloon ja Kuivaniemelle. Talvella 1921 vartiosto perustettiin myös Ulkokrunnin saareen
Ruotsista suuntautuneen suuren salakuljetuksen vuoksi. Talveksi 1922 tämän katsottiin
olevat tarpeeton, sillä salakuljettajilla oli uudet reitit tullessaan Ruotsista. Vartiopaikoiksi
ehdotettiin enää Haukipudasta ja Iitä. Talveksi 1923 vartiostoja ehdotettiin samoihin paik-
koihin. Pyyntöihin suostuttiin, sillä poikkeuksella, että vuoden 1923 vartiosto Haukipu-

130. Kemin tullikamarille saapuneet tullihallituksen kiertokirjeet n:o 167 vuodelta 1921; n:o 10 vuodelta 1923. KT-
KA Aa:48 , 50. OMA.

131. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 139 vuodelta 1920. OTKA Da:5. OMA; Tornion tullikamarin kir-
je tullihallitukselle n:o 47 vuodelta 1923. TTKA Da:19. OMA; Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o
29 vuodelta 1923. KTKA Aa:50. OMA.

132. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kiertokirje n:o 150 vuodelta 1922. KTKA Aa:49. OMA.
133. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 289 vuodelta 1920. OTKA Da:6. OMA; Tornion tullikamarin kir-

je tullihallitukselle n:o 131 vuodelta 1923. TTKA Da:19. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirjeet tullihalli-
tukselle n:o 616 vuodelta 1920; n:o 127 vuodelta 1923. PRTA Da:2. OMA.

134. Oulun tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje n:o 262 vuodelta 1921. OTKA Ea:11. OMA.
135. Kemin tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 438 vuodelta 1919; n:o 261, n:o 451´vuodelta 1920; n:o 517

vuodelta 1921; n:o 471 vuodelta 1922; n:o 460 vuodelta 1923. KTKA Aa:48�50. OMA; Oulun tullikamarin
kirjeet tullihallitukselle n:o 432 vuodelta 1919; n:o 490 vuodelta 1920; n:o 487 vuodelta 1921; n:o 637 vuodel-
ta 1923. OTKA Da:4�6. OMA.

136. Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1920. KTKA Aa:48. OMA.
137. Kemin tullikamarin vuosikertomus vuodelta 1921. KTKA Aa:48. OMA; Kemin tullikamarin kirjeet tullihalli-

tukselle n:o 108 vuodelta 1921; n:o 460 vuodelta 1923. KTKA Aa:48 , 50. OMA.
138. Ahtokari 1972, s. 55.
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taalla huolehti myös Iin vartioinnin. Oulun tullikamaripiirin talvivartiostoissa oli yleensä
kolme miestä. Poikkeuksen muodosti talven 1921 Ulkokrunnin saari, jossa oli kuusi mies-
tä. Yleensä vartiot toimivat tammikuun alusta huhtikuun loppuun.139 Myöskin kesäajaksi
myönnettiin Oulun tullikamaripiirille ylimääräisiä vartijoita, vuodeksi 1920 kaksi, vuo-
deksi 1921 kolme ja vuosiksi 1922 ja 1923 neljä. Heitä tarvittiin meriliikenteen kasvun ta-
kia.140 Oulun tullikamaripiirissä kävi vuonna 1920 1001 laivaa, mutta vuonna 1923 peräti
2028 laivaa.141

Kemin tullikamaripiirissä talvivartiostoja perustettiin vaihdellen Ajokseen, Simoon,
Kemijokisuulle ja Kemiin. Talvella 1920 ylimääräisiä tullivartijoita oli kolme. Talvina
1921, 1922 sekä 1923 vartijoita oli viisi. Työsopimusten kesto vaihteli, mutta yleisesti ot-
taen ylimääräiset tullivartijat toimivat kunkin vuoden tammikuun alusta huhtikuun lop-
puun.142 Tornion tullikamaripiirissä talvikuukausiksi ei pyydetty ylimääräisiä tullivartijoi-
ta. Vartioita tarvittiin kesiksi, koska Kemi- ja Tornionjoen välillä oli monia tukkipuiden
mittauspaikkoja.143 Tullihallitus myöntyikin kuuden vartijan palkkaukseen vuosina 1920,
1921 ja 1922 sekä yhdeksän vartijan palkkaukseen vuonna 1923.144 Tullivartijoiden työn
vaarallisuutta kuvastaa, että vuonna 1920 salakuljettajat ampuivat tullivartijan.145

2.2.3 Viranomaisten kalusto ei vastaa tarpeita

Henkilöstöongelmien lisäksi harmia poliisiviranomaisille tuotti kaluston puute. Kemissä
poliiseilla ei ollut käytössä yhtään polkupyörää, puhumattakaan moottoripyörästä tai hen-
kilöautosta. Vuonna 1922 anottiin rahaa polkupyörän ostoa varten, koska muutoin väli-
matkat jouduttiin kävelemään. Yksi polkupyörä saatiinkin matkoja helpottamaan.146 Tä-
mä ei varmaankaan tilannetta paljoa parantanut, sillä kun parin kanssa liikuttiin, oli etene-
minen yhdellä pyörällä miltei yhtä hidasta kuin kävellen. Lisäksi pyörää saattoi tarvita
usea poliisi yhtä aikaa. Oulun poliisilaitoskin pyysi rahaa polkupyörien ostoon. Heille
myönnettiin rahat kolmeen polkupyörään.147 Tornion poliisilaitos sai vuonna 1920 kaksi
uutta pyörää. Autoa tai moottoripyörää poliisilaitoksella ei ollut käytössä.148

139. Oulun tullikamarille saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 276 vuodelta 1919; n:o 210, n:o 304 vuodelta 1920;
n:o 386 vuodelta 1922; n:o 365 vuodelta 1923. OTKA Ea:9�11. OMA; Oulun tullikamarin kirjeet tullihalli-
tukselle n:o 487 vuodelta 1921; n:o 833 vuodelta 1922. OTKA Da:6. OMA.

140. Oulun tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 518 vuodelta 1919; n:o 307, n:o 636 vuodelta 1923. OTKA
Da:4 , 6. OMA. 

141. Tulevien laivojen rekisteri vuosilta 1920�1923. OTKA Ad:7. OMA.
142. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje n:o 292 vuodelta 1920. KTKA Aa:47. OMA; Palkkauslis-

tat vuosilta 1921�1923. KTKA Aa:48�50. OMA.
143. Tornion tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 1419, n:o 1453 vuodelta 1920; n:o 680 vuodelta 1921; n:o 35

vuodelta 1922. TTKA Da:18�19. OMA.
144. Tornion tullikamarille saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 153 vuodelta 1920; n:o 112 vuodelta 1921; n:o 110

vuodelta 1922; n:o 178 vuodelta 1923. TTKA Ea:76�79. OMA.
145. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 134 vuodelta 1920. PRTA Da:1. OMA; Heikkinen 1994,

s. 395.
146. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 269 vuodelta 1922; n:o 318 vuodelta 1923. KPLA, kanslia

Da:9�10. OMA.
147. Oulun poliisilaitokselle saapunut maaherran kirje n:o 246 vuodelta 1920. OPLA, kanslia Ea:14. OMA.
148. Tornion poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 304 vuodelta 1920; n:o 89 vuodelta 1921; kirje ylirevisorille

n:o 1076 vuodelta 1923. TPLA Da:1�2. OMA.
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Myös tullivartijoiden työtä hankaloitti kaluston puute. Talvisin partioitiin suksilla,
mutta ennen pitkään sen katsottiin olevan hyödytöntä, koska salakuljettajat kulkivat etääl-
lä mantereesta. Vartioinnin tehostamiseksi Kemin tullikamari ehdotti tullihallitukselle
lentokoneen hankkimista Pohjanlahdelle. Tullikamari valitteli myös talvipimeyden vaike-
uttavan vartiointia ja helpottavan salakuljettajien työskentelyä.149 Oulun tullikamari puo-
lestaan kertoi salakuljettajilla olevan paremmat hevoset kuin tullivartijoilla. Oulun piiris-
sä salakuljettajia oli yritetty saada kiinni jopa poroilla.150

Kesäisin vartioitiin veneillä. Esimerkiksi vuonna 1923 partiointia oli runsaasti öisin.
Tapana oli mennä jonnekin ankkuriin ja pitää miehistön kesken vuorovahtia merelle ja
mantereelle päin. Partiointiin kuului myös veneiden ja saarien tarkastuksia.151 Perämerel-
le katsottiin tarpeelliseksi saada nopeakulkuisia moottoriveneitä. Näin voitaisiin tarkastaa
laivoja ja pitää silmällä salakuljetusta.152 Uusia aluksia ei saatu, sillä tullihallituksen mie-
lenkiinto keskittyi Etelä-Suomeen. Tehokkain vartiointi tuli saada Suomenlahdelle.153 Ti-
lanne on ymmärrettävissä tullikamarien omien ilmoitusten takia: huolenahan Oulussa ja
Kemissä oli pääsääntöisesti talvinen kahvin salakuljetus. Lisäksi tullikamaripiirien taka-
varikkoluvut eivät kuvastaneet mitään suurta alkoholin salakuljetusta, kuten Suomenlah-
den tullikamaripiirien.154 Niinpä tullihallitus ei ollut kiinnostunut Perämeren tullikamari-
piirien kaluston kehittämisestä.

Tullikamarien käytössä olleet vartioveneet olivat huonoja. Tornion tullikamari valitteli
vuonna 1921 tullihöyrypursi "Tornion" olevan erittäin surkeassa kunnossa; niinpä siihen
piti tehdä suuret korjaukset. Purtta oli jo vuonna 1920 kunnostettu kymmenillätuhansilla
markoilla. Kunnostusta luvattiin vielä vuosina 1921 ja 1922.155 Torniossa oli käytössä
vuonna 1921 moottoriveneet P.V.71 ja P.V.72. Vuonna 1921 P.V.71:een asennettiin uusi
moottori. Koeajossa moottori vaikutti hyvältä, mutta jo kahden kuukauden kuluttua vene
piti viedä korjaukseen.156 Oulun tullikamaripiirissä vartiointia suoritettiin kesästä 1921 al-
kaen höyrypursi "Torniolla".157 Vuonna 1922 valvontaa Oulun ja Tornion välisellä ranni-
kolla hoitivat rajatarkastajan valvonnan alla moottoriveneet N.V.41 ja P.V.71.158

Kemissä tullikamari sai vuonna 1920 käyttöönsä moottoripursi P.V.73:n. Pursi oli kui-
tenkin varsin huonokoneinen. Veneen huonokuntoisuutta kuvastaa sekin, että kesällä 1921
vene oli poissa käytöstä 32 päivää muun muassa korjausten vuoksi. Vene oli näille vesille
myös tarkoitustaan vastaamaton, sillä se oli heikkorakenteinen ja puoleksi avonainen.

149. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 261 vuodelta 1920. KTKA Aa:47. OMA.
150. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 500 vuodelta 1921. OTKA Da:6. OMA.
151. Päiväkirja purjehduskaudelta 1923. PRTA Eb:1. OMA.
152. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 304 vuodelta 1920. OTKA Da:5. OMA; Kemin tullikamarin kirje

tullihallitukselle n:o 212 vuodelta 1920. KTKA Aa:47. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirjeet tullihallituk-
selle n:o 315, n:o 502 vuodelta 1920; n:o 280 vuodelta 1921. PRTA Da:1. OMA. 

153. Tornion tullikamarille saapunut tullihallituksen kiertokirje n:o 148 vuodelta 1921. TTKA Ea:77. OMA.
154. Kallenautio 1979, s. 234.
155. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 267 vuodelta 1921. TTKA Da:19. OMA; Tornion tullikamarille

saapuneet kirjeet tullihallitukselta n:o 44, n:o 236, n:o 412 vuodelta 1920; n:o 23 vuodelta 1922. TTKA Ea:76,
78. OMA.

156. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirjeet tullihallitukselle n:o 458, n:o 573 vuodelta 1921. PRTA Da:1. OMA.
157. Oulun tullikamarille saapunut kalastushallituksen kirje n:o 159 vuodelta 1921; saapunut kirje tullihallitukselta

n:o 139. OTKA Ea:11. OMA; Oulun tullikamarin kirje pohjoisrajan rajatarkastajalle n:o 441 vuodelta 1923.
OTKA Da:6. OMA.

158. Pohjoisrajan rajatarkastajalle saapunut kirje tullihallitukselta n:o 321 vuodelta 1921. PRTA Ea:1. OMA; Torni-
on tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje n:o 124 vuodelta 1922. TTKA Ea:78. OMA.
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Niinpä sillä ei voinut mennä aavalle merelle. Tilalle pyydettiin parempaa ja nopeakulkui-
sempaa venettä.159 Kesinä 1922 ja 1923 vartiointia harjoitettiin moottoripursi P.V.72:lla.
Tilanne oli kuitenkin ihan sama kuin kesällä 1921. Tämäkin vene oli paljon korjauksissa.
Vuonna 1922 vene oli poissa käytöstä 34 päivää ja vuonna 1923 37 päivää. Välttämättä
kyse ei aina ollut korjauksista, sillä kesällä 1923 vene seisoi kolme päivää polttoaineen
loppumisen vuoksi.160 Pohjoisrajan rajatarkastaja valittelikin petroolin ja bensiinin puu-
tetta. Ongelmaa oli pyritty helpottamaan lainaamalla polttoaineita, mutta veneet olivat sil-
ti seisseet kauan.161 

Miehistön vähyys ja kaluston huonokuntoisuus eivät olleet yksistään kyseisten tullika-
marien ongelma. Jo kesäkuussa 1921 Suomen päätullitirehtööri totesi: "Mikäli maan tulli-
laitos pysyy entisellä kannallaan on salakuljetusta mahdotonta estää." Niinpä vuoden
1922 elokuussa tullihallitus myönsi, että sen hoitama tullivalvonta oli tehotonta.162 Taiste-
lu salakuljetusta vastaan oli siis alusta alkaen tullilaitokselle vaikeaa miehistön ja kalus-
ton puutteen takia. Erityisesti viranomaisten kalustoa tarkastellessa huomaa, että kieltola-
kiin �rynnättiin�. Mitään huomiota mahdolliseen salakuljetukseen tai sen vastustamiseen
ei valtiovallan taholta kiinnitetty. Salakuljetuksen alkaessa niin poliisi- kuin tulliviran-
omaisten kalusto oli surkeassa tilassa, mikä ilmenikin jatkuvina kaluston uusimisen tai
korjauksen pyyntöinä. Koko maata tarkastellen ainoa keino korvata välineitten ja apuvoi-
mien puute oli pidentää työpäivää.163

Kaluston ja henkilökunnan vähäisyyttä olisi voitu paikata poliisi- ja tulliviranomaisten
yhteistyöllä. Maaherra kehottikin vuonna 1922 poliisilaitoksia ja nimismiehiä avustamaan
tullivirkailijoita sekä tullilaivojen miehistöä. Pidättäjille oli luvassa palkkio, joka oli kol-
mannes valtiolle menetetyksi tuomitun tavaran arvosta.164 Toisaalta tämä seikka saattoi
olla yhteistyön esteenä. Molemmat ammattiryhmät halusivat varmaankin itselleen suuren
osan palkkiosta, koska palkat olivat pienet. Palkkiojärjestelmän luodessaan valtiovalta
joutui ilmeisesti sen tosiasian eteen, että viranomaisia ei kieltolain valvonta juurikaan in-
nostanut.

Viranomaisten halukkuutta työnsä tehokkaaseen hoitamiseen vähensi varmasti yleisön
mielipide kieltolaista. Maaherra oli jo vuoden 1921 vuosikertomuksessa valitellut ihmis-
ten suhtautuvan kieltolakiin kielteisesti. Tämän suhtautumisen hän katsoi heijastuvan vi-
ranomaisten halukkuuteen valvontatyössään.165 Kieltolakitiedustelussa vuodelta 1923

159. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 84 vuodelta 1922. KTKA Aa:49. OMA; Kemin tullikamarille
saapunut tullihallituksen kirje n:o 163 vuodelta 1921. KTKA Aa:48. OMA; Konepäiväkirja vuodelta 1921.
PRTA Eb:1. OMA.

160. Vuosikertomukset vuosilta 1922 ja 1923. KTKA Aa:49�50. OMA; Konepäiväkirjat vuosilta 1922 ja 1923.
PRTA Eb:1. OMA.

161. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 565 vuodelta 1923. PRTA Da:2. OMA.
162. Ahtokari 1972, s. 55.
163. Ylikangas 1996, s. 295�296.
164. Kemin poliisilaitokselle saapunut maaherran kiertokirje n:o 98 vuodelta 1922. KPLA, kanslia Ea:13. OMA;

1.10.1924 alkaen valtiolle tulevat varat ohjattiin lain noudattamisen valvontaa edistäviin tarkoituksiin. Asetus
sakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran arvon jakamisesta kieltolakirikoksia koskevissa jutuissa 19.9.1924,
n:o 239. Suomen Asetuskokoelma 1924.

165. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. OLKA Hb:9. OMA.
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katsottiinkin, etteivät valvontaviranomaiset nauti riittävää arvonantoa työtehtävissään.166

Nyt yritettiin rahallisesti nostaa työmotivaatiota, sillä osalla virkamiehistä oli ollut kielto-
lain vastainen kanta jo lakia säädettäessä167.

Palkkioilla oli myös muunlainen tärkeä merkitys, kuten ilmenee seuraavasta maaher-
ralle lähetetystä kirjeestä:

"Kun joku viinakauppias tai kuljettaja joutuu kiinni tarjoaa tämä usein poliisimiehelle hyvin
huomattavaa palkkiota, noin parikin tuhatta markkaa, jos pääsisi livistämään joutumatta
syytteeseen rikkomuksestaan."168

Muualla Suomessa olikin ilmennyt tapauksia, joissa poliisit olivat ottaneet vastaan lah-
juksia tai jopa syyllistyneet kieltolakirikkomuksiin.169 Tapauksia ilmeni myös Kemissä,
Oulussa ja Torniossa. Kemissä kyseessä oli pontikankeitto, Oulussa alkoholin salakuljetus
ja Torniossa apulaisnimismies oli juovuksissa.170 Ainakin Kemissä ja Oulussa poliisi ero-
tettiin työstään. Lisäksi viranomaisilla oli ongelmia keskenään. Pohjoisrajan rajatarkastaja
kirjoittikin maaherralle vuonna 1922 ja valitteli poliisien puuttuneen heidän tehtäviinsä.
Tällainen toiminta ei luonut poliisilaitokseen päin luottamuksellisia välejä.171

Toisaalta salakuljetuksen vastaiseen taisteluun ei keskitetty yhteisiä voimavaroja, sillä
salakuljetuksen torjunnassa ei ollut keskitettyä johtoa. Tullilaitos kuului valtiovarainmi-
nisteriön alaisuuteen ja poliisi taas sisäasiainministeriön alaisuuteen. Toisaalta sosiaalimi-
nisteriö puolestaan painotti rautatieviranomaisten vastuuta junilla suoritetun salakuljetuk-
sen estämisessä. Viranomaisten yhteistyötä vaikeutti myös se, että ohjeissa ei aina koros-
tettu yhteistoimintaa. Esimerkiksi tullitarkastuksen laivoihin saivat tehdä ainoastaan tulli-
viranomaiset ja vasta tämän jälkeen poliisit voivat tarkastaa laivoja.172

Kaikki mitä edellä on kerrottu poliisi- ja tulliviranomaisten tilanteesta, osoittaa, ettei
kieltolain ja salakuljetuksen valvonta voinut olla aktiivista ja tehokasta. Vaikka viran-
omaisille tuli uusi, vaativa ja laaja tehtävä, valvontaviranomaisia ei lisätty eikä palkkausta
ja työskentelyolosuhteita parannettu, pikemminkin päinvastoin. Palkkaus ja työolot tuskin
motivoivat viranomaisia salakuljettajien perään.

2.3 Humala, hinnalla millä hyvänsä

Alkoholin salakuljetuksen kasvu Perämeren rannikolla ei näkynyt juurikaan alkoholin
hinnassa. Esimerkiksi Suomenlahdella salakuljetuksen runsaus laski alkoholin litrahintaa
Helsingissä vuoden 1920 noin sadasta markasta vuoden 1923 noin 50 markkaan (ks. diag-

166. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II. 
167. Backman 1976, s. 217.
168. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 960 vuodelta 1922. KPLA, kanslia Ea:12. OMA.
169. Kurinpidollisesti asetettiin syytteeseen tai rangaistiin koko maassa vuosina 1921�1925 kieltolaki- ja juopu-

musrikoksista neljää prosenttia maan kaikista poliisivoimista eli 1231 poliisiviranomaisista. Kallenautio 1979,
s. 15.

170. Nimikirja 1918�1931. KPLA, kanslia Bb:1. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomio-
kirja § 20 vuodelta 1922. OKA AIa:35. OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirja n:o 87b vuodelta 1923. TPLA Aeb:20.
OMA.

171. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje maaherralle n:o 995 vuodelta 1922. PRTA Da:1. OMA.
172. Pöytäkirja 8.12.1920 sosiaaliministeriön raittiusosaston asiantuntijain neuvottelukokouksesta. Raittiusosaston

asiakirjoja. Sosiaaliministeriö Ha:1 v. 1919�1930 koskee salakuljetusta ja sen vastustamista y.m. KA.
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rammi 1 s. 25). Perämeren rannikolla alkoholin litrahinta oli vuonna 1920 noin 250 mark-
kaa, kun se vuonna 1923 maksoi noin 200 markkaa. Varsinkin Kemissä ja Torniossa hin-
ta oli korkea. Ilmeisesti kysyntää alkoholille oli riittävästi ja hinta pysyi koko kieltolain
alun suunnilleen samana. Korkea hinta kertoo myös siitä, että salakuljetetulle alkoholille
olisi enemmänkin riittänyt ostajia.

Alkoholin hintaa voidaan pitää erittäin korkeana, sillä esimerkiksi vuonna 1922 saha-
työmiesten keskiansiot Suomessa olivat noin 42 markkaa päivässä. Vuonna 1922 oli mai-
don keskihinta Suomessa noin kaksi markkaa litra, voin noin 38 markkaa kilo ja ruislei-
vän noin viisi markkaa kilo.173 Kun verrataan alkoholin hintaa elintarvikkeiden keskihin-
toihin, havaitaan ihmisten maksaneen suuria summia humalastaan. Niinpä �kieltolain tul-
tua voimaan viinaa rupesi olemaan kaikkien ulottuvilla, jos vain oli rahaa.�174 Alkoholil-
le onkin tyypillistä hintajoustamattomuus. Suomalaisille alkoholi on aina ollut �hintansa
väärti�. Ihmiset panivat suuriakin summia alkoholinostoon, vaikka aina ei ollut takuuta
edes siitä, saiko mitä osti. Muutamissa tapauksissa ostaja oli saanut vettä alkoholin sijas-
ta.175

Kaikilla ihmisillä ei ollut varaa maksaa konjakista, pirtusta ynnä muusta näin kovaa
hintaa. Niinpä jotkut turvautuivat pontikankeittoon. Erityisesti kaupunkien ympäristökun-
nista löydettiin "pontikkatehtaita". Suurimpia "tehdaskeskuksia" olivat Ii, Haukipudas,
Lumijoki ja Liminka.176 Näistä esimerkiksi Liminka oli tunnettu viinanpolttokunta jo
1800-luvun puolessavälissä.177 Tosin kotikeittoviinan osuus humalluttajana oli vähäinen
verrattuna salakuljetettuun alkoholiin. Koko Suomea ajatellen laiton alkoholin valmistus
oli hyvin vähämerkityksistä verrattaessa sitä salakuljettuun tai apteekkien kautta hankit-
tuun alkoholiin.178 Toisaalta �tiputtelua� tuskin pyrittiin valvomaan niin tehokkaasti kuin
salakuljetusta, joten sen määristä on vaikea sanoa mitään varmaa.

Apteekeista hankitulla pirtulla oli osuutensa alkoholin saannissa. Kemin piirilääkäri
Mikael Bfaler kertoikin spriireseptien anojien lukumäärän lisääntyneen huomattavasti
kieltolain alussa. Hänen mukaansa juomatavat olivat raaistuneet ja lainkunnioitus yleen-
säkin vähentynyt. Bfaler katsoikin, että kieltolaki oli ainakin nykyisessä muodossaan näil-
lä seuduin epäonnistunut.179 Varsinkin Torniossa apteekin kautta hankittu alkoholi oli on-
gelmallista. Vuonna 1922 Tornion poliisilaitoksella kirjattiin 147 juopumistapausta, niis-
tä 53 tapauksessa (noin 36 prosenttia) alkoholi oli hankittu apteekista. Vuonna 1923 juo-
pumistapauksia oli 194, ja niistä peräti 87 tapauksessa (noin 45 prosenttia) alkoholi oli
hankittu apteekista.180 Tornion poliisimestari valittikin työmäärän lisääntyneen apteekin
harjoittaman �viinakaupan� myötä.181 

173. Suomen taloushistoria 3 1983, s. 422 , 448�450.
174. Alko 19 vuodelta 1977 / Paavo Tirroniemi. SKS.
175. Rikosilmoituspäiväkirjat n:o 414 vuodelta 1922; n:o 628 vuodelta 1923. KPLA, rikososasto Ad:6�7. OMA.
176. Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:215�

229. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Oulun tuomiokunnan ar-
kisto CIVa:205�213. OMA.

177. Laine 1992, s. 14.
178. Kallenautio 1979, s. 25; Vasa 1967, s. 67.
179. �Kieltolain vaikutusten tutkiminen�. (art.) PS 3.9.1923.
180. Poliisikuulustelu- ja poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1922 ja 1923. TPLA Cca:5�6. OMA.
181. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
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Spriireseptien kysyntä ei kasvanut yksistään Perämeren rannikolla, sillä koko maassa
apteekkispriin käyttö nautintotarkoituksiin lisääntyi. Suomen apteekit olivatkin luisumas-
sa laillistetuiksi kapakoiksi.182 Jo vuonna 1921 ilmeni Helsingissä ja Tampereella selviä,
rangaistuksiin johtaneita lääkäreiden reseptioikeuden väärinkäytöksiä.183 Tällä toiminnal-
la lääkärit hankkivat itselleen taloudellisia etuja.184 Myös tutkimusalueelta mainitaan, et-
tä reseptejä saatiin lääkäreiltä korvausta vastaan.185 Toisaalta alkoholia saatettiin hankkia
lääkeaineeksi, sillä �melko yleisesti uskotaan alkoholin erikoiseen hyötyyn lääkkeenä.�186

Apteekeista tulikin varsin tunnettuja alkoholien �jakelukeskuksia�.187 Tätä kehitystä
vastaan apteekkarit esittivät jo vuonna 1920 alkoholin myynnin poistamista apteekeista.
Toiminta olisi tullut siirtää valtion haltuun.188 Toisaalta on vaikea tietää, kuinka tosissaan
tätä esitettiin, sillä apteekit olivat 1920-luvun alussa taloudellisissa vaikeuksissa189. Sil-
loin tämä �sallittu� alkoholimyynti toi apteekeille kaivattuja tuloja. Apteekkien toimia oli
vaikea valvoa, sillä sosiaaliministeriön raittiusosasto valvoi alkoholin laillista kulutusta ja
sisäasiainministeriön lääkintöhallitus apteekkeja ja lääkäreitä.190 

Kaikki ihmiset eivät saaneet lääkäriltä spriireseptiä apteekkiin. Kun alkoholi oli kallis-
ta ja pontikkaa ei juurikaan valmistettu, piti keksiä muita tapoja humalan saamiseksi.
MÄNTYLÄ kuvaa teoksissaan alkoholin tärkeyttä rahvaan arjessa.191 Vuosilta 1920�
1923 löytyy runsaasti tapauksia, joissa henkilöt olivat rohdoskaupasta ostaneet hajuvettä
juopumistarkoituksessa.192 Rohdoskaupasta ostettiin samaan tarkoitukseen runsain mää-
rin myös denaturoitua alkoholia, vaikka aine oli tarkoitettu poltto-, valaistus- ja puhdis-
tusaineeksi. Kaupassa tapahtui selviä laittomuuksia, sillä ostoon ei aina ollut poliisiviran-
omaisilta tarvittavaa ostotodistusta.193 Ainetta ei myöskään olisi saanut myydä, jos epäil-
tiin juopumistarkoitusta tai jos henkilöä oli aikaisemmin juopumuksesta rangaistu.194 Tor-
nion yleisen sairaalan lääkäri katsoi myynnin aiheuttaneen jo muutamia myrkytysta-
pauksia.195

Seuraavilla diagrammeilla (diagrammit 5, 6, 7 ja 8) kuvataan pidätyksiin johtaneiden
juopumistapausten määrää ja niiden osuutta kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista
tutkimusalueeni kaupunkien poliisilaitosten alueilla. Vuoden 1919 osalta tulee ottaa huo-

182. Peltonen 1987, s. 70.
183. Kallenautio 1979, s. 25.
184. Hahle 1988, s. 108.
185. MV:K 20/3 Ii; MV:K 20/9 Liminka. MV; Alko 12 vuodelta 1977 / Veera Lohi. SKS.
186. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
187. Mäntylä 1998, s. 165.
188. Peltonen 1987, s. 72.
189. Hahle 1988, s. 55.
190. Hahle 1988, s. 60�61.
191. Mäntylä 1985; Mäntylä 1995.
192. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1922�1923. KPLA, rikososasto Ad:6�7. OMA; Poliisikuulustelu- ja polii-

situtkintapöytäkirjat vuosilta 1920�1923. TPLA Cca:4�6. OMA.
193. Kemin poliisilaitokselle saapunut Kemin kaupungin valtuuston kirje n:o 169 vuodelta 1922. KPLA, kanslia

Ea:13. OMA.
194. Valtioneuvoston päätös denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksen, maahantuonnin ja myynnin

järjestämisestä ja silmällä pitämisestä 27.3.1920, n:o 84. Suomen Asetuskokoelma 1920.
195. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
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mioon, että kieltolaki alkoi vasta kesäkuun alusta. Tornion kaupungin osalta tulee ottaa
huomioon, että kaikkien rikostapausten määrästä on ensimmäisen kerran tietoa vuodesta
1921 lähtien.

Diagrammi 5. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Oulun kau-
pungissa vuosina 1919�1923. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista: 39 %
(v. 1919), 72 % (v. 1920), 76 % (v. 1921), 71 % (v. 1922), 72 % (v. 1923). Lähde: Rikosilmoitus-
päiväkirjat vuosilta 1919�1923. OPLA, järjestysosasto Ad:43�50. OMA.

Oulussa suuri salakuljetetun alkoholin määrä näkyi heti kieltolain alussa juopumista-
pausten suurena osuutena kaikista rikostapauksista. Maaherran vuosikertomukset vuosil-
ta 1919�1923 ovat yhdenmukaiset diagrammissa kuvastuvan kehityksen kanssa. Vuon-
na 1920 mainitaan, että kieltolailla ei ole Oulussa suurtakaan kannatusta. Vuonna 1923
kirjoitettiin, että raittius ei ole Oulussa kieltolakia vastaavalla kannalla.196 Suuri rautatie-
salakuljetus ei yksin lisännyt juopumistapauksia Oulussa. Oulun ympärillähän sijaitsi
muutamia �pontikankeittokeskuksia�, joista tuli Ouluunkin alkoholia myyntiin. Salakulje-
tuksen mukanaan tuomat ongelmat olivat poliiseille todella suuria, sillä juopumistapauk-
set muodostivat poliisien tietoon tulleista rikoksista yli 70 prosenttia.

196. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. OLKA Hb:9. OMA.
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Taulukko 5. Poliisien tietoon tulleiden rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta
asukasta kohden Oulun kaupungissa vuosina 1920�1923.

Salakuljetuksen suuruus Oulussa näkyi myös rikostapausten kasvuna, mutta niitä lisää-
vä tekijä oli myös juopumistapausten kasvu. Toisaalta kun vertaillaan rikos- ja juopumis-
tapauksia kaupunkien asukasmääriin, tulee koko tutkimuksessani huomioida, että myös
ulkopaikkakuntalaisten tekemät rikokset näkyvät taulukoissa. Tilapäisesti kaupungeissa
oleskelevat saattoivat jopa keskeisesti vaikuttaa rikollisuuteen.197 Vertailu kaupunkien
asukasmääriin ei siis anna täysin oikeaa kuvaa paikkakuntalaisten aiheuttamista rikos- ja
juopumistapauksista.

Diagrammi 6. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Kemin kau-
pungissa vuosina 1919�1923. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista: 10 %
(v. 1919), 33 % (v. 1920), 36 % (v. 1921), 47 % (v. 1922), 53 % (v. 1923). Lähde: Rikosilmoitus-
päiväkirjat vuosilta 1919�1923. KPLA, rikososasto Ad:3�7. OMA.

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.
1920 21 332 56 41 

1921 21 588 63 48
1922 21 470 71 51
1923 21 783 80 58

197. Anttila � Törnudd 1983, s. 60.
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Kemissä juopumistapaukset kaikista poliisien tietoon tulleista rikostapauksista kasvoi-
vat koko kieltolain alun. Vuonna 1923 tapaukset ylittivätkin 50 prosentin rajan kaikista ri-
kostapauksista. Tosin Kemissä poliisit pitivät vuonna 1920 kieltolakia ongelmallisena sik-
si, että rikoksentekijät olivat usein selvinä ja osasivat näin paremmin peittää jälkensä.198

Diagrammista 6 voidaan havaita juopumistapausten olleen vuonna 1920 vasta noin 33
prosenttia kaikista rikostapauksista, kun se esimerkiksi Oulussa (ks. diagrammi 5 s. 50)
oli jo noin 72 prosenttia. Kemin vähäiset juopumistapaukset selittyvät salakuljetetun alko-
holin vähyydellä ja sen hinnan korkeudella. Vasta vuonna 1923 rautateitse salakuljetettiin
runsaammin viinaa, mikä näkyikin runsaina juopumistapauksina. Maaherra huolestui Ke-
min kehityksestä ensimmäisen kerran vuonna 1921. Syynä huoleen oli Kemin suuret al-
koholitakavarikot.199 

Taulukko 6. Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta asukasta
kohden Kemin kaupungissa vuosina 1920�1923.

Kemissä näkyy hyvin salakuljetetun alkoholin saatavuus yhä pohjoisempana. Varsin-
kin rautatiesalakuljetuksen vilkastuminen näkyy Kemissä kasvaneina juopumistapauksi-
na. Kemissä näyttää elämä kieltolain alkuvuosina menneen varsin hurjaksi, sillä asukas-
määrään verrattuna melkein joka neljäs henkilö syyllistyi johonkin rikokseen vuonna
1923. Tosin useasti sama henkilö saattoi tehdä rikoksen, eikä tällainen yleistys näin ole
selvä. Selitys juopumistapausten pienelle määrälle kaikista tietoon tulleista rikostapauk-
sista (ks. diagrammi 6) löytyy yllä olevasta taulukosta: Kemin rikostapausten määrä on
niin suuri, että juopumistapaukset muodostavat siitä vain pienen osan. Kun verrataan juo-
pumistapausten määrää asukaslukuun, Kemissä oli vuosina 1922�1923 juopumuksia sel-
västi enemmän kuin Oulussa. Näitä taustoja vasten ymmärtää kyllä Kemin poliisilaitok-
sen valittelut miehistön vähyydestä ja toiveet lisähenkilöstön saamiseksi.

198. Kemin poliisilaitoksen kirje sosiaaliministeriön raittiusosastolle n:o 316 vuodelta 1920. KPLA, kanslia Da:7.
OMA.

199. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1921. OLKA Hb:9. OMA.

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.
1920 2 579 107 35

1921 2 589 119 42
1922 2 678 169 79
1923 2 977 225 120
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Diagrammi 7. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Tornion kau-
pungissa vuosina 1919�1923. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista: 16 %
(v. 1921), 26 % (v. 1922), 43 % (v. 1923). Lähde: Vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. TPLA
Da:1�2. OMA.

Tornion kaupungin osalta tulee ottaa huomioon, että kaikkien rikostapausten määrästä
on ensimmäisen kerran tietoa vuodesta 1921 lähtien. Torniota tarkastellessa näkee hyvin
salakuljetuksen vähäisyyden vaikuttaneen myös juopumistapausten pieneen määrään kai-
kista poliisien tietoon tulleista rikostapauksista. Tornion oloja voidaankin syystä kielto-
lain ensimmäisinä vuosina kehua hyviksi verrattaessa tilannetta Ouluun ja Kemiin.

Diagrammeista 6 ja 7 on helposti huomattavissa salakuljetuksen eteneminen ja alkoho-
lin saatavuuden paraneminen yhä pohjoisempana. Maaherran vuosikertomuksissa ensim-
mäiset huolestumisen merkit Tornion takia ovat vuodelta 1923.200 Tämä onkin yhdenmu-
kainen diagrammissa kuvastuvan kehityksen kanssa.

Taulukko 7. Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta asukasta
kohden Tornion kaupungissa vuosina 1921�1923.

Torniossa suuri rikostapausten määrä verrattuna asukasmäärää johtuu seudun sijainnis-
ta Ruotsin vastaisella rajalla. Seudulla oli totuttu harjoittamaan salakuljetusta jo vuosi-

200. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. OLKA Hb:9. OMA.

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.
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1923 2 183 209 89
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kymmenien ajan. Näin juopumistapaukset olisivat todella suuria, mikäli rikostapaukset
olisivat Kemin tai Oulun tasoa. Juopumistapausten kasvu asukasmäärästä kuvastaa eri ke-
hitystä kuin Tornion tullikamaripiirin takavarikkotaulukko. Taulukkohan ei kuvaa takava-
rikkomäärien vuosittaista kasvua, vaan heilahtelua ylös- ja alaspäin. Sen sijaan taulukko 7
kuvaa juopumistapausten koko ajan kasvaneen. Selityksenä on kasvanut �apteekkispriin�
käyttö ja Haaparannalla juopumiset sekä piilorikollisuus.

Diagrammi 8. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Oulun, Ke-
min ja Tornion kaupungeissa vuosina 1921�1923. Vuosittainen juopumistapausten osuus ri-
kostapauksista: 54 % (v. 1921), 57 % (v. 1922), 63 % (v. 1923). Lähteet: Katso diagrammien 5,
6 ja 7 lähteet.

Alkoholin määrä Perämerellä rannikolla näkyi myös juopumistapausten lisääntymise-
nä. Juopumistapausten määrää nosti vielä rikoslaissa tapahtunut muutos. Joulukuussa
1921 rikoslain pykälä juopumuksesta muuttui. Tällöin myös hiljaiset, julkisella paikalla
tavatut humalaiset pidätettiin ja tuomittiin.201 Tämä tietysti lisäsi pidätysten määriä. Diag-
rammista 8 voidaan havaita, että poliisien työ kieltolain alkuvuosina oli pääasiassa huma-
laisten käsittelyä. Tilannetta kuvaavat esimerkiksi Tornion poliisilaitoksen vuosikerto-
mukset. Kun vielä vuonna 1921 kerrottiin juopuneiden olevan kaupungissa harvinaisia,
vuonna 1923 juopumisrikosten määrän kerrottiin nousseen huomattavasti.202 Maaherra
Nandelstad katsoi juopottelun lisääntyneen kaupungeissa ja rantaseuduilla. Syiksi maa-
herra mainitsi: 1) yleisö suhtautui kieltolakiin kielteisesti, 2) tulliviranomaisten tarkastuk-
set laivoihin olivat riittämättömät, 3) rautateiden kautta virtasi väkijuomia ja 4) poliiseja

201. Aikaisemmin pidätyksen syynä oli ollut �joka julkisilla paikoilla tai yleisissä tilaisuuksissa on juovuksissa ja
sitä kautta matkaansaattaa pahennusta...�. Kuusi 1952, s. 157�159.

202. Tornion poliisilaitoksen vuosikertomukset vuosilta 1921 ja 1923. TPLA Da:2. OMA.
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oli liian vähän.203 Olosuhteet olivat aivan samanlaiset koko Suomessa. Vuoden 1921 lo-
pulla Kieltolakiliitto katsoikin, että Suomessa oltiin vielä kaukana kieltolain päämääris-
tä.204

Diagrammia 8 tarkastelemalla havaitsee juopumistapausten jatkuvan kasvun. Kun vie-
lä tarkastelee taulukkoa 4, on todettava ihmisten suhtautuneen kieltolakiin välinpitämättö-
mästi. Maaherra valittikin kieltolain olevan kannatusta vailla. Vuonna 1921 hän kirjoitti
ihmisten suhtautuvan kieltolakiin jopa kielteisesti. Tällaisen asenteen hän katsoi vähentä-
vän viranomaisten halukkuutta valvontatyöhön.205 Verrattaessa juopumistapausten kehi-
tystä muuhun Suomeen havaitaan kasvun olleen samanlaista. Näiden tutkimusalueeni kol-
men kaupungin yhteenlasketut juopumistapaukset muodostivat vuosina 1921, 1922 ja
1923 noin neljä prosenttia koko maan juopumistapauksista.206

Maaherran valittelujen sijasta Oulun hiippakunnan piispantarkastuspöytäkirjoista nä-
kyy kirkkoherrojen pääsääntöisesti olleen luottavaisia seurakuntalaisiinsa kieltolain alku-
vuosina. Tornion (1923), Kemin (1923), Kemin maalaiskunnan (1919), Simon (1919),
Hailuodon (1921), Kempeleen (1923), Limingan (1922) ja Siikajoen (1920) seurakunnis-
sa toimitettiin kieltolain alkuvuosina piispantarkastukset. Näissä seurakunnissa juoppou-
den ja salakuljetuksen ei katsottu olevan ongelma. Yleensäkin elintapojen katsottiin ole-
van yksinkertaisia ja ihmisten uutteria. Sen sijaan Iissä (1920) juopottelu "rehoitti". Ala-
torniolta mainitaan 8�10.10.1919:

"Kansantavoista puhuttaessa on surulla mainittava, että voimaanastuneen kieltolain vaikutus
seurakunnan raitistamiseksi jääneen sangen pieneksi, väkijuomia kun Haaparannasta saattaa
ostaa, juoda ja tuoda salaa mukanaankin."207

Ainakin Kemin ja Tornion kirkkoherrat olivat turhan toiveikkaita. Kemin kirkkoherra
mainitsee vuonna 1923 juoppouden vähentyneen ja Tornion kirkkoherra mainitsee vuon-
na 1923 rikosten harvoin kohdistuvan kieltolakia kohtaan. Silti Kemin poliisilaitoksen ri-
kosilmoituspäiväkirjat osoittavat selvästi juopumistapausten lisääntyneen. Samoin Torni-
on poliisilaitoksen vuosikertomukset osoittavat selvää nousua juopumisrikkomuksissa.
Virheen selitys lienee se, että tarkastus tapahtui molemmissa seurakunnissa huhtikuun ai-
kana, eikä tällöin voinut tietää loppuvuoden tapahtumia. Ero maaherran lausuntoihin ver-
rattuna piispantarkastuksiin voi johtua myös tosiasioiden tietämyksestä. Maaherralla oli
kirkkoherroja paremmat raportit ja tilastot käytössään, kun hän teki vuosikatsauksia. Toi-
saalta tilanne saattoi muuttua varsin nopeasti, sillä esimerkiksi vielä vuonna 1921 Pohjo-
lan Sanomat kirjoitti: "Raittiusolot Torniossa eivät ole koskaan olleet paremmat kuin ny-
kyään (kunnallismies Lund). Kieltolaki on niin juurtunut, ettei sitä koskaan tulla kumoa-
maan (kirkkoherra Airas)."208

Kieltolain alkuvuosina ihmiset olivat hyvin valmiit maksamaan humalastaan. Humala
pyrittiin hankkimaan keinolla millä hyvänsä: lääkärin antamalla reseptillä, juomalla haju-
vettä ja denaturoitua alkoholia, polttamalla itse tai hankkimalla salakuljetettua viinaa. Hu-

203. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. OLKA Hb:9. OMA.
204. Kertomus Kieltolakiliiton toiminnasta vuosilta 1920�1921. Kieltolakiliiton arkisto kansio 6. KA.
205. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. OLKA Hb:9. OMA.
206. Suomen virallinen tilasto XX III 31; XX III 33; XX III 36.
207. Piispantarkastuspöytäkirjat Eb:32b (Kemi); Eb:34a (Kemin maalaiskunta); Eb:131b (Tornio); Eb:118b (Simo);

Eb:1b (Alatornio); Eb:14b (Ii); Eb:8b (Hailuoto); Eb:35a (Kempele); Eb:61b (Liminka); Eb:116b (Siikajo-
ki).Oulun tuomiokapitulin arkisto (jatkossa OTA). OMA.

208. �Kieltolain vaikutukset rajaseudulla�. (art.) PS 3.11.1921.
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malahakuisuus näkyikin juopumistapausten jatkuvana kasvuna. Nämä seikat osoittavat,
ettei kieltolailla ollut ainakaan käytännön kannatusta seudulla. Tämä tosiasia ei varmasti
innostanut viranomaisia kieltolain valvontaan ja saattoi myös vaikuttaa heidän omaan
asenteeseensa puuttua jokaiseen kieltolakirikkeeseen.

2.4 Laki kovenee � tuomiot eivät pysy mukana?

Tarkastellessamme alkoholin salakuljetuksesta annettuja oikeuden tuomioita tulee muis-
taa, että Kemin raastuvanoikeuden tuomiokirjat ovat kieltolain ajalta tuhoutuneet. Lisäk-
si Tornion raastuvanoikeuden tuomiokirja vuoden 1922 ensimmäiseltä puoliskolta on ho-
meessa, eikä sitä voi käyttää. Tutkittaessa käräjäkuntien varsinaisasianpöytäkirjoja ja
raastuvanoikeuksien tuomiokirjoja selviää, että alkoholin salakuljetus oli melkein täydel-
lisesti keskittynyt kaupunkeihin. Käräjäkunnista löytyy vuosilta 1919�1923 vain 19 sa-
lakuljetustuomiota: Iin käräjäkunnasta kuusi tapausta, Limingan käräjäkunnasta kaksi ta-
pausta, Siikajoen käräjäkunnasta yksi tapaus, Tornion käräjäkunnasta kolme tapausta ja
Kemin käräjäkunnasta seitsemän tapausta. Sen sijaan raastuvanoikeuksissa annettiin 210
tuomiota.209 Selitys käräjäoikeuksien pienelle salakuljetusmäärälle on löydettävissä myös
tullisäännöistä. Laillinen tuomioistuin tullirikosasioissa oli sen kaupungin raastuvanoi-
keus, jonka tullikamaripiirin alueella rikos oli tehty.210

Vuoden 1917 asetus alkoholin luvattomasta tuonnista määräsi ensimmäisellä kerralla
sata markkaa sakkoa tai vähintään kaksi kuukautta ja enintään kaksi vuotta vankeutta. Sa-
lakuljetuksen uusimisesta rangaistus oli vähintään neljä kuukautta vankeutta. Ammatti-
mainen211 salakuljetus toi heti vähintään kuuden kuukauden vankeuden. Asetuksella mää-
rättiin myös kuljetusvälineiden joutuminen valtiolle. Jos välineet eivät olleet omat, rikol-
linen korvasi valtiolle niiden arvon.212

Salakuljetustuomiot Oulun (75 tuomiota) ja Tornion (47 tuomiota) raastuvanoikeuksis-
sa vuosina 1919�1921 täyttivät hyvin lain asettamat vaatimukset. Oulussa keskimääräi-
nen tuomio oli vuonna 1919 noin 140 markkaa sakkoa, vuonna 1920 noin 345 markkaa ja
vuonna 1921 noin 569 markkaa. Torniossa keskimääräinen tuomio vuonna 1919 oli noin
157 markkaa sakkoa, vuonna 1920 noin 217 markkaa ja vuonna 1921 noin 260 mark-

209. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1919�1924. Oulun kaupungin arkisto
AIa:29�37 ja II Ca:1. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasianpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Kemin tuomio-
kunnan arkisto CIVa:215�226. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasianpöytäkirjat vuosilta 1919�1924.
Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:148�154. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinaisasianpöytäkirjat vuosilta
1919�1923. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:205�213. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöy-
täkirjat vuosilta 1919�1923. Oulun tuomiokunnan arkisto CIIa:204�214. OMA; Kemin käräjäkunnan varsi-
naisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:223�234. OMA; Tornion kau-
pungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1919�1923. Tornion kaupungin arkisto A1/265�279. OMA;
Alatornion ym. pitäjien käräjäkuntien varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1923. Tornion tuomiokunnan
arkisto CIa:219�227. OMA. 

210. N:o 17 tullisääntö § 161. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 1887; N:o 118 tullisääntö § 161. Suo-
men Asetuskokoelma 1926.

211. Oikeuskirjallisuudessa teko määritellään ammattimaiseksi silloin kun tekijän tarkoituksena on ollut tekoa tois-
tamalla saada aikaan pysyvä tulonlähde. Utriainen�Hepola 1985, s. 57.

212. Asetus alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapi-
dosta 29.5.1917, n:o 29. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 1917.
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kaa.213 Vuonna 1920 Torniossa tuomittiin salakuljettaja, Kaakamossa asuva talontytär, en-
simmäistä kertaa vankilaan kolmeksi kuukaudeksi, sillä hän jäi kiinni jo kolmannen ker-
ran.214 Raastuvanoikeuksien tuomiot eivät riippuneet mitenkään salakuljetetun alkoholin
määrästä. Oulun kovat tuomiot erityisesti vuodelta 1921 herättävät ihmetystä. Ilmeisesti
tuomarit pyrkivät kovilla tuomioilla poistamaan salakuljetuksen Ouluun. Salakuljetushan
oli voimakkaassa kasvussa Oulun seudulla. Molemmissa raastuvanoikeuksissa rangaistus-
käytäntö olikin koko kieltolain alkuajan kiristyvä. Kiristyvä linja oli ilmeisesti tarpeen,
jotta se olisi opiksi rikoksentekijälle ja varoitukseksi muille. Käräjäkunnissa langetettiin
salakuljetuksesta vuosina 1919�1921 vain kuusi tuomiota.

Kun verrataan raastuvanoikeuksissa langetettuja tuomioita muuhun Suomeen, Oulussa ja
Torniossa langetetut tuomiot olivat lieviä. Tutkimuksessa kieltolakirikkomuksista
1.6.1919�31.5.1924 Suomen virallinen tilasto ilmoittaa vuonna 1919 yleisimmäksi sakko-
määräksi 500�1 000 markkaa. Vuonna 1920 tuomiot olivat 1 000�2 000 markkaa ja
vuonna 1921 500�1 000 markkaa. Tosin tässä tilastossa kuljetus ja myynti ovat yhdistetty-
nä yhdeksi tuomioryhmäksi.215 Näin ollen ainoastaan vuonna 1921 Oulun raastuvanoikeus
antoi keskimääräisen tuomion salakuljetuksesta. Muina vuosina sekä Oulun että Tornion
tuomarit antoivat keskimääräistä alhaisempia, mutta lain ehdot täyttäviä tuomioita. Alhaiset
tuomiot Oulussa ja Torniossa johtuvat mielestäni salakuljetuksen vähyydestä verrattaessa ti-
lannetta Etelä-Suomeen. Salakuljetus keskittyi kieltolain alkuvuosina Suomenlahden ranta-
kaupunkeihin. Kun toiminta ei Perämeren rannikolla vielä ollut laajaa, ajattelivat tuomarit
rangaista siitä �löyhemmin� uskoen asian kuitenkin näin korjaantuvan.

Vuoden 1922 asetuksessa ensimmäinen salakuljetuskerta toi vähintään sata päivä-
sakkoa216 tai vähintään kolmen kuukauden vankeuden. Rikoksen uusiminen toi vankeutta
vähintään neljä kuukautta. Huomattavaa on, että mitään rangaistuksen maksimirajoja ei
uudessa laissa ollut. Rikokseen käytettävistä välineistä sanottiin seuraavaa:

"Milloin kuljetusneuvot tai aluksen omistaa joku muu kuin rikoksentekijä, olkoot siinäkin
tapauksessa valtiolle menetetyt, ellei niiden omistaja voi tehdä todennäköiseksi, että ne ovat
häneltä rikoksen kautta pois joutuneet tai että hänellä ei ole ollut syytä varoa, niitä käytettä-
vän puheenlaisella tavalla. Viimeksi mainituissa tapauksissa omistaja saakoon omaisuutensa
takaisin ja rikollinen suorittakoon kuljetusneuvojen, juhdan tai aluksen arvon valtiolle."217

Lääkäreille laissa määrättiin 75 päiväsakkoa, mikäli he tutkimatta määräsivät alkoholia
lääkkeeksi.218 Tämä kyseinen laki astui voimaan 1.6.1922 ja oli nimeltään "Kieltolaki".
Lain antamiseen jouduttiin, koska kieltolakirikollisuus kasvoi salakuljetuksen lisääntyes-
sä. Tilannetta pyrittiin parantamaan rangaistuksia koventamalla, mutta tuloksetta. Toisaal-
ta tuomarit harvoin antoivat lain rikkojille korkeita rangaistuksia. Yleensä tyydyttiin pie-
niin sakkorangaistuksiin. Rikoksien luonteesta johtuen tuomareilla olisi ollut mahdolli-

213. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1919�1922. OKA AIa:29�34. OMA;
Tornion raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1919�1921. Tornion kaupungin arkisto A1/265�275.
OMA.

214. Takavarikkopäiväkirjat n:o 166, n:o 185 vuodelta 1919; n:o 6 vuodelta 1920. TTKA Ad:5�6. OMA.
215. Suomen virallinen tilasto XXXII 6. Tutkimus kieltolakirikoksista 1.6.1919�31.5.1924.
216. Varallisuuserojen vaikutuksen tasoittamiseksi otettiin meillä vuodelta 1921 olevassa lainsäädännössä käyttöön

päiväsakkojärjestelmä. Sen perusajatuksena on, että päiväsakkojen lukumäärä määräytyy rikoksen mukaan,
päiväsakon rahamäärä rikoksentekijän varallisuuden mukaan. Anttila - Heinonen 1971, s. 158.

217. Kieltolaki 1.6.1922, n:o 158. Suomen Asetuskokoelma 1922.
218. Ibidem.
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suus ankarampaankin linjaan.219 Tosin jo 1700-luvulla ankarimmatkaan rangaistukset ei-
vät estäneet kieltolakirikoksia.220 Lain tiukentamisen sijaan valtiovallan olisi pitänyt kes-
kittyä poliisi- ja tulliviranomaisten toimintakyvyn parantamiseen. Salakuljettajille kiinni-
joutumisen riski rikoksesta olisi ollut tärkeämpi uhka kuin oletetun rangaistuksen suu-
ruus221.

Oulun ja Tornion raastuvanoikeuksissa ei vuosina 1922�1923 käytetty hyväksi lain
suomaa mahdollisuutta koviin rangaistuksiin. Vuosina 1922�1923 Oulun raastuvanoi-
keudessa langetettiin 74 salakuljetustuomiota. Yleisin tuomio Oulussa vuonna 1922 oli 75
päiväsakkoa (26 tuomiota 38:sta eli noin 68 prosenttia kaikista tuomioista), keskiarvoksi
vuodelle tuli noin 68 päiväsakkoa. Vuonna 1923 yleisin tuomio oli edelleen 75 päiväsak-
koa (27 tuomiota 37:stä eli noin 73 prosenttia kaikista tuomioista), mutta keskiarvo oli
noussut noin 79 päiväsakkoon.222

Vuosina 1922�1923 Tornion raastuvanoikeudessa langetettiin 14 salakuljetustuomio-
ta, tosin vuonna 1922 vain kaksi223. Torniossa vuonna 1923 tuomioiden keskiarvo oli noin
39 päiväsakkoa.224 Tuomioihin ei vaikuttanut salakuljetetun alkoholin määrä. Tuomareilta
näyttikin, varsinkin Oulussa, nopeasti loppuvan innostus salakuljetuksen pysäyttämiseen
lainopillisin keinoin, sillä keskimääräiset tuomiot eivät täyttäneet lain asettamia ehtoja.
Laissahan vähimmäistuomioksi salakuljetuksesta määrättiin sata päiväsakkoa. Lisäksi
Oulussa oli esillä kaksi tapausta, joissa oli kyseessä uudistettu salakuljetus. Tällöin ran-
gaistuksen olisi pitänyt olla vankeutta. Sen sijaan kaikki tuomitut selvisivät päiväsakoilla.

Tosin verrattaessa Oulun raastuvanoikeuden vuosien 1922�1923 tuomioita vuosien
1919�1921 tuomioihin havaitaan rangaistuskäytännön kiristyneen. Kolmena kieltolain
alkuvuotena määrättiin salakuljetuksesta noin 42 päiväsakkoa, kun kahtena seuraavana
vuotena noin 71. Tätä taustaa vasten katsottuna tuomarit tiukensivat tuomioita huomatta-
vasti kieltolakiasetuksen voimaanastuttua. Silti kysymykseksi jää, miksi tuomiot varsin
harvoin täyttivät lain asettamat ehdot. Olisi olettanut tuomareiden langettavan ehkä anka-
riakin tuomioita salakuljetuksesta, jotta yleinen lainkuuliaisuus paranisi. Toisaalta yleisö
ei pitänyt kieltolakirikoksista langetettuja tuomioita häpeällisinä, vaan osoitti vähemmän
kunnioitusta tuomioistuimille. Kieltolaki kun tuomitsi rikokseksi sellaista, mitä yleisen
mielipiteen mukaan ei siksi katsottu.225 Tämä seikka on varmasti vaikuttanut tuomareitten
toimintaan. Tornion tuomiokirjoissa on huonosti tietoja päiväsakoista vuosilta 1919�
1921, sillä tuomiot ovat markkamääräisinä. Näin ollen en vertaile niitä vuosiin 1922�
1923.

Vuosina 1922�1923 Oulun raastuvanoikeudessa vain seitsemässä tapauksessa 74:stä
(noin yhdeksän prosenttia kaikista tuomioista) tuomio oli sata päiväsakkoa tai enemmän.
Torniossa neljässä tapauksessa 14:stä (noin 29 prosenttia kaikista tuomioista) tuomio oli

219. Kallenautio 1979, s. 26�28.
220. Mäntylä 1995, s. 190.
221. Anttila 1986, s. 57; Ylikangas 1999, s. 111. 
222. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1922�1924. Oulun kaupungin arkisto

AIa:34�37 ja II Ca:1. OMA
223. Raastuvanoikeuden tuomiokirja on vuoden 1922 ensimmäiseltä puoliskolta homeessa, eikä sitä voi käyttää.

Tämä selittää osaltaan pientä salakuljetustapausten määrää.
224. Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1922�1923. Tornion kaupungin arkisto A1/

277�279. OMA
225. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II; Eskola � Lindholm � Sillanpää �

Vento 1997, s. 9.
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sata päiväsakkoa tai enemmän. Torniossa tuomittiin vuonna 1923 yksi salakuljettaja van-
kilaan kahdeksaksi kuukaudeksi ammattimaisesta salakuljetuksesta. Kartanonomistajalta
löydettiin salakomerosta alkoholia 29 litraa. Lisäksi hän oli myynyt 21 litraa.226 Käräjä-
kunnissa langetettiin vuosina 1922�1923 salakuljetuksesta 13 tuomiota. Keskimääräi-
nen päiväsakkomäärä on noin 53. Verrattaessa sakkoja esimerkiksi Oulussa langetettui-
hin huomataan, että maaseudulla päästiin rikoksesta helpommalla. Ilmeisesti �oman kylän
poikaa� ei kehdattu rangaista ankarasti. Pieniin tuomioihin saattoivat olla syynä myös
tuomareiden omat asenteet, ainakin Torniossa varatuomari oli humalassa yleisellä paikal-
la.227 Kemin välikäräjillä oli tuomari esiintynyt alkoholin vaikutuksen alaisena.228 Verrat-
taessa annettuja tuomioita koko Suomen keskiarvoon havaitaan Oulussa ja Torniossa an-
netun alhaisia tuomioita, sillä vuosina 1922 ja 1923 yleisin tuomio Suomessa oli 100�
199 päiväsakkoa.229

2.5 Kieltolailla ei käytännön kannatusta

Kieltolain valvomisessa oli heti lain voimaanastuttua suuria vaikeuksia. Suurimmaksi on-
gelmaksi nousi kuitenkin asenne kieltolakia kohtaan. Kieltolaki oli luonteeltaan laki, jo-
ka ollakseen tehokas olisi vaatinut kaikkien suuren tuen.230 YLIKANKAAN ajatuksia231

mukaillen voidaan kysyä, mistä johtui, että kieltolaki oli vain ohjeellinen. Ensinnäkin yk-
sittäisiä viranomaisia jäi kiinni kieltolakirikoksista. Vaikka tapaukset olivat yksittäisiä,
viestittivät ne kansalaisille joidenkin viranomaisten suhtautumisesta asiaan. Näiden yksit-
täisten tapausten perusteella kansalaiset saattoivat helposti tehdä asiasta yleistyksen: näin
kaikki viranomaiset toimivat. Lisäksi ainakin Alatornion raittiuslautakunta pyysi sosiaali-
ministeriön raittiusosastolta tutkimusta paikkakuntansa poliisiviranomaisten suhtautumi-
sesta kieltolakirikkomuksiin ja rikoksiin. Lautakunnan jäsenten mielestä viranomaiset
suhtautuvat välinpitämättömästi kieltolakirikoksiin.232 Myös lehdissä uutisoitiin viran-
omaisten epäsovinnaisesta käytöksestä. Torniossa poliisi ampui itseään ollessaan huma-
lassa ja Alatorniolla osa tullivartijoista oli humalassa vartiopaikalla.233 Kemin piirin apu-
laisnimismies toivoikin, että virkoihin valittaisiin raittiimpia miehiä.234 Tapahtumat eivät
ehkä olleet yllätyksiä, olihan esimerkiksi Tornion tullikamari jo vuonna 1919 ilmoittanut
ongelmia tulevan lain valvonnassa. Kaikki tullivartijat kun eivät olleet raittiusaatteen kan-
nattajia.235

226. Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirja n:o 364 vuodelta 1923. Tornion kaupungin arkisto A1/279.
OMA.

227. Poliisikuulustelu- ja poliisitutkintapöytäkirja n:o 30 vuodelta 1922. TPLA Cca:5. OMA.
228. Rikosilmoituspäiväkirja n:o 194 vuodelta 1922. KPLA, rikososasto Ad:6. OMA.
229. Suomen virallinen tilasto XXXII 6. Tutkimus kieltolakirikoksista 1.6.1919�31.5.1924.
230. Backman 1976, s. 217.
231. Ylikangas 1999, s. 102.
232. Sosiaaliministeriön raittiusosastolle saapunut Alatornion raittiuslautakunnan kirje 25.2.1921. Sosiaaliministe-

riön raittiusosaston arkisto Ee:1. KA; �Kieltolakirikkomukset Alatorniolla�. (art.) PS 14.10.1920.
233. �Torniolainen poliisi ampunut itseään�. (art.) PS 10.3.1920; �Kieltolakirikkomukset Alatorniolla�. (art.) PS

14.10.1920. 
234. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
235. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 351 vuodelta 1919. TTKA Da:17. OMA.
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Toiseksi tuomarit eivät langettaneet ankaria tuomioita salakuljetuksesta. Tällä seikalla
oli varmasti omat vaikutuksensa näkemykseen salakuljetuksesta rikoksena. Jos tuomiot
olivat pieniä ja eivät täyttäneet aina edes lain vaatimuksia, ei niillä ollut ainakaan rikolli-
suutta vähentävää vaikutusta. Lisäksi kieltolakirikollisuus lisäsi osaltaan muuta rikolli-
suutta ja näin vähensi lainkunnioitusta.236

Kolmanneksi ja ehkä tärkeimmäksi seikaksi nousee kieltolain kannatus kansalaisten
keskuudessa. Lakia pidettiin varmasti hyvänä ja hienoja tavoitteita edistävänä, mutta mo-
nikaan ei voinut henkilökohtaisesti luopua alkoholin käytöstä. Niinpä alkoholia hankittiin
keinolla millä hyvänsä ja mihin hintaan tahansa. Kemin piirin apulaisnimismies kehotti-
kin jo vuonna 1923 tarkistamaan kansalaisten mielipidettä kieltolaista eduskuntavaalien
yhteydessä.237 Lainsäädännön teho ja vaikutukset riippuvatkin ensi sijassa siitä, vastaako
laki kansan yleistä oikeustajuntaa ja onko se tarkoituksenmukainen. Suuri merkitys lain
onnistumiseen on myös sillä, millä tavoin se pannaan täytäntöön ja kuinka sen noudatta-
mista valvotaan. Vuoden 1926 komiteanmietinnössä todettiinkin, että �laki on saatettu
voimaan aikana, jolloin yleinen mielipide ei likikään säännöllisesti paheksu tai tuomitse
alkoholinkäyttöä, vaan osittain suosiikin sitä.�238 Kemin piirilääkäri Bfaler katsoikin juo-
matapojen raaistuneen ja lainkunnioituksen vähentyneen.239 Lainkunnioituksen vähene-
misen olivat huomanneet myös Oulun piirin piirilääkäri ja Tornion piirin piirilääkäri.240

Voidaan sanoa, että ihmisten ja valtiovallan arvopäämäärät kieltolain noudattamisessa ei-
vät olleet samat. Tilanne ei ollut mitenkään uusi, sillä jo 1700-luvulla kieltolakia rikottiin
laajasti.241

Kansalaisten asenne kieltolakia kohtaan heijastuu mielestäni myös raittiuslautakuntien
toiminnoissa. Lautakuntien toiminta on kirjeiden valossa pelkästään ilmoituksia johto-
kunnan jäsenistä. Lisäksi Limingan, Siikajoen, Haukiputaan ja Kempeleen raittiuslauta-
kunnissa on viimeinen merkintä jäsenistä vuodelta 1922 ja Alatorniossa samoin kuin Si-
mossa vuodelta 1923. Kuivaniemen kansio on kokonaan tyhjä.242 Ilmeisesti kansalaiset
katsoivat toiminnan raittiuslautakunnissa olevan hyödytöntä ja heidän omakaan asenteen-
sa ei ollut riittävän raittiusmielinen. Oulunsalon raittiuslautakunta kirjoittikin helmikuus-
sa 1924: �Raittiusasiain ajaminen on miltei kokonaan viranomaisten varassa. Asiat eivät
täällä ole oikealla tolallaan...raittiuslautakunnan työ on surkeaa.�243 Raittiuslautakuntien
työtä saattoi hankaloittaa toiminnan uutuus ja outous. Ilmeisesti myöskään sosiaaliminis-
teriön puolelta ei annettu selviä toimintaohjeita.244 Tilanne oli samansuuntainen muualla-
kin Suomessa.245

236. Utriainen�Hepola 1985, s. 29.
237. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
238. Komiteanmietintö 8/1926.
239. �Kieltolain vaikutusten tutkiminen�. (art.) PS 3.9.1923.
240. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
241. Mäntylä 1985, s. 107 , 115.
242. Sosiaaliministeriön raittiusosastolle saapuneet Alatornion, Haukiputaan, Hailuodon, Kempeleen, Kemin maa-

laiskunnan, Kemin, Iin, Lumijoen, Limingan, Kuivaniemen, Oulunsalon, Oulujoen, Oulun, Simon, Siikajoen
ja Tornion raittiuslautakuntien kirjeet. Sosiaaliministeriön raittiusosaston arkisto Ee:1�6 . KA.

243. Sosiaaliministeriön raittiusosastolle saapunut Oulunsalon raittiuslautakunnan kirje 2.2.1924. Sosiaaliministeri-
ön raittiusosaston arkisto Ee:4 . KA.

244. �Kieltolain valvonta Torniossa�. (art.) PS 11.12.1922; �Peräpohjolan raittiuslautakuntien edustajain kokous�.
(art.) PS 25.1.1923

245. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 20.
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Lakia kohtaan puuttui kunnioitusta, joka ilmeni kieltolakitiedustelussa vuodelta 1923
seuraavasti:

�Yleisesti ei kieltolaki- eikä juopumusrikoksia pidetä häpeällisinä, eikä missään tapauksessa
rinnastettavina muihin rikoksiin, joista seuraa samansuuruinen rangaistus. Kieltolain rikko-
mista harjoitetaan osittain ikään kuin urheiluna�Tuomittua pidetään jonkinlaisena marttyy-
rina, uhrina.�246

Lain kunnioituksen puuttumiseen johti sota-ajan ja kansalaissodan aiheuttama yleinen
siveyskäsitteiden höltyminen ja tapojen raaistuminen. Lain toimeenpanossa oli ongelmia
sillä ihmiset eivät todistaneet innokkaasti kieltolakijutuissa. Tämän arveltiin johtuvan
koston pelosta. Toisaalta yleisö ei avustanut poliisia rikosten selville saamiseksi, vaan
saattoi toimia jopa päinvastoin ja johdattaa poliisia harhaan. Ennen kaikkea kieltolain kat-
sottiin rajoittavan liiaksi yksilöllistä vapautta. Lisäksi ei hyväksytty sitä, että naapurimais-
sa alkoholia sai käyttää ja meillä siitä oli tehty rikos. Varsinkin, kun alkoholin nauttimi-
nen oli meillä ollut ikivanha tapa.247

Kieltolakitiedustelussa vuodelta 1923 Limingan Kedonperän kansakoulun opettaja
kertoi kieltolaista seuraavasti:

�Käsitykseni nykyisestä Limingasta on, että tämä on jokseenkin juoppo pitäjä. Varsinkin
isäntämiesten joukossa on useita juoppoja. Täällä on karjatalous melko korkealle kehittynyt
ja siitä syystä varallisuus talokkailla melkoinen. Eiköhän hyvistä maitotileistä juontane juu-
rensa monenkin isännän juoppous. Poikasia, siinä 15 vuoden korvilla olevia, näkee myös
päissään. Ei täällä kansan kesken minään erikoisena vikana ja häpeänä pidetä juoppoutta;
naureskellaan vaan päihtyneitten kekkuloimisille. Tämä on huono merkki.

Virkamiehistö (se on vähälukuinen) on tietääkseni nykyään kokonaisuudessaan raitis. Jollei
kieltolaki kykene lopettamaan viinan valmistusta ja maahantuontia, niin se on tehoton. Jos
kerran viinaa on niin runsaasti saatavissa, kuin sitä on, niin eivät ihmiset tuki suutaan tuolta
aineelta. Sitten kun viinaa ei ole saatavissa, alkaa raittius pakostakin.�248

Muiden kuntien opettajat suhtautuivat kieltolakiin kuitenkin pääsääntöisesti positiivisesti
ja katsoivat sen edistäneen kansalaisten elämää. 249

Salakuljetus kasvoi Perämeren rannikolla vuosina 1919�1923 hitaasti. Alusta saakka
rautatiet muodostuivat tärkeimmäksi salakuljetusreitiksi. Meritse alkoholia tuotiin pääasi-
assa kauppalaivoilla, sillä ammattimaiset pirtulaivat liikennöivät pääasiassa Etelä-Suo-
men rannikolle. Niinpä salakuljettajina toimivat etupäässä vieraspaikkakuntalaiset, jotka
junissa toivat alkoholia paikkakuntalaisille. Tavoitteena oli rahallinen hyöty. Poliisi- ja
tulliviranomaisia salakuljetuksen valvonnassa haittasivat kalusto- ja miehistöongelmat.
Lisäksi tuomarit eivät kolmen ensimmäisen kieltolakivuoden jälkeen enää lain suomilla
mahdollisuuksilla pyrkineet eivätkä pystyneet tehokkaasti lopettamaan alkoholin salakul-
jetusta.

246. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
247. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II. 
248. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
249. Tuiran yläkansakoulun johtaja (Oulu), Suomenkielisen kansakoulun johtaja (Kemi), Tornion kansakoulun joh-

taja, Kiviniemen kansakoulun opettaja (Oulujoki) ja Oulunsuun kansakoulun opettaja (Oulujoki). Kieltolakitie-
dustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
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3 Salakuljetus ammattimaiseksi (1924�1926)

3.1 Pirtutulva meriteitse Perämerelle

3.1.1 Valtiovalta voimaton salakuljettajille

Vuosien 1919�1923 aikana alkoholin salakuljetus kasvoi Suomessa.1 Salakuljetus muo-
dostui suureksi rasitukseksi valvontaviranomaisille. Valtiovalta pyrki saamaan salakulje-
tuksen vähenemään tiukentamalla lakia. Vuonna 1922 salakuljetuksesta langetettujen tuo-
mioiden vähimmäismäärää kovennettiin. Lain vaikutukset eivät olleet tehokkaat; AHTO-
KARI ja PULLAT pitävät vuotta 1924 käänteentekevänä Suomen salakuljetuksen histori-
assa. Tällöin salakuljetus ammattimaistui.2 Ilmeisesti salakuljettajat olettivat kiinnijoutu-
misriskin olevan edelleen pieni. Se on monesti tärkeämpi kuin oletetun rangaistuksen an-
karuus.3 Jaksossa tarkastellaan, tapahtuiko Perämeren rannikolta mitään käänteentekevää
salakuljetuksessa ja sen valvonnassa, mikä näin voitaisiin liittää osaksi yleistä kehitystä
Suomessa. Lisäksi seurataan valtiovallan toimia salakuljetuksen ehkäisemiseksi.

Seuraavissa taulukoissa kuvataan alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät tullikamari-
piireittäin vuosina 1924�1926. Manner-sanaan sisältyvät erityisesti mantereen meren-
rannat.

1. Kallenautio 1979, s. 243.
2. Ahtokari 1972, s. 64; Pullat 1993, s. 36.
3. Anttila 1986, s. 57.
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Taulukko 8. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Oulun tullikamaripiirissä
vuosina 1924�1926.

Oulun tullikamaripiirissä alkoholin salakuljetus keskittyi vuosina 1924�1926 merelle
ja syrjäytti näin rautatiesalakuljetuksen. Meri- ja saaritakavarikkojen prosentuaalinen
osuus vuosien 1924�1926 takavarikkojen kokonaismäärästä oli jo noin 62 prosenttia,
kun se vuosina 1919�1923 oli vain noin seitsemän prosenttia. Sen sijaan rautateiden
osuus kokonaismäärästä laski vuosien 1919�1923 aikana noin 57 prosentista vuosien
1924�1926 noin kymmeneen prosenttiin (ks. liite 3). Kun vielä huomioidaan, että man-
ner-luokkaan sisältyvät erityisesti rannat, oli salakuljetus vilkasta merellä. Pirtuliikenteen
katsottiinkin alkaneen nyt merellä myös pohjoisessa, varsinkin Oulussa.4 Perämeren ran-
nikkokin tuli osaksi Suomeen kohdistunutta merisalakuljetusta, joka Suomenlahdella oli
alkanut heti kieltolain alussa.

Merisalakuljetuksessa Hailuodon Marjaniemen edustan merialue muodostui pirtulai-
vojen tärkeimmäksi asemapaikaksi.5 Hailuodon piirin nimismies pyysikin vuonna 1924
maaherralta:

�Tullilaiva ja moottorivene määrättäisiin Marjaniemeen siellä olevien laivain lähettyville
valvomaan niiden toimintaa ja estämään pirtun maahantuontia.�6

Jopa piispantarkastuksen kertomuksessa mainitaan: "Ulkomaisia pirtulaivoja on sulan
veden aikana yhtenään ollut Marjaniemen edustalla aluevesirajalla."7 Oulun tullikamari-
kin kirjoitti vuonna 1925 tullihallitukselle: "Väkijuomain salakuljetusta on harjoitettu
melkein yksinomaan Hailuodon edustalla majailevista pirtulaivoista."8 Toisena merkittä-

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1924 30 864 580 3 252 4 100 8 826
1925 26 299 1 351 1 447 1 404 4 527
1926 34 981 804 6 232 517 8 568

Yhteensä 90 2 144 2 735 10 931 6 021 21 921
Lähteet: Rikoskirjat vuosilta 1924�1926. OPLA, rikososasto Ae:17�19. OMA; Takavarikkopäiväkirja vuo-
delta 1924. OTKA Ab:1. OMA; Oulun raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA
IICa:1�7. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Oulun tuomiokunnan
arkisto CIa:154�160. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Oulun
tuomiokunnan arkisto CIVa:214�221. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta
1924�1926. Oulun tuomiokunnan arkisto CIIa:215�222. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat
vuosilta 1924�1926. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:227�234. OMA.

4. �Pirtulaivasto merellä Oulun edustalla�. (art.) PS 16.6.1924.
5. Kemin tullikamarin vuosikertomus vuodelta 1925. KTKA Gj6:1. OMA; Kemin tullikamarin kirjeet tullihalli-

tukselle n:o 420 vuodelta 1925; n:o 803 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje
tullihallitukselle n:o 446 vuodelta 1924. PRTA Da:2. OMA; Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 372
vuodelta 1925. OTKA Da:7. OMA; Komiteanmietintö n:o 6/1926. Valtioneuvostolle täydellistä suunnitelmaa
kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi valmistamaan asetetulta komitealta; "Pirtulaivasto me-
rellä Oulun edustalla". (art.) PS 16.6.1924; "Pirtulaivoja ankkuroitunut Oulun edustalle". (art.) PS 23.5.1925;
"Hailuotolaiset tahtovat vapautua pirtutulvasta". (art.) Kieltolakilehti n:o 12 19.3.1925; �Spriitakavarikko Hai-
luodossa�. (art.) Kaleva 16.6.1925; Valtokari 1999, s. 80, 83, 95.

6. Kirjediaari n:o 124 s. 340. OLKA Aa:235. OMA.
7. Piispantarkastuspöytäkirja Hailuodosta 6�7.6.1926. OTA Eb:8b. OMA.
8. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 372 vuodelta 1925. OTKA Da:7. OMA.
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vänä erona aikaisempaan jaksoon on salakuljetuksen suuruus. Kun kieltolain neljän ja
puolen ensimmäisen vuoden aikana takavarikoitiin Oulun tullikamaripiirissä yhteensä
5 716 litraa alkoholia, saatiin kolmen seuraavan vuoden aikana 21 921 litraa. Keskimää-
räinen vuositakavarikko nousi noin 1 270 litrasta noin 7 307 litraan. Jos vielä muistelem-
me tullin arviota, että vain noin kymmenen prosenttia salakuljetusta alkoholista saatiin ta-
kavarikoitua, olisi litramäärä tällöin ollut reilusti yli 200 000 litraa.

Kuva 1. Pirtulaiva 1920-luvulta. Lähde: Kemin historiallinen museo.

Salakuljetuksen kasvua Oulun tullikamaripiirissä kuvaavat kaksi otsikkoa Kalevasta:
�Suuri spriitakavarikko Oulussa� vuodelta 1922 ja �Suuri spriitakavarikko Kellossa� vuo-
delta 1924.9 Vuoden 1922 takavarikkomäärä oli 110 litraa ja vuoden 1924 takavarikko-
määrä 880 litraa. Molemmissa tapauksissa uutisoitiin tapahtunutta takavarikkoa �suurek-
si�, vaikka vuoden 1924 määrä oli kahdeksankertainen vuoden 1922 takavarikkoon näh-
den. Tästä huomaa, kuinka salakuljetus ja jopa suuretkin takavarikkomäärät olivat tulleet
osaksi Perämeren rannikon elämää. Olisihan vuoden 1924 otsikko pitänyt alkaa vuoden
1922 mittapuun mukaan esimerkiksi sanoilla valtava tai huomattava.

9. Kaleva 21.3.1922; Kaleva 17.6.1924.
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Taulukko 9. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Kemin tullikamaripiirissä
vuosina 1924�1926.

Keminkin tullikamaripiirissä alkoholin salakuljetus keskittyi merelle. Vuosina 1924�
1926 mereltä ja saarista takavarikoitiin peräti noin 78 prosenttia tullikamaripiirin takava-
rikkojen kokonaismäärästä. Vuosina 1919�1923 määrä oli ollut vain noin kaksi prosent-
tia. Samanaikaisesti rautateiden osuus laski noin 57 prosentista noin 11 prosenttiin (ks. lii-
te 4). Verrattaessa kehitystä Oulun tullikamaripiiriin havaitaan sen olleen samanlainen.

Kemissäkin näkyy Hailuodon edustalle saapuneiden pirtulaivojen vaikutus. Kun vuosi-
na 1919�1923 takavarikoitiin 1 395 litraa, oli määrä vuosina 1924�1926 peräti 31 850
litraa. Määrä on valtava, ja suuruutta lisäisi vielä tullin arvioiman piilorikollisuuden lisää-
minen laskelmiin. Esimerkiksi vuoden 1926 takavarikoidusta alkoholista olisi riittänyt jo-
kaiselle kemiläiselle noin 7,3 litraa alkoholia. Komiteamietinnössä vuodelta 1926 kerro-
taan, että vuosina 1914�1918 Suomessa käytettiin 50 prosenttista alkoholia noin puoli
litraa asukasta kohden.10 Tosin on huomattava, että Kemin tullikamaripiiri käsitti Kemin
kaupungin lisäksi Kemin maalaiskunnan ja Simon kunnan.

Salakuljetuksen siirtyminen rautateiltä merelle näkyi näin tullikamaripiirin takavarik-
komäärissä. Takavarikkoja suoritettiin useammin ja takavarikoidut määrät kasvoivat. Ke-
min tullikamarin vuosikertomuksissa vuosilta 1924�1926 tuodaan esille, kuinka salakul-
jetus Pohjanlahden perällä oli kehittynyt hyvin vilkkaaksi ja keskittyi yksinomaan spriin
tuontiin.11 Myös pohjoisrajan rajatarkastajan vuosikertomuksissa näkyy alkoholin sala-
kuljetuksen merellisyys. Kun vielä vuoden 1923 vuosikertomuksessa mainitaan, että �vä-
kijuomia ei ole juuri nimeksikään salakuljetettu�, vuonna 1924 kirjoitettiin jo: �Väkijuo-
main kuljetus ja kauppa merellä oli suurta.� Lisäksi vuosina 1925 ja 1926 katsottiin alko-
holin salakuljetuksen meritse olevan vilkasta.12 Taulukko 9 on yhtenevä Kemin tullika-
marin ja pohjoisrajan rajatarkastajan näkemyksien kanssa Kemin tullikamaripiirin takava-
rikkomääristä. Vuosina 1924�1926 piirin alueella takavarikoitiin yhteensä 31 850 litraa
alkoholia. Salakuljetuksen laajuutta kuvaa hyvin tullikamaripiirin kirje tullihallitukselle
vuodelta 1926:

"Tullikamarilla ei ollut tilaa enemmälle määrälle spriikanistereita eikä voinut enää sietää
sitä pirtun tuoksua, joka tunkeutui tullikamarin huoneistoon, käytäviin ja kaikkialle vaan oli
pakotettu lähettämään kaiken takavarikoidun spriin täältä alkoholiliikkeen tuontiosas-
tolle."13

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1924 32 325  659  90 1 256 2 362
1925 20 10 2 529 2 270 729 5 558
1926 63 25 1 160 18 230 4 452 23 930

Yhteensä 115 360 4 348 20 590 6 437 31 850
Lähteet: Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1924�1926. KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA; Tullirikosjuttu-
lehdet vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta
1924�1926. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:235�243. OMA.

10. Komiteanmietintö 8/1926.
11. Kemin tullikamarin vuosikertomukset vuosilta 1923�1926. KTKA Gj6:1. OMA.
12. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirjeet tullihallitukselle n:o 12 vuodelta 1924; n:o 10 vuodelta 1925; n:o 8 vuodel-

ta 1926; n:o 22 vuodelta 1927. PRTA Da:2�3. OMA.
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Kuva 2. Kemin tullikamari Pakkahuoneenkadulla. Rakennus valmistui syksyllä 1921. Lähde:
Kemin historiallinen museo.

Taulukko 10. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Tornion tullikamaripiirissä
vuosina 1924�1926.

Tornionkin tullikamaripiirissä salakuljetuksen kehitys vuosina 1924�1926 oli saman-
suuntainen kuin Oulun ja Kemin tullikamaripiireissä. Meritse tapahtunut salakuljetus syr-
jäytti rautateitse tapahtuneen (ks. liite 5). Tosin on huomattava, että Tornion tullikamari-
piirissä meritse suoritettu salakuljetus painottuu takavarikkomäärien perusteella voimak-
kaasti vuoteen 1924. Tällöin saarista takavarikoitiin 2 891 litraa alkoholia. Muutenkin
vuosien 1924�1926 aikana mereltä ei tehty takavarikkoja. Näin yleistys meritse suorite-
tusta salakuljetuksesta ei ole yhtä pitävä Kemiin ja Ouluun verrattuna. Lisäksi suhteutet-
tuna tullin arvioon piilorikollisuudesta ovat Tornion tullikamaripiirin takavarikot pieniä.

13.  Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 677 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1924 6 23 2 891 228 3 148
1925 27 20 206 253 
1926 21 53 235 333 642 

Yhteensä 54 96 3 126 767 4 043
Lähteet: Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA Aeb:22�27. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuo-
silta 1924�1926. Alatornion piirin nimismiehen arkisto CIIIa:2. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta
1924�1926. TTKA Ad:7. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1924�1926.
Tornion kaupungin arkisto A1/280�282. OMA; Alatornion ym. pitäjien varsinaisasianpöytäkirjat vuosilta
1924�1926. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:228�233. OMA.
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Taulukko 11. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Oulun, Kemin ja Tornion
tullikamaripiireissä vuosina 1924�1926.

Taulukosta 11 näemme takavarikoidun alkoholin lisääntyneen paljon. Takavarikoitiin-
han vuosina 1924�1926 yhteensä 57 814 litraa alkoholia, kun määrä vuosina 1919�
1923 oli vain 7 793 litraa. Kun vielä muistamme, että tulli arvioi takavarikoidun viina-
määrän olleen vain kymmenisen prosenttia maahan tuodusta alkoholista, oli salakuljetus
kasvanut Perämerellä varsin huomattavasti. Taulukko antaa siis vain viitteitä salakuljetus-
tavoista ja -määristä.

Etsivän keskuspoliisin tilannekatsauksessa mainintaan, että "koko rannikolla, ei vain
Oulussa, on suunnaton pirtutulva."14 Vuoden 1926 suuri lisäys takavarikoinneissa huo-
mattiin myös komiteanmietinnössä.15 Verrattaessa vuosien 1924�1926 takavarikkomää-
rää koko Suomen takavarikoihin (1 742 729 litraa)16, havaitaan Perämeren rannikon
osuuden olevan noin kolme prosenttia. Aikaisemmassa jaksossa prosenttiosuus oli noin
kaksi. Lisäyksen aiheutti merellinen salakuljetus. Pohjanlahden osuudesta Tornion, Ke-
min ja Oulun tullikamaripiirit muodostivat vuosina 1924�1926 noin kuudesta neljään-
toista prosenttiin. Aikaisemmin osuus oli ollut kahdesta kolmeentoista prosenttiin, joten
tässä suhteessa muutosta ei juurikaan ollut. Muidenkin Pohjanlahden tullikamaripiirien
alueilla pirtulaivat vaikuttivat.

AHTOKARI ja PULLAT pitävät vuotta 1924 käännekohtana Suomen salakuljetuksen
historiassa. Tällöin ammattimaisuus alkoi tehostua ja lainvartijoiden ja salakuljettajien
välille syntyi varsinainen "pirtusota".17 Liitteestä 6 havaitsemme ammattimaisuuden alka-
neen myös Oulun, Kemin ja Tornion tullikamaripiireissä. Vuodesta 1923 vuoteen 1924 ta-
kavarikoitu litramäärä kasvoi 3 814 litrasta 14 336 litraan. Pohjoisrajan rajatarkastaja kir-
jeestä tullihallitukselle vuonna 1924 ilmenee alkoholin salakuljetuksen tulleen entistä
merkittävämmäksi myös Pohjanlahden perällä.18 Näin kehityksen voidaan katsoa seudul-
la olleen samanlainen kuin muualla Suomessa.

Tosin verrattaessa AHTOKARIN ja PULLATIN väitettä salakuljetuksen ammattimai-
suuden alkamisesta vuonna 1924 tullitakavarikkotaulukot antavat asiasta erilaisen näke-
myksen. Ennemmin vuotta 1922 voitaisiin pitää käänteentekevänä salakuljetuksen histo-
riassa, sillä verrattaessa vuotta 1922 vuoteen 1921 havaitaan takavarikoidun litramäärän
kasvaneen yli 200 prosenttia 72 097 litrasta 225 459 litraan. Vastaavasti kasvua vuodesta

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1924 68 1 212 1 239 6 233 5 584 14 336
1925 73 329 3 880 3 717 2 339 10 338 
1926 118 1 059 1 964 24 697 5 302 33 140

Yhteensä 259 2 600 7 083 34 647 13 225 57 814
Lähteet: Katso taulukkojen 8, 9 ja 10 lähteet.

14. Tilannekatsaus Oulu n:o 1615 23.8.1924. EK VALPO I 1412. KA.
15. Komiteanmietintö 8/1926 valtioneuvostolle alkoholikomitealta, s. 52.
16. Kallenautio 1979, s. 243.
17. Ahtokari 1972, s. 64; Pullat 1993, s. 36.
18. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 446 vuodelta 1924. PRTA Da:2. OMA.
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1923 vuoteen 1924 oli noin kolme prosenttia (503 802 litrasta 521 081 litraan).19 Lisäksi
tullilaitoksen päätullitirehtööri totesi jo vuoden 1922 elokuussa tullivalvonnan olevan te-
hotonta.20

AHTOKARIN ja PULLATIN väitteeseen vuoden 1924 käänteentekevyydestä salakul-
jetuksessa Perämeren rannikon osalta sopii hyvin merellisen salakuljetuksen alkaminen.
Muutosta oli myös satamien kautta tapahtuneissa salakuljetuksissa. Kieltolain alkuvuosi-
en jälkeen kauppalaivoilla tapahtunut salakuljetus väheni varsin mitättömäksi osuudeksi
koko salakuljetuksesta. Toisaalta laivojen valvontakin saattoi vähentyä. Mahdollisen tulli-
tarkastuksen jälkeen tulliviranomaisilla tuskin oli aikaa kauppalaivojen tiukkaan valvon-
taan tiedossa olleen pirtulaivojen toiminnan myötä.

Salakuljetuksen kasvu Suomessa aiheutti toimia valtiovallan puolella. Vuonna 1925 al-
lekirjoitettiin niin sanottu Helsingin sopimus, joka koski yli 18-prosenttisia alkoholijuo-
mia. Sopimuksen tärkeimpänä kohtana oli, että kukin maa saa soveltaa omia lakejaan al-
koholia kuljettaviin laivoihin 12 meripeninkulman vyöhykkeellä omasta rannikostaan.
Sopimuksessa oli kuitenkin yksi heikko kohta: se koski vain Itämeren maita ja Norjaa.
Niinpä helpoin tapa kiertää sopimus oli rekisteröidä alus jossakin sopimuksen ulkopuoli-
sessa maassa esimerkiksi Kreikassa. Välttämättä alusta ei aina edes rekisteröity sopimuk-
sen ulkopuoliseen maahan, vaan käytettiin pelkästään kyseisten maiden lippuja hyväksi.21

Kuten aikaisemmin todettiin, tullivartiostot ehkä turhaan noudattivat Pohjanlahdella tätä
sopimusta, sillä vuoden 1810 rajajärjestelysopimuksessa Pohjanlahdelle oli vahvistettu
kahtiajakoperiaate. Niinpä pirtulaivoilla ei olisi ollut mitään "turvapaikkaa". Näin tätä
vuoden 1925 sopimusta ei olisi Pohjanlahden osalta tarvinnut allekirjoittaa.

Salakuljetuksen vastustamisessa käännyttiin myös Kansainliiton puoleen vuonna 1926
yhdessä Ruotsin ja Puolan hallituksien kanssa. Aloitteessa ehdotettiin Kansainliiton toi-
menpiteitä, jotta saataisiin kansainvälinen sopimus salakuljetuksesta. Lisäksi pyydettiin
tutkimusta alkoholikysymyksestä. Asia lykkääntyi lisäselvityksien saamiseksi vuoden
1927 puolelle. Tällöin aloitetta vastaan hyökättiin ankarasti ja aloitteen tekijät päättivät
jättää sen uudessa muodossa. Uusi aloite jätettiinkin, mutta se vesittyi vuosia vieneissä
käsittelyissä.22

3.1.2 Saksalaiset pirtulaivat saapuvat Marjaniemen edustalle

Verrattaessa Perämeren rannikon takavarikkopaikkoja vuosina 1924�1926 vuosiin
1919�1923 havaitaan meriteitse tapahtuneen salakuljetuksen tulleen tärkeimmäksi sala-
kuljetusmuodoksi (ks. liite 6). Miksi tällainen merellinen salakuljetus syrjäytti rautatiet?
Ketkä merellistä salakuljetusta harjoittivat ja miten?

19. Kallenautio 1979, s. 243.
20. Ahtokari 1972, s. 55.
21. Alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittava kansainvälinen sopimus. Suomen sopimukset vie-

raitten valtioiden kanssa 1925 n:o 26; Immonen 1965, s. 76�77; Esimerkiksi Hailuodon edustalla vedettiin
tulliveneen tullessa tarkastamaan pirtulaivaa lippu salkoon, joka oli onkivapa. �Tullivartioalus pirtulaivojen
vieraana�. (art.) PS 16.6.1927.

22. Immonen 1964, s. 77�78.
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AHTOKARI erottaa alkoholin salakuljetuksessa neljä eri kautta. Viitenä ensimmäisenä
vuotena salakuljetus Suomeen tapahtui Virosta. Toisena vaiheena oli, että lasti siirrettiin
merellä virolaisista, saksalaisista ja muista ulkomaisista aluksista suomalaisiin laivoihin
tai saaristoon. Seuraavana vaiheena oli isojen pirtulaivojen tuleminen lasteineen aluevesi-
rajan läheisyyteen ja kauppojen käyminen siellä. Lopulta nämä aluevesiemme ulkopuolel-
la olevat paikat vakiintuivat kiinteiksi asemapaikoiksi, joissa mantereelta käytiin pienem-
millä aluksilla.23 Myös muissa tutkimuksissa tuodaan esille pirtulaivojen ankkuripaikat
aluevesirajojen ulkopuolella.24

Perämerellä tärkeimmäksi pirtulaivojen asemapaikaksi kehittyi Hailuodon Marjanie-
men edustan merialue.25 Marjaniemen kehittymistä pirtulaivojen keskuspaikaksi edisti
varmasti sen keskeinen sijainti. Hailuodon keskeinen asema salakuljetuspaikkana antoi
myös pirtulle uuden nimen, "hailuotolainen".26 Marjaniemen edustan keskeistä asemaa
edistivät varmasti myös tottumukset. Pirtulaivat saapuivat tutulle paikalle, johon helposti
osasivat. Toisaalta ostajat tiesivät, mihin laivat ankkuroituivat. Lisäksi Marjaniemen edit-
se kulki laivaväylä Perämeren pohjukan satamiin.

Pirtulaivojen oleskellessa Marjaniemen edustalla voidaan esittää, että Perämerellä sa-
lakuljetuksessa siirryttiin suoraan AHTOKARIN jaottelun mukaiseen neljänteen vaihee-
seen. Alkoholia käytiin hakemassa vakituiselta asemapaikalta aluevesirajan ulkopuolelta
moottoriveneillä. Se, miksi esimerkiksi pohjoisemmaksi ei tullut kuin muutamia pirtulai-
voja, johtui varmaankin Marjaniemen hallitsevasta asemasta. Lisäksi esimerkiksi Kemijo-
kisuun edusta oli vaarallinen laivoille, sillä paikka on karikkoinen.27

Syksyllä 1924 saksalainen laiva ajautui niin sanotulle Ulommaisen karille. Laivan kyl-
keen oli maalattu salanimi "Klara", mutta sen oikea nimi oli "Heinrick". Laiva oli kotoisin
Hampurista ja sen lastina oli pirtua. Laiva oli joutunut tuuliajolle, koska koneen sammut-
tua ankkurikettinki oli katkennut. Aluksen kohtaloksi koitui matalikolle hajoaminen.28

23. Ahtokari 1972, s. 60.
24. Ylikangas 1996, s. 286; Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 22.
25. Kemin tullikamarin vuosikertomus vuodelta 1925. KTKA Gj6:1. OMA; Kemin tullikamarin kirjeet tullihalli-

tukselle n:o 420 vuodelta 1925; n:o 803 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje
tullihallitukselle n:o 446 vuodelta 1924. PRTA Da:2. OMA; Komiteamietintö n:o 6/1926. Valtioneuvostolle
täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi valmistamaan asetetulta komite-
alta; "Pirtulaivasto merellä Oulun edustalla". (art.) PS 16.6.1924; "Pirtulaivoja ankkuroitunut Oulun edustalle".
(art.) PS 23.5.1925; "Hailuotolaiset tahtovat vapautua pirtutulvasta". (art.) Kieltolakilehti n:o 12 19.3.1925;
Piispantarkastuspöytäkirja Hailuodosta 6�7.6.1926. OTA Eb:8b. OMA; Oulun tullikamarin kirje tullihallituk-
selle n:o 372 vuodelta 1925. OTKA Da:7. OMA; Kirjediaari n:o 124 s. 340; n:o 457 s. 362. OLKA Aa:235 ,
237. OMA. 

26. �Suuri spriitakavarikko Kellossa�. (art.) Kaleva 17.6.1924.
27. Luettelo karilleajoista s. 53�56. Oulun luotsipiirin arkisto Bf:4. OMA.
28. Nykyisin aluksesta voidaan tyynellä ilmalla tähystää veden alta näkyviin höyrykattila. Alus makaa tukevasti

liejussa noin kahdeksan kilometrin päässä Kemin kaupungista. Nykyisin karikko oikeutetusti tunnetaan "Pirtu-
matalana". Rantaanajautumispäiväkirja n:o 1 vuodelta 1924. KTKA Gu:1. OMA; Hyötyniemi 1987, s. 224;
Sotisaari 1988, s. 322.
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Hailuodon edustalta moottoriveneet hakivat alkoholit mantereelle. Heti vuodesta 1924
alkaen toiminta ulottui aina Tornioon saakka. Salakuljetusta pyrittiin vielä harjoittamaan
aivan jäiden tuloon saakka.29 Tosin muutamat salakuljettajat jatkoivat toimintaa suksilla
meren jäädyttyä. Simon Maksniemeen olikin Hailuodosta vuonna 1926 muodostunut
hiihtoreitti. Työ oli kuitenkin vaarallista. Eräs salakuljettaja jäätyi kuoliaaksi ollessaan
hiihtämässä Hailuodosta Haukiputaalle.30

Salakuljetuksen tärkeimpänä kohteena pidettiin rannikkoaluetta Oulusta Tornioon. Me-
rellistä salakuljetusta oli myös Hailuodosta etelään, aina Siikajoelle asti.31 Alkoholin kul-
jetusta pirtulaivoista rannikolle helpotti 1920-luvulla siirtyminen purjeveneistä moottori-
veneisiin.32 Salakuljettajien moottoriveneet kehittyivätkin nopeasti. Eräskin vene oli täy-
sin suunniteltu vain salakuljetusta varten, ja siihen oli asennettu lentokoneen moottori.33

Salakuljetuksen kasvun vuoksi maaherra kutsui vuonna 1925 koolle kokouksen kes-
kustelemaan huolestuttavasta kehityksestä alkoholin salakuljetuksessa. Salakuljetuksen
valvomiseen katsottiin tarvittavan parempia veneitä ja tehokkaampia tarkastuksia. Lisäk-
si toivottiin parempaa yhteistyötä poliisi- ja tulliviranomaisten välille. Valvontaa toivot-
tiin tehostettavan Oulun ja Tornion rannikkoalueella. Erityisesti

�Hailuodon vartioimiseen olisi kiinnitettävä erikoista huomiota, sillä se on salakuljetuksen
keskuspaikka ja on siellä asujaimisto terrorisoitu täydelleen pirtukauppiaitten taholta.�34

Tosin Hailuodon kirkkoherra katsoi seuraavana vuonna paikkakuntalaisten ennemmin-
kin hakeutuvan salakuljetukseen rahallisen hyödyn vuoksi.35 Kalevakin kirjoitti vuonna
1925 seuraavasti:

�Kirjeenvaihtajamme ihmettelee, että valtion puolelta ei kiinnitetä suurempaa huomiota
Hailuotoon, vaikka saaren edustalla nytkin on ollut kolme pirtulaivaa, joista aivan vakitui-
sesti virtaa pirtua Oulun ympäristöön, syystä, että ei ole minkäänlaista estettä maalla eikä
merellä. Jos valtio olisi tänne asettanut yhden moottoriveneen ja kaksi miestä kesän ajaksi,
niin tilanne olisi aivan toinen. Nyt siellä on ainoastaan yksi poliisi satalukuista nykyaikai-
silla kulkuneuvoilla varustettua trokarilaumaa vastaan. Valtiolla ei kuulu olevan edes sen
verran varoja, että voisi palkata kesän ajaksi yhden ylimääräisen poliisin.�36

Yleinen käsitys on, että pääasiallisesti pirtua tuotiin Virosta. PULLAT kuitenkin pohtii
kirjassaan kysymystä, oliko spriitulvaan syynä yksinomaan virolainen sprii. Hän esittää
ajatuksen, että pirtua tuli myös muualta.37 Otaksuma voidaan ainakin Perämeren ja ilmei-

29. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirjeet tullihallitukselle n:o 461, n:o 565 vuodelta 1924; n:o 974 vuodelta 1925;
n:o 891, n:o 925 vuodelta 1926. PRTA Da:2�3. OMA; �Pirtulaivoja Hailuodon edustalla�. (art.) Kaleva
11.11.1926.

30. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 67 vuodelta 1926. PRTA Da:3. OMA; Kiimingin piirin
nimismiehen kirje maaherralle n:o 548 vuodelta 1925. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto DIa1:6. OMA.

31. Pöytäkirja 5.5.1925 maaherran koolle kutsumasta kokouksesta. Siikajoen piirin nimismiehen arkisto EIa1:33.
OMA; Limingan piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 516 vuodelta 1926. Limingan piirin nimismiehen ar-
kisto DIa1:8. OMA; Siikajoen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 38 vuodelta 1926. Siikajoen piirin ni-
mismiehen arkisto DIa1:6. OMA. 

32. Simpura 1982, s. 23; Tikkanen 1984, s. 15.
33. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 640 vuodelta 1927. TTKA Da:20. OMA.
34. Pöytäkirja 5.5.1925 maaherran koolle kutsumasta kokouksesta. Siikajoen piirin nimismiehen arkisto EIa1:33.

OMA.
35. Piispantarkastuspöytäkirja 6�7.6.1926 Hailuoto Eb:8b. OTA. OMA.
36. �Spriitakavarikko Hailuodosta�. (art.) Kaleva 16.6.1925.
37.  Pullat 1993, s. 50.
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sesti koko Pohjanlahden osalta osoittaa oikeaksi. Marjaniemen edustalla olleet alukset oli-
vat pääasiassa saksalaisia.38 Esimerkiksi Oulun raastuvanoikeuden tuomiokirjoista löy-
tyy seuraava maininta: "Samaa tavaraa, jota koko kesän on kuljetettu salaa maihin Hai-
luodon edustalla olevista saksalaisista pirtulaivoista."39

Pohjanlahden perälle tuotu pirtu oli pääasiassa saksalaista.40 Esimerkiksi Oulun tulli-
kamari kirjoitti: "...saksalaista pirtua salakuljetettu saksalaisista laivoista, jotka ovat Hai-
luodon edustalla."41 Tilanne ei ollut mitenkään uusi, sillä jo 1860-luvulla saksalainen
sprii oli korvannut salakuljetuksessa virolaisen spriin.42 Näin salakuljetuksesta pyrittiin
saamaan mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty, sillä PULLAT ja SÄTERI esittävät,
että virolainen sprii oli kalliimpaa kuin keskieurooppalainen ja varsinkin saksalainen
sprii.43

Myöskin koko Suomen rannikon osalta virolainen sprii syrjäytyi ensi sijassa saksalais-
ten ja tshekkoslovakialaisten pirtujen tieltä.44 Pohjanlahdelle pirtu tuotiin pääasiassa enti-
sillä saksalaisilla ja englantilaisilla torpedoveneillä tai muilla vanhoilla sota-aluksilla.
Varsin monet alukset kuuluivat saksalaisille rahamiehille. Miehistöt näissä aluksissa oli-
vat yleensä monikansallisia (saksalaisia, virolaisia ja suomalaisia).45 Vapaasatamat edisti-
vät salakuljetusta Itämerellä ja Pohjanlahdelle. Tällaisia satamia olivat Danzig, Bremen,
Hampuri, Lyypekki ja Memel. Muita pirtulaivoille tärkeitä satamia olivat Kiel ja Gdy-
nia.46

Pirtulaivat tulivat Perämerelle yhtäkkisesti, sillä heinäkuussa 1924 Marjaniemen edus-
talla oli jopa neljä laivaa kerralla.47 Tosin jo vuoden 1923 syksyllä laivoihin oli saatu en-
situntumaa (ks. s. 36). Tämä kuvastaa hyvin sitä, miten esimerkiksi tässä tapauksessa sa-
lakuljettajien uusi toiminta tuli suurena yllätyksenä viranomaisille. Hailuodon piirin ni-
mismiehen kirjeet vuoden 1924 kesäkuulta kertovat tapahtuneen yllätyksellisyydestä.
Hieman hätääntyneenä pyydettiin moottoriveneitä ja poliiseja apuun salakuljetuksen estä-
miseksi.48 Aikaisemmin salakuljetus ei huolettanut kirjeiden valossa. Tällaiset uudet

38. Kemin tullikamarin vuosikertomukset vuosilta 1924�1925. KTKA Gj:6. OMA; Kemin tullikamarin kirjeet
tullihallitukselle n:o 420 vuodelta 1925; n:o 803 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA; Takavarikkopäiväkirja n:o
11 vuodelta 1924. OTKA Ab:1. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallituksella n:o 12 vuodelta
1924. PRTA Da:2. OMA; Maaherran vuosikertomus vuodelta 1924. OLKA Hb:9. OMA; Oulun kaupungin
raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat §1617 vuodelta 1924; §833 vuodelta 1925. OKA IICa:2 , 4. OMA;
Tilannekatsaus n:o 1610 12.7.1924. EK VALPO I 1412. KA; �Tuonti ja vienti Oulun tullikamaripiirissä vuon-
na 1925�. (art.) Kaleva 14.2.1926; �Pirtulaiva Peräpohjolassa�. (art.) PS 3.11.1924; �Pirtulaivoja ankkuroitu-
nut Oulun edustalle�. (art.) PS 23.5.1925; �Pirtumoottoreita tuhoutunut myrskyssä�. (art.) PS 14.10.1925.

39. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat §1617 vuodelta 1924; §833 vuodelta 1925. OKA
IICa:2 , 4. OMA. 

40. Kemin tullikamari kirjeet tullihallitukselle n:o 303, n:o 385, n:o 478, n:o 791 vuodelta 1925; kirje sosiaalimi-
nisteriön raittiusosaston kauppa- ja välitysliikkeelle n:o 653 vuodelta 1924. KTKA Da:1. OMA; Limingan kä-
räjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirja §88 vuodelta 1925. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:214. OMA; Oulun
kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1925. OKA IICa:2�4. OMA; �Saksa-
laista spriitä runsaasti liikkeellä�. (art.) PS 19.6.1924. 

41. Takavarikkopäiväkirja n:o 11 vuodelta 1924. OTKA Ab:1. OMA.
42. Laine 1992, s. 26. 
43. Pullat 1993, s. 50; Säteri 1969, s. 184.
44. Komiteanmietintö 8/1926, s. 37. Valtioneuvostolle alkoholikomitealta; Suomen Tallinnan suurlähetystöstä lä-

hetetty kirje 4.6.1923 ulkoministeriölle. 74d salakuljetus. UM.
45. Pullat 1993, s. 54; Simpura 1982, s. 21�22. 
46. Pullat 1993, s. 96; Simpura 1982, s. 22�23.
47. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 416 vuodelta 1924. OTKA Da:6. OMA.
48. Kirjediaari n:o 124 s. 340; n:o 130 s. 341. OLKA Aa:235. OMA.
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�käänteet� kasvattivat piilorikollisuutta, sillä viranomaiset eivät siihen varautuneet. Oulun
tullikamari yrittikin heti alkuunsa saada Hailuodon merialueen tiukkaan valvontaansa. Se
pyysi tullihallitukselta nopeakulkuista, konekiväärillä ja valonheittäjällä varustettua
moottorialusta. Tällaista venettä tullihallituksella ei ollut antaa.49

Tarkasteltavana ajanjaksona (1924�1926) rautatiet menettivät asemansa tärkeimpänä
salakuljetusreittinä. Syynä tähän oli ensinnäkin se, että alkoholin kysyntä Pohjois-Suo-
messa kasvoi ja ainoastaan meritse pystyttiin tuomaan suuria määriä kerralla. Toiseksi ju-
nan lähtiessä jostakin Suomenlahden kaupungista se pysähtyi monella asemalla ennen
pääsyään Pohjanlahden perälle. Mikäli asemilla suoritettiin tarkkoja tarkastuksia, oli las-
tin pääseminen perille kyseenalaista. Kolmanneksi pirtulaivat olivat jo monta vuotta har-
joitelleet merenkäyntiä Suomenlahdella, joten nyt varmasti uskallettiin lähteä pitemmälle
matkalle aina Perämerelle saakka. Etelä-Suomen vesillä saattoi pirtulaivoja olla myös lii-
kaa, ja näin kilpailun kiristyessä salakuljetuksesta saatava tuotto oli ehkä pohjoisen vesil-
lä parempi. Lisäksi salakuljettajien kalusto vastasi nyt pitempien merimatkojen haasteita.

3.1.3 Paikkakuntalaiset salakuljettajina merellä

Vuosina 1919�1923 rautatiet olivat tärkein salakuljetusreitti alkoholin tuonnissa Perä-
meren rannikolle, mutta vuosina 1924�1926 meri muodosti tärkeimmän väylän salakul-
jetukselle. Tässä luvussa tarkastellaan, millaisia muutoksia merisalakuljetus toi salakulje-
tuksen tekijöihin. Pitää huomata, että kappaleessa tarkastellaan pirtulaivoista Hailuodon
Marjaniemen edustan asemapaikalta suoritettua salakuljetusta mantereelle ja saariin.
Kieltolain alkuvuosina salakuljettajat olivat pääsääntöisesti kotoisin muualta kuin tutki-
musalueeni kunnista. Oliko edelleen näin? Lisäksi kappaleessa vastataan kysymykseen,
miksi alkoholia salakuljetettiin.

Oulun tullikamaripiirin alueella pidätetyistä henkilöistä suurimman ammattiryhmän
merellisessä salakuljetuksessa muodostivat työmiehet, noin 63 prosenttia (17 henkeä) kai-
kista (27 henkeä). Tähän on laskettu myös saarissa pidätetyt, koska alkoholit saariin tuo-
tiin meritse. Seuraavana ryhmänä olivat maanviljelijät ja torpparit molemmat noin seitse-
mällä prosentilla (kumpiakin kaksi henkilöä). Kiinnijääneistä 25:n kotipaikka selviää.
Hailuodosta oli kotoisin kahdeksan, Oulujoelta seitsemän, Oulusta ja Haukiputaalta sekä
Rovaniemeltä kaksi. Loput olivat Nivalasta, Oulunsalosta, Iistä ja Paavolasta. Miesten
keski-ikä oli noin 31 vuotta. Ainoastaan neljä salakuljettajaa oli Oulun tullikamaripiirin
ulkopuolelta.50

49. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 416 vuodelta 1924. OTKA Da:6. OMA; Oulun tullikamarille saa-
punut tullihallituksen kirje n:o 241 vuodelta 1924. OTKA Ea:12. OMA.

50. Rikoskirjat vuosilta 1924�1926. OPLA, rikososasto Ae:17�19. OMA; Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1924.
OTKA Ab:1. OMA; Oulun raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA IICa:1�7.
OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Oulun tuomiokunnan arkisto
CIa:154�160. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Oulun tuomio-
kunnan arkisto CIVa:214�221. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�
1926. Oulun tuomiokunnan arkisto CIIa:215�222. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta
1924�1926. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:227�234. OMA. 



74
Kemin tullikamaripiirin tullirikosjuttulehdissä, joista ilmenee meriteitse salakuljetta-
neiden ammatti, suurin ryhmä on työmiehet. Tähän on laskettu mukaan myös saaret, kos-
ka alkoholit tuotiin saariin meritse. Työmiehiä oli noin 52 prosenttia (15 henkeä) kaikista
(29 henkeä). Toisena olivat talollisenpojat noin 14 prosentilla (4 henkeä). Seuraavana oli-
vat liikemiehet ja kalastajat. Heidän osuutensa oli noin 10 prosenttia (kumpiakin kolme
henkeä) kaikista. Viidentenä olivat maanviljelijät noin seitsemällä prosentilla (kaksi hen-
keä). Viimeisenä olivat kaupustelija ja räätäli. Kummankin osuus oli noin kolme prosent-
tia kokonaismäärästä. Kiinnijääneistä selviää kahdentoista kotipaikka. Näistä neljä oli Ke-
min maalaiskunnasta, kolme Rovaniemeltä, kaksi Kemistä ja loput Kuivaniemeltä, Oulus-
ta sekä Kaskisista.51 Kemin ja Oulun tullikamaripiireissä salakuljetukseen syyllistyivät
pääasiassa paikkakuntalaiset. ANTTILA ja TÖRNUDD esittävät, että tilapäisesti jollakin
alueella oleskelevilla saattaa olla keskeinen vaikutus rikollisuuteen.52 Näin ei ainakaan
ollut kieltolain aikaisessa merisalakuljetuksessa näissä kahdessa tullikamaripiirissä. Sala-
kuljettajiksi tarvittiinkin alueen meren, saaret ja mantereet tuntevia.

Tornion tullikamaripiirissä tuli merellisestä salakuljetuksesta vuosina 1924�1926 ilmi
vain kaksi tapausta. Määrä on todella pieni, varsinkin, kun sitä vertaa Oulun ja Kemin tul-
likamaripiireihin. Kysymys ei niinkään ollut viranomaisten tehottomuudesta, vaan siitä,
ettei Tornion tullikamaripiiri sijainnut salakuljettajien reittien varrella.53 Huomattavaa on,
että naiset eivät ainakaan Perämerellä osallistuneet merelliseen salakuljetukseen. Mootto-
riveneiden käyttö oli selvästikin miesten työtä.

Työmiesten suuri osuus salakuljetuksessa herättää mielestäni mielenkiintoisen kysy-
myksen. Kuinka työmiehillä, joiden keskimääräinen päiväpalkka oli vuosina 1924�1926
noin 37 markkaa,54 oli niin paljon rahaa sijoitettavaksi salakuljetukseen? Keskimääräi-
nen työmiehiltä takavarikoidun alkoholierän arvo merellä tai saarissa oli Kemissä ja Ou-
lussa noin 5 132 markkaa. Tosin on huomattava, että valtio laski pirtun litrahinnaksi aino-
astaan 25 markkaa.55 Katukaupassa litrahinta oli vuosina 1924�1926 noin 80 markkaa.
Alkoholin hinta pirtulaivalla oli syksyllä 1925 kymmenen markkaa litra.56 Yleensä työ-
miehet toimivat kahden tai kolmen hengen ryhmissä, mikä pienensi sijoitettavaa riskiä.57

Siltikin sijoitus olisi ollut useamman kuukauden palkka.
Kemin tullikamaripiirissä antavat alkoholin ostoon käytetyt rahamäärät aihetta ihmet-

telyyn, kun kaksi kalastajaa jäi kiinni salakuljetuksesta. Toinen jäi kiinni yritettyään kul-
jettaa 1 430 litraa pirtua. Tämän lastin arvo oli 35 750 markkaa (kadulla 114 400 mark-

51. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA.
52. Anttila � Törnudd 1983, s. 60.
53. Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA Aeb:22�27. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta

1924�1926. TTKA Ad:7. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Alatornion piirin nimismiehen
arkisto CIIIa:2. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1924�1926. Tornion kau-
pungin arkisto A1/280�282. OMA; Alatornion ym. pitäjien käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta
1924�1926. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:228�233. OMA.

54. Suomen taloushistoria 3 1983, s. 422.
55. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA; Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1924. OTKA

Ab:1. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA II-
Ca:1�7. OMA.

56. Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirja §99 vuodelta 1925. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:156.
OMA; Poliisitutkintapöytäkirja n:o 27 vuodelta 1926. OPLA, rikososasto Ca:15. OMA.

57. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA; Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1924. OTKA
Ab:1. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA II-
Ca:1�7. OMA.
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kaa). Toisella oli huomattavasti huonompi onni. Hän jäi lyhyen ajan (75 vuorokauden) si-
sällä kiinni salakuljetuksesta kolme kertaa. Määrät ja arvot olivat huimia: ensimmäisellä
kerralla 4 450 litraa, arvo 111 250 markkaa (kadulla 356 000 markkaa), toisella kerralla
2 390 litraa, arvo 59 750 markkaa (kadulla 191 200 markkaa) ja kolmannella kerralla
1 080 litraa, arvo 27  000 markkaa (kadulla 86 400 markkaa).58 Toinen ihmetystä aiheut-
tava taloudellinen seikka ovat moottoriveneet. Muutamissa tapauksissa salakuljettajilta
saatiin takavarikoitua veneet, joiden arvot olivat suuria: 5 000 markkaa, 6 500 markkaa,
7 170 markkaa, 15 580 markkaa, 24 000 markkaa ja 25 000 markkaa.59

Sekä työmiesten että kalastajien käyttämät rahamäärät alkoholin salakuljetukseen anta-
vat aihetta kysyä, mistä rahat olivat peräisin. Mielestäni on selvää, että kaikki käytetty ra-
ha ei ollut heidän omaansa. Vaikuttaakin siltä, että kiinnijääneet olivat pelkkiä apureita.
Toiminnan rahoituksen hoitivat mitä ilmeisemmin muut. Useat haastatelluista ja kieltola-
kiaikaa muistelleista mainitsevat, että toiminnan taustalla on ollut pirtuisäntä, joka on an-
tanut vain ohjeita ja määräyksiä rahoittaessaan salakuljetusta pirtulaivoilta rannikolle ja
täältä eteenpäin.60 SUNDKIN kirjoittaa pirtuisännän organisoineen salakuljetuksen Vaa-
san seudulla.61

Vuosien 1924�1932 tullirikosjuttulehtien, takavarikkopäiväkirjojen ja raastuvanoi-
keuksien tuomiokirjojen pohjalta on todennäköistä, että salakuljetus Perämeren rannikolla
oli portaittaista. Ylimpänä olivat pirtuisännät, jotka hoitivat toiminnan rahoituksen. Heil-
lä on myös pitänyt olla tieto pirtulaivojen saapumisesta Hailuodon edustalle. Toisena oli-
vat tukkukuljettajat, jotka maksua vastaan kuljettivat alkoholin pirtulaivoista saariin,
upottivat sen mereen tai veivät pienemmissä erissä mantereelle. Kolmantena olivat maissa
toimineet tukkukuljettajat, jotka maksua vastaan kuljettivat alkoholia. Neljäntenä olivat
käsikauppiaat, jotka hoitivat pienempien erien paikallismyynnin, mikäli omasta suusta lii-
keni. Näkemykseni asiaan on muodostunut alkoholin takavarikoiduista litramääristä, ta-
kavarikkopaikoista ja kiinnijoutuneiden määrästä/takavarikkopaikka. Yleisesti ottaen ta-
kavarikoitu litramäärä pieneni tultaessa mereltä ja saarista mantereelle. Lisäksi merellä ja
saarissa saatiin kiinni vain muutamia henkilöitä, kun taas mantereella saattoi useampikin
ihminen joutua kiinni odottaessaan pirtukuormaa.62 Vuonna 1925 salakuljetuksen katsot-
tiin Kemin tullikamaripiirissä siirtyneen jo järjestäytyneiden yhtymien haltuun.63 Organi-
saatio oli samantyyppinen Espoonkin seudulla.64

Valitettavasti mistään asiakirjoista ei paljastu pirtuisäntien nimiä tai yleensäkään ole-
massaoloa. Museovirastosta löytyykin maininta:

58. Tullirikosjuttulehdet n:o 15, n:o 19, n:o 31 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA.
59. Tullirikosjuttulehdet n:o 8, n:o 12, n:o 21 vuodelta 1925; n:o 8 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA; Takavarik-

kopäiväkirjat n:o 43 vuodelta 1924; n:o 17 vuodelta 1925. TTKA Ad:7. OMA.
60. Ylikonstaapeli Armas Ilvon haastattelu. Simo 13.7.1994; Autoilija Olavi Isonikkilän haastattelu. Tornio

5.8.1997; Eläkeläinen Mauno Kaupin haastattelu. Haukipudas 26.7.1998; MV:K 20/13 Siikajoki. MV; MV:K
20/9 Liminka. MV; Alko 10 vuodelta 1977 / Paavo Kytökorpi. SKS.

61. Sund 1992, s. 253.
62. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1924�1932. KTKA Cd:1�2. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1924�

1932. TTKA Ad:7�8. OMA; Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1924. OTKA Ab:1. OMA; Oulun kaupungin
raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1932. OKA IICa:1�26. OMA; Tornion kaupungin
raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1924�1932. Tornion kaupungin arkisto A1/280�288. OMA.

63. "Väkijuomain salakuljetus tänä vuonna". (art.) PS 24.12.1925.
64. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 22.
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�Suuret pomot, jotka pirtun suursalakuljetuksen järjestivät, olivat kaikelta kansalta salassa.
Välikädet kuljettivat pirtun maihin, varastoivat sen ja jakoivat trokareille, jotka hoitelivat
vähittäismyynnin.�65

Myös PULLATILLA maininta jää ainoastaan "pomoksi".66 Toisaalta voidaan ajatella,
että kuljettajat eivät edes tienneet näiden henkilöiden nimiä. He vain saivat tehtävän ja ra-
hat joltakin välittäjältä. Komiteanmietinnössä vuodelta 1926 katsottiin, koko Suomea aja-
tellen, että ne, jotka kuljettivat alkoholia salaa maahan, eivät olleet tämän laittoman liik-
keen varsinaisia johtajia vaan palkattua henkilökuntaa. Varsinaiset johtajat oli saatava
esiin, muuten toiminta ei pysähtynyt. Lisäksi kirjoitettiin:

��että ryhdyttäisiin tarmokkaisiin toimenpiteisiin laittoman väkijuomaliikkeen johdon ja
sen käyttämien menettelytapojen selville saamista tarkoittavan suunnitelmallisen etsiväntoi-
minnan aikaansaamiseksi.�67

AHTOKARIKIN mainitsee, että pirtuisännät eivät Suomessa osallistuneet itse salakul-
jetukseen vaan lähettivät asialle renkinsä.68 Tilanne ei ole 1990-luvulle tultaessa miten-
kään muuttunut. Yhä edelleen alkoholin salakuljetus Suomessa on organisoitunut. Aino-
astaan salakuljetustavat ovat muuttuneet siten, että alkoholi tuodaan maahan yleensä re-
koissa ja konteissa.69

Mitkä tekijät vetivät ihmisiä salakuljetukseen? Salakuljettajaa uhkasivat vaarat niin
merellä kuin maalla. Suurimpana houkuttimena oli raha70, sillä seudun taloudelliset olot
olivat tiukat. Pirtujen hakemisesta pirtulaivalta maksettiin varmasti hyvin, sillä mahdolli-
nen voitto pirtuisännälle maahantuodusta pirtusta oli todella suuri. Esimerkiksi Kemissä
eräs henkilö toimi poliisina, mutta vaihtoi paremman palkkauksen vuoksi työpaikkaa pir-
turengiksi.71

Syynä salakuljettajaksi alkamiseen on saattanut olla myös työn puute, sillä esimerkik-
si 1920-luvulla saapui useita satoja työmiehiä Kemijokisuulle töitä etsimään.72 Veitsiluo-
don saarelle aukaistiin saha 23.11.1922.73 Kesällä 1926 oli Kemi Oy:n sahalla noin kah-
den kuukauden lakko,74 joka ehkä sekin pakotti muutaman henkilön etsimään talven rahat
salakuljetuksesta. Lisäksi edellisenä vuonna yhtiö oli lopettanut sahaustoiminnan Simon
Kalliossa.75 Tilanne köyhäinhoidossa Kemijokisuulla paheni 1920-luvulla. Esimerkiksi
toimeentulon hetkeksikin katketessa oli ihmisten turvauduttava kunnan apuun.76 Seuraa-
vassa on kertomus eräästä salakuljetustapauksesta:

65. MV:K 20/9 Liminka. MV.
66. Pullat 1993, s. 88.
67. Komiteamietintö n:o 6/1926. Valtioneuvostolle täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja

tehostamiseksi valmistelemaan asetetulta komitealta.
68. Ahtokari 1972, s. 89�90.
69. �Pirtun salakuljetus kukoistaa taas�. (art.) PS 7.7.1995.
70. Valtokari 1999, s. 80; Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 9.
71. Suunnittelija Paavo Koskenniemen haastattelu. Kemi 31.1.1995.
72. Satokangas 1997, s. 258.
73. Satokangas 1991, s. 359.
74. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje n:o 143 vuodelta 1926. KTKA Aa:52. OMA; Virtanen

1993, s. 430�431.
75. Siipola 1986, s. 163; Hedman 1969, s. 442.
76. Satokangas 1997, s. 350�351.
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26-vuotias työmies Oulunsalosta osti pirtulaivalta sata litraa pirtua, maksaen niistä 12 mark-
kaa litra. Hän kaivoi pirtut Hietakarin rantaan, josta kuljetti ne vähitellen omaan kellariin.
Täältä hän myi pirtuja 35�40 markkaa litra. Lokakuun lopulla hän osti jälleen sata litraa
pirtua Marjaniemen edustalla olleesta pirtulaivasta, maksaen nyt kymmenen markkaa litra.
Nyt hän upotti pirtut Rysäkarin rantaan, ja myi niitä 40 markkaa litra. Kuljetuksesta mies sai
sata päiväsakkoa, myynnistä 150 ja hallussapidosta sata päiväsakkoa tai varojen puuttuessa
180 päivää vankeutta.77

Mutta salakuljetukseen ei vetänyt pelkästään raha. Yksi Suomen kuuluisimmista sala-
kuljettajista, Algoth Niska,78 on ajatellut seuraavasti:

"Salakuljetuksella on ihmeellinen vetovoima. Tuolla valonaralla käsityöllä on vissi viehä-
tyksensä. Siinä on varsin monta tuntematonta tekijää, jotka määrättyihin ihmisluonteisiin
vaikuttavat houkuttelevasti. Oikean salakuljettajan sisimmässä sävähtää hänen ajatellessaan
syyspimeässä yössä tehtävää retkeä alueveden ulkopuolella olevaan laivaan. Ei mikään
muistuta siitä, että olisi lain ulkopuolella. Ja miksikä niin tuntuisikaan? Laki on kaiken taus-
tana, laki tuo jännityksen ja seikkailun eikä ilman niitä maksettaisi kallista hintaa. Salakul-
jettajien tielle asetetut vaikeudet vain epäsuorasti kruunaavat teon!"79

Monilta retkiltä kertyi hyviä tarinoita, joita sitten kerrottiin kavereille. Salakuljettajien
kertomuksissa poliiseista ja tullimiehistä tehtiin usein tyhmiä80 (ks. �Trokarin elämää� s.
181).

Salakuljetus ei ollut helppoa toimintaa. Lastaus laivasta pirtumoottoriin oli raskasta,
kiireistä ja vaarallista työtä. Kova merenkäynti vaikeutti monesti lastausta, vaikka pirtu-
laiva ja moottorivene olivat vierekkäin. Työ tehtiin usein pimeässä, mikä lisäsi riskejä.
Onnettomuuksiakin sattui, esimerkiksi vuonna 1925 erään Marjaniemen edustalla olleen
pirtulaivan bensiinitankki räjähti.81 Tulli- ja poliisiviranomaisten lisäksi kuljetuksia vai-
keuttivat ilmasto-olot ja uppotukit82.

Vuosien 1924�1926 aikana rautatiet menettivät asemansa pohjoisen tärkeimpänä sa-
lakuljetusreittinä. Tilalle tuli meritie. Toisena merkittävänä muutoksena voidaan pitää si-
tä, että paikkakuntalaiset ottivat salakuljetuksen omiin käsiinsä. Tosin muutamia ulko-
paikkakuntalaisiakin osallistui toimintaan. He työskentelivät usein jonkun paikkakuntalai-
sen kanssa. Paikallisten aktiivinen osallistuminen salakuljetukseen johtui pirtulaivojen tu-
losta Perämerelle. Aikaisemmin salakuljetukseen ei voinut oikeastaan osallistua, koska al-
koholi tuli junalla Etelä-Suomesta. Nyt, kun pirtulaivat tulivat Hailuodon edustalle, tarvit-
tiin salakuljettajiksi alueen meren, saaret ja mantereet tuntevia.

77. Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirja §99 vuodelta 1925. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:156.
OMA.

78. Pullat 1993, s. 75.
79. Kilpi 1976, s. 10.
80. Ahtokari 1972, s. 94.
81. �Pirtulaivan miehiä tuuliajolla�: (art.) PS 26.6.1925; Valtokari 1999, s. 83.
82. Esimerkiksi Kemin satama-alueella ja sen ympäristössä oli paljon uponneita tukkeja. Nämä olivat liettyneet

alapäästä pohjaan ja seisoivat ihan pystyssä vesirajassa. Alus olisi voinut osuessaan näihin mennä rikki ja upo-
ta. "Suuri vaara". (art.) PS 28.7.1921.
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3.1.4 Pitkätsiimat ja maakuopat piilorikollisten kätköinä

Salakuljetuksen siirtyminen merelle muutti salakuljetuskeinoja. Rautateitse kuljetettaessa
alkoholeja piilotettiin kääröihin, laukkuihin, laatikoihin jne. Kappaleessa tutkin kysymys-
tä, miten salakuljettajat varmistivat alkoholien saannin myyntiin, varsinkin, kun heillä
saattoi olla tuhansia litroja alkoholia veneessään.

Alkoholien piilottamisessa ennen mantereelle vientiä käytettiin usein hyväksi merta.
Lastin merestä löytäminen varmistettiin niin sanotun pitkänsiiman avulla. Siima oli use-
an sadan metrin pituinen köysi, johon oli noin kymmenen metrin välein kiinnitetty kan-
gassäkkejä. Säkkeihin laitettiin kolmesta neljään pirtukanisteria ja painoksi kiviä. Maa-
merkkejä (puita, rakennuksia tai muita sellaisia) hyväksikäyttäen siima upotettiin saarien
suojaan. Kun pirtua tarvittiin myyntiin, käytiin siima naaraamassa ylös.83 Jotta pirtun löy-
täminen olisi viranomaisille entistä vaikeampaa, maalattiin kanisterit mustiksi. Näin ne
eivät kimallelleet veden pohjalla. Maalaustavasta syntyi kanistereille nimi "neekerinpo-
jat".84

Oulun tullikamaripiirissä salakuljettajien suosimiksi pirtun merikätköiksi muodostui-
vat Oulun ja Kellon edustalla olevien saarien merialueet. Löydetyt pitkätsiimat sisälsivät
suuriakin pirtumääriä, kuten 304 litraa, 400 litraa ja 200 litraa. Näille "meripirtuille" ei
tietenkään löytynyt omistajia. Vuosina 1924�1926 tullikamaripiirin alueella mereltä ta-
kavarikoitiin 2 735 litraa alkoholia, näistä 1 969 litraa (noin 72 prosenttia) jäi ilman omis-
tajaa.85 Siikajoen nimismieskin pelkäsi pitkän rannikon houkuttelevan salakuljettajia va-
rastoimaan pirtua mereen, sillä vartiointi kylästä käsin oli vaikeaa.86 Limingassa kerrot-
tiin pirtua upotetun pääasiassa Temmesjoen suupuolen vesille:87

�Parhaana aikana Temmesjokisuu oli niin täynnä viinakanistereita, että siellä ei tahtonut olla
poikasille kalastuspaikkaa.�88

Kemin tullikamaripiirissä salakuljettajien suosimiksi pirtun merikätköiksi muodostui-
vat Rautakallion, Ajoskrunnin ja Ajoksen merialueet. Paikat sijaitsevat varsin lähellä toi-
siaan. Moottoriveneiden palatessa Marjaniemen edustalta sijaitsivat alueet veneille edulli-
sella kulkureitillä. Löydetyt pitkätsiimat sisälsivät usein varsin suuriakin alkoholimääriä,
kuten 550 litraa, 440 litraa, 350 litraa ja 340 litraa. Tullivartijat löysivät siimat naarates-
saan saarten merialueita. Näillekään alkoholeille ei löytynyt omistajaa. Tullikamaripiiris-
sä takavarikoitiin merestä vuosina 1924�1926 yhteensä 2 540 litraa alkoholia, kun me-
rellä saatiin 1 808 litraa. Näihin merellä takavarikoituihin saatiin aina syyllinen.89 Torni-
on tullikamaripiirissä pitkäsiimalöytöjä ei tarkasteltavana ajanjaksona tehty.90 Syynä var-

83. Ahtokari 1972, s. 91; MV:K 20/2 Harjavalta (muisteli Pohjois-Suomea). MV; Valtokari 1999, s. 84.
84. Jyläskoski 1976, s. 16.
85. Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1924. OTKA Ab:1. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston

tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA IICa:1�7. OMA.
86. Siikajoen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 304 vuodelta 1926. Siikajoen piirin nimismiehen arkisto

DIa1:6. OMA.
87. Alko 10 vuodelta 1977 / Paavo Kytökorpi. SKS.
88. MV:K 20/9 Liminka. MV.
89. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA.
90. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1924�1926. TTKA Ad:7. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuo-

miokirjat vuosilta 1924�1926. Tornion kaupungin arkisto A1/280�282. OMA.
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masti oli salakuljetuksen vähäisyys. Tosin voisi olettaa, että Tornionkin edustalla pitkiä-
siimoja käytettiin, mutta viranomaiset eivät niitä havainneet. Tornion edustalla on run-
saasti myös salakuljetetun alkoholin piilopaikoiksi kelpaavia saaria.

Alkoholia vietiin piiloon myös saariin. Perämeressä onkin runsaasti saaria, kareja ja
niemiä.91 Oulun tullikamaripiirissä alkoholia piilotettiin moneen eri saareen, muun muas-
sa Hailuotoon, Kraaseliin, Turppeensaareen, Piispanletonniemeen, Kropsunsaareen ja
Hoikkahiukeeseen. Kellon edustan Hoikkahiukeesta kirjoitettiin vuonna 1926:

"Saari näytti olevan oikein salakuljettajien pesäpaikka, sillä hiekkapaikat oli aivan myllätyt
kätköinä, ollen lapioita useampia saatavilla."92

Saarista löytyi yleensä varsin huomattavia alkoholimääriä, esimerkiksi 900 litraa, 830
litraa ja 670 litraa. Vain harvoille saarista löydetyille alkoholeille saatiin omistaja. Oulun
tullikamaripiirin alueella takavarikoitiin vuosina 1924�1926 saarista yhteensä 10 931 lit-
raa alkoholia. Näistä 8 377 litraan (noin 77 prosenttiin) ei löytynyt omistajaa. Yhteensä
kahdeksaan tapaukseen 39:stä saatiin omistaja, ja näistä viisi tapausta sattui Hailuodos-
sa.93

Kemin tullikamaripiirissä suosittuja saaria alkoholien piilottamiseen olivat Lehtikrun-
ni, Inakari ja Ajos. Jonkin verran käytettiin Täikönkaria, Ajoskrunnia, Isoa-Huituria ja
Kuukankaria. Saarista löytyi varsin huomattavia alkoholimääriä, esimerkiksi 1 420 litraa,
2 390 litraa, 3 480 litraa ja jopa 4 450 litraa. Varsin usein tullivartijoiden löydettyä alko-
holit ei niille löytynyt omistajia. Niinpä alkoholit tuomittiin valtiolle. Kemin tullikamari-
piirissä takavarikoitiin vuosina 1924�1926 saarista 20 590 litraa alkoholia. Seitsemässä
tapauksessa 19:stä vuosilta 1924�1926 saatiin saarista löydetyille alkoholeille omistajat
(yhteensä 11 680 litraan). Näissäkin tapauksissa alkoholit tuomittiin valtiolle, kuten il-
man omistajaa löydetytkin.94

Tornion tullikamaripiirissä pirtutakavarikkoja saarista tehtiin vuosina 1924�1926
kahdeksan, yhteensä 3 126 litraa. Näistä kuudessa tapauksessa tekijät jäivät tuntematto-
miksi. Suosituin saari piilotukselle oli Herakari. Yksittäiset takavarikot Tornion piirissä-
kin olivat suuria, kuten 1 250 litraa, 874 litraa ja 750 litraa.95 Kaikissa tullikamaripiireissä
piilorikollisten osuus ilmirikollisista on suuri. Viranomaiset löysivät alkoholit monesti il-
man salakuljettajia, mikä tietysti tuo varauksen kappaleessa 3.1.3 (Paikkakuntalaiset sala-
kuljettajina merellä) esitettyihin tietoihin salakuljettajista. Kaikissa tullikamaripiireissä
meri- ja saarikätköjä tehtiin runsaimmin loppukesästä ja -syksystä. Syynä oli monesti sa-
lakuljetusta suosiva vuodenaika: valoisa aika väheni. Toisaalta tähän liittyy riskinsäkin,
sillä pimeässä alkoholien kätkeminen oli vaikeaa. Viranomaisten oli helpompi löytää pii-
lopaikat.

Seuraavassa on tullivartijoiden kertomus marraskuulta 1926 eräästä saarietsinnästä:
�Sitten kun tullikamaripiiri oli saanut Tullihallituksen Herra Pääjohtajalta sähkösanomalla
myöntävän vastauksen tullikamarin tekemään esitykseen, että tullikamari saisi joiksikin päi-

91. Teerijoki 1957, s. 9.
92. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja §1291 vuodelta 1926. OKA IICa:6. OMA.
93. Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1924. OTKA Ab:1. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston

tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA IICa:1�7. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat
vuosilta 1924�1926. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:154�160. OMA.

94. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA.
95. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1924�1926. TTKA Ad:7. OMA.
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viksi vuokrata Kemi yhtiöltä hinaajalaivan tarkastamaan ulkosaaria ja rannikoita ja merellä
liikkuvia moottoriveneitä, koska varmasti tiedettiin, että pirtun kuljetus oli sitten kun ensim-
mäisen talven jälkeen oli tullut suojailmat ja rannikot vapautuneet jääpeitosta, saanut tavat-
toman suuren vauhdin. Lähti joukkue, johon kuului kuusi etsivää poliisia ja neljä tullivarti-
jaa kolme päivää kestävälle vartiomatkalle keskiviikkoaamuna tällä viikolla ulos merelle
sanotun yhtiön hinaajalaivalla. Tiedettiin myös Oulun seudulla Marjaniemen luona olevan
saksalaisen pirtulaivan joka oli saapunut sinne tämän kuun 2. päivänä. Matkalle lähtiessä oli
yli 10 celsiuksen pakkanen, maa lumeton vaan kuori jäätynyt. Tämä kymmenhenkinen jouk-
kue tarkasti ensimmäisenä päivänä Ajoksen ja Ajoskrunni -nimiset saaret, seuraavana kah-
tena päivänä Tiurasenkrunni -nimisen saaren, ulkosaaria, Simon rannikot ym. He olivat löy-
täneet suuria peitossa olevia maakuoppia, jotka olivat nykyisin tyhjennetyt päättäen siitä,
että kellarit olivat tuoksuneet pirtulta. Etsijät olivat tulleet siihen vakaumukseen, että heidän
työnsä oli liian myöhäistä, sillä pirtutrokarit olivat käyttäneet hyväkseen uutta suvea tietoi-
sina siitä, että tullin vartioalukset olivat jo maalla ja heillä vapaus liikkua. Pahaksi onneksi
tuli seuraavana päivänä lumipyry, joka kesti koko päivän häiriten kovasti heidän uutteraa
etsintätyötään. Tuloksena koko tästä matkasta oli ainoastaan kuusi astiaa a 10 litraa pirtua,
jotka löydettiin maakuopasta Tiurasenkrunnissa. Pahoillaan huonosti onnistuneesta mat-
kasta ovat mukana olleet tullivartijat päättäneet jäiden kantaviksi tultua jatkaa etsiskelyä.�96

Salakuljettajat käyttivät runsaasti mielikuvitusta alkoholien kätkemisessä saariin. Kät-
köistä pyrittiin tekemään mahdollisimman näkymättömiä. Kiviä siirrettiin sivuun ja kai-
vettiin kuoppa, jonka pohjalle asetettiin kanistereita. Päälle laitettiin esimerkiksi turvetta.
Tällä pyrittiin ehkäisemään kanistereiden kiiltely ja oudon äänen kuuluminen, mikäli as-
tuttaisiin niiden päälle. Päälle ladottiin vielä kiviä, jotteivät tullimiesten metalliset koetus-
puikot rikkoisi kanistereita.97 Ilmeisesti kova ja hyvä työ antoi myöhemmin tekijälleen
riittävän palkan vaivannäöstä. Kempeleen piirin nimismies kertoi piilotuskeinoista seu-
raavasti:

"Kätköpaikkoja ovat erinomaiset Oulunsalon rannat ja saaret kuin myös Niitynmaan rannat
Selkämaasta Myllypurolle Vesalaan päin. Säilytystä varten kaivetaan rannalle veden alle
matalalle kuoppa, jonne pirtut astioineen ladotaan, kuoppa peitetään ja meriveden laineet
huolehtivat ettei jälkeäkään näy maan liikutuksesta. Onhan rannat siksi avonaiset, että jos
salakuljettajille epäilyttäviä henkilöitä ilmaantuu heidän vartiostonsa alueelle, on tieto sala-
merkein annettu jo ennen poliisimiesten saapumista ja pirtut ovat silloin veneeseen uudel-
leen lastattu ja vene matkalla merelle."98

Rantahietikkoon saatettiin rakentaa kiviä ja lautoja hyväksikäyttäen "pirtukellari". Ke-
min Kuukankariin oli erään pirtin luo rakennettu korkeushyppypaikka. Tämä herätti tulli-
miehissä ihmetystä. Paikkaa tarkemmin tutkittaessa löytyi korkeushyppypaikan alta tuhat
litraa pirtua. Kemin Lehtikrunnista löydettiin asunnon läheisyydessä olleen kellarin alta
toinen kellari, joka sisälsi 1 080 litraa pirtua.99

Pitkiensiimojen ja maakuoppien ohella kiinnijoutumista pyrittiin välttämään erilaisilla
merkinantojärjestelmillä. Pirtukuormaa ei tietenkään tuotu suoraan rantaan. Tuonti pyrit-
tiin aina varmistamaan tavalla tai toisella. Yöllä voitiin käyttää valomerkkejä. Valoisaan

96. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 803 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA.
97. Hyötyniemi 1987, s. 225; Valtokari 1999, s. 26, 110.
98. Kempeleen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 817 vuodelta 1926. Kempeleen piirin nimismiehen arkisto

DIa1:1. OMA.
99. Tullirikosjuttulehti n:o 39 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA; �Salakuljettajien viinaksia jälleen tullimiesten

käsiin�. (art.) PS 18.9.1926; �Lehtikrunnista yhä vain löytyy pirtua�. (art.) PS 25.11.1926.
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aikaan meren saaristossa oli merkinantajia. Aurinkoisella säällä voitiin peilillä tehdä sovi-
tut merkit.100 Eräs tapa merkinantoon ilmenee seuraavasta pirtukuskin kirjeestä, joka saa-
tiin hänen taskustaan:

"Ajoskrunni katsella rannat ympäriinsä koko yön jos ei mitään vaarallista näy niin olla vas-
tassa siinä pirttihaminassa mikä on Inakaria vasten. Se on sama paikka missä Hanskin olisi
viime kerralla pitänyt olla siinä tapauksessa että tullimoottori ankkuroi tähän paikkaan tai
jotain muuta epäilyttävää näkyy. Niin muuttaen sinne vastakkaiselle puolen saarta missä
erehdyksessä viime kerralla oli ja teette saatanan suuren tulen rannalle että olemme tule-
matta. Ja jos niin on että emme voi tulla tähän saareen niin tulemme Paavonkariin, joten osa
pojista voi muuttaa sinne. Ainoastaan tulenpitäjät jäävät saarelle. Ilmoita Villelle, M:n
pojille ja N.L:lle että ne tulevat mukaan. Huom! Älä sano mihin tullaan ennen kuin sitten
vasta kun lähdette Paavonkarista merelle, sano vain että siellä jossakin Ajoksen ran-
nalla."101

Muistettava on, että tässä esitetyt alkoholin piilotustavat ovat seurausta ilmirikollisuu-
desta. Kätköjen löytymiseen ovat vaikuttaneet valvontaviranomaisten suhtautuminen työ-
hönsä ja pelkkä sattumakin. Ei voi olla epäilemättä sitä, etteikö jokin piilotustapa/tavat
jäänyt piilorikollisuudeksi. Ensinnäkin merialue on laaja ja saaria paljon. Toiseksi viran-
omaisilla ei välttämättä ollut halukkuutta etsiä kätköjä, koska yleinen mielipide kieltolais-
ta oli kielteinen. Lisäksi miehistöä ja kalustoa ei ollut valvontatyöhön riittävästi. Peräme-
ren rannikon salakuljetuskeinot olivat käytössä myös muualla Suomessa. Saaristoja ja
merialueita käytettiin hyväksi maakuoppien ja pitkiensiimojen kätköinä.102

Miksi alkoholia ei tuotu suoraan maihin, vaan se upotettiin mereen tai piilotettiin saa-
riin? Ensimmäisenä syynä oli varmasti varovaisuus, olihan rantaan toimittaminen salakul-
jettajille vaikein vaihe tullivartijoiden ja poliisien takia. Toiseksi syynä oli varmaankin
kuljetettavien alkoholien suuri määrä. Mereen piilottaminen oli salakuljettajille varsin
helppo tapa kätkeä isompikin lasti vaivattomasti ja nopeasti. Parempi oli piilottaa alkoho-
lit ja odotella esimerkiksi syksyä. Tällöin voitiin pimeyden turvin tuoda alkoholilasti mai-
hin. Lisäksi tullikamarit ottivat vartioaluksensa varsin varhain maalle, joten tullikaan ei
ollut myöhäissyksyllä enää häiritsemässä.103 Saattoi olla niinkin, että koko lastille ei heti
löytynyt ostajaa. Niinpä sitä myytiin pienemmissä erissä tai käytiin maissa sopimassa tu-
levista kaupoista. Vasta sen jälkeen alkoholit haettiin kätköistä. Toisaalta oli parempi kät-
keä alkoholit mereen ja saariin kuin omaan taloon tai talon lähettyville. Näin vältyttiin sa-
lakuljetussyytteeltä, jos viranomaiset löysivät kätkön.

3.1.5 Pirtukaravaanit rannikolta

Tarkastellessamme alkoholin salakuljetusta vuosina 1924�1926 herättää Kemin tullika-
maripiirin takavarikkomäärien suuruus ihmetystä (ks. liite 4). Miten tässä piirissä takava-
rikot olivat niin suuria? Vuonna 1924 Kemin takavarikot olivat noin 17 prosenttia koko

100. Ahvenjärvi � Vuento 1985, s. 168�169.
101. Kemin tullikamarille saapunut kirje n:o 162 vuodelta 1924. KTKA Aa:51. OMA.
102. Vasa 1963, s. 67�68; Ylikangas 1996, s. 286; Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 13, 17, 22, 26.
103. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 803 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA; Kemin poliisilaitokselle

saapunut raittiuslautakunnan kirje n:o 348 vuodelta 1926. KPLA, kanslia Ea:16. OMA.
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Perämeren rannikon takavarikoista. Vuonna 1925 takavarikot olivat nousseet noin 54 pro-
senttiin kokonaismäärästä ja vuonna 1926 takavarikot olivat kasvaneet jo noin 72 pro-
senttiin koko takavarikoista. Olivatko Kemin tullikamaripiirin viranomaiset Oulun ja Tor-
nion tullikamaripiirien viranomaisia tehokkaampia vai olivatko seudun salakuljettajat
huonompia kuin pirtutrokarit muissa piireissä? Asuiko seudulla alkoholille persompaa vä-
estöä kuin muissa piireissä? Ihmetystä lisää vielä se, että Kemin tullikamaripiiri oli alu-
eeltaan varsin pieni verrattuna esimerkiksi Oulun piiriin. Olettaisi Oulun piirissä takava-
rikkojen olleen suurimmat, varsinkin, kun pirtulaivat ankkuroituivat Hailuodon edustalle.

Asiantilan selityksenä on, että Kemijokisuu ympäristöineen muodostui Pohjois-Suo-
men �pirtuportiksi�, jonka kautta pirtua kuljetettiin Lappiin. Ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeen Rovaniemi ympäristöineen muodostui metsien ansiosta tärkeäksi alueeksi.104

Alue vetikin puoleensa runsaasti uusia asukkaita. Rovaniemen kasvunopeus oli 1920- ja
1930-luvulla Suomen nopeimpia.105 Ihmisten suuri määrä savotoissa ja uitoissa, varsin-
kin 1920-luvulla, johti joskus tukkityöläisten juopotteluun.106 Talvisin alueella oli run-
saasti tukkityömaita, joilla alkoholille riitti kysyntää.107 Kun vielä Rovaniemen markki-
nat olivat voimissaan ja liikemaailmakin veti seudulle, oli alkoholin salamyynnille kysyn-
tää.108 Junakuljetuksilla ei alkoholin kasvaneeseen kysyntään pystytty enää vastaamaan,
joten tilalle piti kehittää jotain muuta.

Kun pirtulaivat olivat Marjaniemen edustalla, joutui Kemijokisuu maantieteellisistä
syistä Lappiin suuntautuneen pirtun salakuljetuksen maihinnousu- ja kauttakuljetuspai-
kaksi. Esimerkiksi rovaniemeläiset salakuljettajat hankkivat vuonna 1924 Kemiin oman
nopeakulkuisen moottoriveneen Hailuodon matkoja varten.109 Pohjolan Sanomat kirjoit-
tikin 21.6.1924 "Virtaako pirtu Kemistä Rovaniemelle?" Tilanne ei ollut mitenkään uusi,
sillä alkoholia oli totuttu jo vuoden 1866 kotipolton kieltämisen jälkeen hankkimaan Ro-
vaniemelle Kemin ja Tornion kaupungeista.110 Rannikkokunnat joutuivat merellisen sala-
kuljetuksen kohteeksi Suomessa. Esimerkiksi Espoo, jolla on lähes 60 kilometriä pitkä
rantaviiva, joutui pirtun maihinnousupaikaksi. Lisäksi tieverkosto mahdollisti alkoholin
kuljettamisen muualle Suomeen.111

Aluksi alkoholit tuotiin Rovaniemelle ja edelleen Lappiin autoilla. Rovaniemen nimis-
mies koki tilanteen varsin epätoivoiseksi, kuten ilmenee seuraavasta kirjeestä:

�Odotan että Te oikealla poliisimiehen yritteliäisyydellä tartutte asiaan, jotta edes jossain
määrin voitaisiin estää sieltä kautta tapahtuvan väkijuoman kuljetusta.�112

104. Ahvenainen 1970, s. 492.
105. Enbuske 1997, s. 179; Ahvenainen 1970, s. 484.
106. Rovaniemen kaupungin nimismiehen kirje maaherralle n:o 742 vuodelta 1924. Rovaniemen kaupungin nimis-

miehen arkisto DIa1:18. OMA.
107. Rovaniemen kaupungin nimismiehen kirje maaherralle n:o 1597 vuodelta 1924. Rovaniemen kaupungin ni-

mismiehen arkisto DIa1:18. OMA; Enbuske 1997, s. 194.
108. Enbuske 1997, s. 183.
109. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 446 vuodelta 1924. PRTA Da:2. OMA; Alko 19 vuodelta

1977 / Paavo Tirroniemi. SKS; MV:K 20/13 Rovaniemi. MV.
110. Heinonen 1984, s. 291.
111. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 4.
112. Rovaniemen kaupungin nimismiehen kirje poliisikonstaapeli Janne Peterille n:o 747 vuodelta 1925. Rovanie-

men kaupungin nimismiehen arkisto DIa1:19. OMA
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Syynä pessimismiin oli se, että kuljetus tapahtui pääasiassa öiseen aikaan, mikä vaikeutti
vartiointia. Pimeän lisäksi Rovaniemen poliisien työtä hankaloitti auton puute. Päivisin
oli käytössä vuokra-auto, mutta öiseen aikaan niitä oli vaikea saada.113

Vuoden 1925 aikana pääasialliseksi kuljetusmuodoksi Kemijokisuulta pohjoiseen tuli-
vat "karavaanit". Syynä tähän oli kasvanut alkoholin kysyntä. Lisäksi maantieliikenne oli
autojen vähyyden vuoksi vasta alkamassa.114 Teitä oli myöskin helppo vartioida. Autolii-
kennettä haittasivat vielä kelirikkoajat, joten tiestö ei aina ollut edes käytössä.115 Kieltola-
kilehti kertoi jutussaan "Pirtun kuljetus Kemi- ja Simojoen välisellä sydänmaalla" vuon-
na 1925 seuraavaa:

Pirtukaravaaneissa oli 10�20 miestä ja jokaisella oli 20 litraa mukanaan. Yhden kanisterin
kantaminen tuotti "kamelille" 500 markkaa. Tiedetään kymmeniätuhansia litroja kannetun
Kivalon harjanteen kautta Pohjois-Suomeen. Viranomaisilla ei ollut keinoja liikenteen estä-
miseen.116

Kemijokisuulta lähti kaksi eri karavaanireittiä Rovaniemelle. Toinen kulki Kemijoen
länsipuolella ja toinen joen itäpuolella.117 Kemijoen länsipuolella alkoholin maihinnousu-
paikkoina olivat Kaakamo ja Laivaniemi. Täältä alkoholi jatkoi matkaansa karavaaneissa
eri reittejä pitkin Rovaniemelle ja Ylitorniolle118(ks. liite 2). Karttaa katsottaessa huoma-
taan Ruotsin merialueen käyttö salakuljetuksessa. Ilmeisesti Ruotsin vesillä ei viranomai-
sista ollut niin suurta vaaraa kuin Suomen puolella. Esimerkiksi vuonna 1925 Tornion tul-
likamari raportoi neljän pirtulaivan olevan Uumajan ulkopuolella. Alusten odotettiin tuo-
van lastinsa Suomeen.119 Heti valtakunnanmerirajan jälkeen salakuljetus hajaantuikin
viuhkaksi, jotta viranomaisten olisi vaikeampi päästä käsiksi salakuljettajiin. Kun pääs-
tiin syvemmälle sisämaahan, polut yhtenivät. Tosin vaihtoehtoisia reittejä oli käytettävis-
sä. Kartasta huomataan, että salakuljettajien polut sijaitsivat etäällä pääteistä. Tämä pie-
nensi riskiä joutua tekemisiin viranomaisten kanssa. Salakuljetuksen ehkäisemiseksi jo
mereltä Tornion tullikamaripiirissä Kaakamon talvivartio muutettiin vuoden 1926 alusta
vakituiseksi vartiopaikaksi.120

Kemijoen itäpuolella matka taittui yleensä Simon Maksniemestä Kivaloille ja sieltä
edelleen Rovaniemelle.121 Rovaniemen nimismies kirjoittikin:

�...salakuljetus tapahtuu miltei yksinomaan siten, että väkijuomat kantamalla kuljetetaan
Kemistä ja Simosta...ei täydellistä sulkua voida aikaansaada varsinkin kun väkijuomain
salakuljettajat yhä useammin ovat alkaneet käyttää erämaateitä joihin valvonta ei ulotu
syystä että salakuljettajat eivät useinkaan käytä mitään määrättyjä kulkureittejä vaan kulke-
vat halki erämaiden milloin mitenkin sattuu.�122

113. Rovaniemen kaupungin nimismiehen kirje poliisikonstaapeli Janne Peterille n:o 747; kirje maaherralle n:o
1009 vuodelta 1925. Rovaniemen kaupungin nimismiehen arkisto DIa1:19. OMA

114. Satokangas 1997, s. 327; Teerijoki 1957, s. 181�182; Myllylä 1986, s. 117.
115. Ahvenainen 1970, s. 498.
116. Kieltolakilehti n:o 44 29.10.1925.
117. Ylimaunu 1995, s. 113.
118. Hyötyniemi 1987, s. 222; Rantatupa 1988, s. 444; �Pirtulaiva onnellistuttamassa Peräpohjolaa�. (art.) PS

27.10.1924; MV:K 20/5 Karunki. MV.
119. Kemin tullikamarille saapunut Tornion tullikamarin kirje n:o 2 vuodelta 1925. KTKA Aa:51. OMA.
120. Pohjoisrajan rajatarkastajalle saapunut eteläpiirin miehistö ilmoitukset. PRTA Ea:4�6. OMA.
121. �6 pirtukuormaa matkalla Simosta Rovaniemelle�. (art.) PS 5.3.1925; �Pirtua kuljetetaan metsäteitä Simosta

Rovaniemelle�. (art.) PS 13.10.1925; �Pirtunkuljetus metsäteitä Rovaniemelle�. (art.) PS 18.10.1925.; MV:K
20/13 Rovaniemi. MV. 
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Maaherran vuosikertomus vuodelta 1926 mainitsee karavaaneista samaan tapaan kuin
Rovaniemen nimismies:

�Mereltä käsin tuotiin rannikolle huomattavia määriä pirtua, joita sitten suurillakin joukoilla
on edelleen kuljetettu erämaitten ja suurten selkosten läpi etäisillekin perukoille harvalukui-
sen poliisikunnan voimatta kuin osaksi estää tätä rikollisuutta.�123

Vuosina 1924�1926 Kemin tullikamaripiirin takavarikoista noin 24 prosenttia (7 900
litraa) tehtiin juuri Maksniemessä.124 Lasti pyrittiin toimittamaan maihin aamuyön tuntei-
na ja matkaa taitettiin karavaaneissa aina öiseen aikaan.125 Monet karavaaneista olivat
aseistettuja viranomaisten takaa-ajouhan takia.126 Rovaniemeltä polut jatkuivat Kittilään
ja Inariin asti.127 Karavaanien toiminta oli vilkasta. Takaa-ajot kestivät joskus jopa kym-
menen tuntia.128 Pohjolan Sanomissa oli vuonna 1925 seuraava kuvaus:

Simon poliisi oli saanut vihjeen Viantieltä lähteneestä karavaanista. Suojeluskuntalaisten
kanssa hän lähti miesten perään. Useiden hiihtotuntien jälkeen karavaani saatiin kiinni erään
talon pihalta. Kuljettajat olivat vahvasti aseistettuja, mutta eivät tehneet vastarintaa. Ilmei-
sesti raskas hiihtoretki Kivaloitten kautta ja kantamukset (350 litraa pirtua) väsyttivät mie-
hiä.129

Karavaanien toiminta Rovaniemellä oli tehokasta, sillä vielä kieltolain alussa tärkein
humalluttaja oli pontikka ja apteekista hankittu alkoholi. Vuodesta 1924 alkaen salakulje-
tettu pirtu oli tärkein alkoholijuoma.130 Tämä näkyy myös Kemin tullikamaripiirin taka-
varikkoluvuissa. Vuoden 1924 takavarikot olivat huomattavan suuret verrattuna vuoteen
1923. Selityksenä on, että alkoholien määränpää oli ennemmin Rovaniemi ja muu Lappi
kuin Kemi, vaikka takavarikot näkyvätkin Kemin tullikamaripiirin tilastoissa. Pohjoisra-
jan rajatarkastaja valittelikin, että Kemijokisuulle suuntautui suurta salakuljetusta.131

Karavaanien toiminta oli hyvin suunniteltua. Ne kulkivat mahdollisimman kaukana
asutuista paikoista ja niin, ettei jälkiä juuri jäänyt. Jonossa vaellettiin kuulomatkan päässä
toisista. Tämä johtui varovaisuussyistä: jos joku sattui joutumaan kiinni, niin hän huuta-
malla ilmaisi toisille, että he tietäisivät mennä pakoon. Yleensä jonon kärjessä kulkivat
tiedustelijat, jotka tarkkailivat mahdollisia viranomaisia. Pitkien matkojen varrelle oli jär-
jestetty etappitaloja, joissa pystyi levähtämään ja ruokailemaan.132 Tämä karavaanien va-

122. Rovaniemen kaupungin nimismiehen kirje maaherralle n:o 665 vuodelta 1926. Rovaniemen kaupungin nimis-
miehen arkisto DIa1:20. OMA.

123. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1926. OLKA Hb:9. OMA.
124. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA.
125. Ahvenjärvi � Vuento 1985, s. 170.
126. Alatornion piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 780 vuodelta 1926. Alatornion piirin nimismiehen arkisto
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säteitä Simosta Rovaniemelle�. (art.) PS 13.10.1925; �Pirtunkuljetus metsäteitä Rovaniemelle�. (art.)
18.10.1925; MV:K 20/13 Rovaniemi. MV; MV:K 20/2 Harjavalta (muisteli Pohjois-Suomea). MV.

127. Heinonen 1984, s. 295; MV:K 20/6 Kittilä. MV.
128. Alatornion piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 780 vuodelta 1926. Alatornion piirin nimismiehen arkisto

DIa:26. OMA; �6 pirtukuormaa matkalla Simosta Rovaniemelle�. (art.) PS 5.3.1925; �Pirtua kuljetetaan met-
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129. �6 pirtukuormaa matkalla Simosta Rovaniemelle�. (art.) PS 5.3.1925.
130. Heinonen 1984, s. 303.
131. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirjeet tullihallitukselle n:o 692, n:o 701 vuodelta 1924; n:o 593, n:o 782 vuodelta

1925. PRTA Da:2. OMA.
132. Alko 19 vuodelta 1977 / Paavo Tirroniemi. SKS.
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rovainen toiminta aiheutti sen, että jos alkoholit saatiin pirtumoottoreilla rantaan, oli niitä
melkein mahdotonta enää saada takavarikoiduksi. Rovaniemen nimismies katsoikin kara-
vaanitoiminnan ehkäisemisen onnistuvan ainoastaan mahdollisimman tehokkaalla ranni-
kon vartioinnilla.133

Komiteanmietinnössä vuodelta 1926 esitettiin, että salakuljetus keskittyi yleensä mää-
rättyihin paikkoihin. Eräänä tällaisena paikkana pidettiin nimenomaan Kemijokisuuta.
Syyksi näiden epäkohtien syntymiseen esitettiin useimmissa tapauksissa järjestysvallan
pitempiaikainen heikko ja leväperäinen toiminta. Mietinnössä ehdotettiinkin seuraavaa:

�Epäkohtia ei voida korjata muulla tavalla kuin keskittämällä seudulle niin paljon järjestys-
voimaa, että niillä rehoittava rikollisuus tukahdutetaan ja terrori murretaan.�134

Ainakaan Kemijokisuun osalta mietintö ei kerro koko totuutta, sillä seutuhan oli pääsään-
töisesti vain pirtujen läpikulkupaikka. Näin salakuljetuksen laajuuteen eivät juurikaan
vaikuttaneet paikallisen virkavallan toimet.

Karavaanien kannatti "kuskata" Rovaniemelle pirtua, sillä kun pirtulaivalla pirtulitra
maksoi noin kymmenen markkaa, sai siitä Rovaniemellä noin 300 markkaa.135 Kun vielä
yhdessä karavaanissa saattoi olla 20 miestä ja jokaisella 20 litraa, saattoi voitto olla tällöin
96 000 markkaa. Rovaniemellä tiedettiin alkoholista saatavan hyvän korvauksen.136 Ka-
ravaanien määristä on vaikea kertoa mitään tarkkaa, sillä Kemijokisuun ja Rovaniemen
välisellä alueella niitä ei juuri jäänyt kiinni.137 Mutta esimerkiksi Ranuan nimismies tiesi
aluettansa käytettävän läpikulkureittinä.138

Kirjailija PENTTI HAANPÄÄ kirjoitti novellissaan Karavaani Kemijokisuun kara-
vaaneista seuraavasti:

�Maantiellä törähtää autontorvi ja mereltä kantautuu moottorin säkätys. Lastaus alkaa.
Kärki saa ensiksi kaksi kanisteria reppuunsa ja lähtee siekailematta liikkeelle kohti Kivalon
sydänmaata kymmenen peninkulmaiselle karavaanitielle, joka johti Rovaniemelle. Neljä-
kymmentäneljä miestä ja lähes yhdeksänkymmentä puhdasveristä neekerinpoikaa oli taipa-
leella. Yön hämäryys, kosteus ja kylmyys täytti erämaan jonka lävitse miesjoukko vaelsi
kuten jokin aavejono. Tämä karavaani taivalsi matkaa säännöllisesti kerran viikossa. Sen
kimppuun ei ollut yrittämistäkään pienellä joukolla, eikä liioin suurellakaan. Viisisataa
markkaa suoritettiin palkkaa jokaisesta perille tuodusta kanisterista.� Miehille kävi huo-
nosti, sillä 33 heistä saatiin kiinni samoin kuin heidän kantamuksensa. Tosin jo seuraavana
päivän iltana osa vapaaksi päästettyjä karavaanin miehiä suunnitteli uutta pirtujen hakumat-
kaa. Mieltä lämmitti sovitun kantomaksun saaminen kanisterien menetyksestä huoli-
matta.139

133. Rovaniemen kaupungin nimismiehen kirje maaherralle n:o 665 vuodelta 1926. Rovaniemen kaupungin nimis-
miehen arkisto DIa1:20. OMA.

134. Komiteanmietintö 6/1926. Valtioneuvostolle täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja
tehostamiseksi valmistamaan asetetulta komitealta.

135. Heinonen 1984, s. 305.
136. Valtokari 1999, s. 44.
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miehen arkisto, järjestysosasto Ava:20�21. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Rovaniemen
kaupungin nimismiespiirin arkisto CIIIa:4a�5. OMA.

138. Ranuan piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 395 vuodelta 1926. Ranuan piirin nimismiehen arkisto
DIa1:2. OMA.

139. Haanpää 1957, s. 217�229.
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HAANPÄÄN kuvaus karavaaneista on varsin todenmukainen lähteistä saatuihin tietoihin
verrattuna.

Limingan nimismies kertoi salakuljetuksen mereltä suuntautuvan Varjakkaan ja Tem-
mesjokisuulle. Täältä matka jatkui autoilla, hevosilla ja kantaen sisämaahan.140 Autoilla
suoritetun salakuljetuksen estämiseksi ainakin Torniossa teetettiin siirrettävä puomilai-
te.141 Myös Iin ja Kuivaniemen rautatiesilloilla käytettiin puomia. Tosin ainakin Iin piiris-
sä salakuljettajat pyrkivät urkkimaan tietoja, milloin auton käyttöä on vältettävä.142

Kempeleen piirin nimismies kertoi vuonna 1926 alkoholin salakuljetuksesta seuraa-
vaa:

"Väkijuomain salakuljetusta piirissäni on odotettavissa Oulunsalosta � Ouluun menevää
maantietä, Limingasta � Tyrnävälle edelleen Muhokselle ja Kajaaniin menevää maantietä
sekä vielä Oulunsalosta � Alatemmeksen kautta Tyrnävälle tahi Rantsilaan päin. Pääasialli-
sesti pirtunkuljetus tapahtunee kuitenkin tiettömiä taipaleita mereltä päin joka suunnalle.

Salakuljettajat käyttävät kulkuvälineinään hevosia jolloin sprii on kätketty kuorman heiniin,
silppusäkkeihin, maitopäniköihin jne. joten tarkastus täytyy toimittaa mahdollisimman tark-
kaa saavuttaakseen jotakin tulosta. Autoilijat kuljettavat myös pirtua ja olen tullut siihen
käsitykseen, että heidän autonsa on varustettu erikoisilla pirtutankeilla vaikkakaan en ole
onnistunut moisia autoja vielä kiinni saamaan sillä tieto niiden kulusta useinkin on saapunut
liian myöhään. Kantamalla kuljetetaan pirtua myös suuret määrät ja se tapa onkin salakuljet-
tajille melkein paras saavutus. Piirini avonaisilla niityillä pajupensaitten keskellä ja suojassa
on kuljettajien sangen helppo juontaa suuret määrät pirtua jonnekin määräpaikkaan, josta
auto ne sitten kaikessa hiljaisuudessa käy hakemassa. Rautateitse kuljetetaan suuret määrät
pirtua avonaisissa tavaravaunuissa. Spriit nakotaan vaunuihin jollakin asemalla ja sitten
Limingan niityillä alkaen jo Hirvinevalla niiden junasta syytäminen jota toimenpidettä riit-
tää aina Vesalaan saakka riippuen mille seuduille kulloinkin on vastaanottajien ollut määrä
saapua. Varastoja tullaan tänäkin kesänä aivan varmasti kätkemään meren rannalle koko pii-
rini rantamaille, jonne varastot ns. pitkistä siimoista mereltä päin kuljetetaan."143

Museoviraston arkistosta löytyy monesta kohdasta maininta salakuljetuksen suuntautu-
neen Oulun�Siikajoen rannikkoalueelta sisämaahan päin. Haapaveden, Piippolan, Pu-
dasjärven ja Puolangan kohdalla mainitaan alkoholia salakuljetetun rannikolta sen jäl-
keen, kun pirtulaivat saapuivat Hailuodon edustalle.144 Monessa tutkimusalueen ympäris-
tökunnassa tämän katsottiin johtaneen kieltolakirikosten kasvuun ja tätä kautta työmää-
rän kasvuun.145

Siikajoen piirin nimismies kirjoitti vuonna 1926 maaherralle seuraavasti:

140. Limingan piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 516 vuodelta 1926. Limingan piirin nimismiehen arkisto
DIa1:8. OMA. 

141. Tornion poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 775 vuodelta 1926. TPLA Da:3. OMA.
142. Iin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 1267 vuodelta 1926. Iin piirin nimismiehen arkisto DIa1:2. OMA.
143. Kempeleen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 817 vuodelta 1926. Kempeleen piirin nimismiehen arkisto

DIa1:1. OMA.
144. MV:K 20/12 Puolanka. MV; MV:K 20/12 Piippola. MV; MV:K 20/2 Haapavesi. MV; MV:K 20/12 Pudasjärvi.

MV.
145. Pudasjärven piirin nimismiehen kirje kruununvoudille n:o 708 vuodelta 1924, kirjeet maaherralle n:o 487, n:o

736 vuodelta 1925. Pudasjärven piirin nimismiehen arkisto DIa1:5. OMA; Paavolan piirin nimismiehen kirjeet
maaherralle n:o 99 vuodelta 1925, n:o 552 vuodelta 1926, kirjeet kruununvoudille n:o 781 vuodelta 1925, n:o
105 vuodelta 1926. Paavolan piirin nimismiehen arkisto DIa1:3. OMA; Muhoksen piirin nimismiehen kirje
kruununvoudille n:o 523 vuodelta 1924. Muhoksen piirin nimismiehen arkisto DIa1:6. OMA.
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"Pirtun salakuljetus tulee tapahtumaan Marjaniemen edustalta Tauvoon Turpeenperälle sekä
Niittymaahan ja Säären rannikolle, mistä paikasta autolla Tauvosta rantamaantielle ja osaksi
ylimaihin päin sekä Revonlahden kautta että Pattijoen kautta Lappiin. Samoin Turpeenpe-
rältä ja Niittymaasta ja Sääreltä ensiksi rantamaantietä Lumijoelle ja myöskin edellä maini-
tuille ylimaahan meneville teille. Samoin on huomattu jalkaisin ja osaksi myös hevosilla
kuljetettavan läpi metsien Turpeenperältä ja Sääreltä ensiksi rantamaantietä Lumijoelle ja
myöskin edellä mainituille ylimaahan meneville teille. Samoin on huomattu jalkaisin ja
hevosilla kuljetettavan läpi metsien Turpeenperältä ja Niittymaasta Revonlahdelle ja samoin
Tauvosta käsin Tukolan sydänmaan läpi Revonlahdelle ja Ruukkiin."146

HAHLE pohtii tutkielmassaan salakuljetetun alkoholin tarjonnan vaikutusta lääkealko-
holin kulutukseen. Hän arvioi, että rannikolla salakuljetettu alkoholi oli tärkeämpi päihde
kuin apteekeista hankittu. Sisämaassa tilanne olisi ollut päinvastoin.147 Mielestäni
1920-luvun puolestavälistä alkaen ainakin laajalla alueella Pohjois-Suomessa ja Koil-
lis-Pohjanmaalla salakuljetettu alkoholi oli tärkein humalluttaja. Niin paljon rannikolle al-
koholia tuotiin. Lisäksi lähteet kuvaavat vilkasta ja organisoitua karavaanitoimintaa ran-
nikolta sisämaahan.148

3.1.6 Rautatiet menettävät asemansa

Salakuljetuskeinot pysyivät rautateillä samoina aikaisempaan verrattuna. Kapsäkkejä ja
paperikääröjä käytettiin edelleen hyväksi. Lisäksi alkoholia piilotettiin laatikoihin, joissa
ilmoitettiin olevan ihan muuta kuin pirtua.149 Oulun asemilla jäi vuosina 1924�1926
kiinni 35 salakuljettajaa, joista vain kolme oli naisia. Naisten osuus salakuljettajista laski
vuosista 1919�1923. Syynä tähän on salakuljetuksen siirtyminen merelle. Näin lisäansi-
oiden hankkiminen rautateitse jäi vähäiseksi (ks. alkoholin litrahinnan kehitys Oulussa
vuosina 1924�1926 s. 102). Meritse tuotiinkin suuret määrät halvempaa alkoholia. Mie-
hissä suurimman ammattiryhmän muodostivat työmiehet, joita oli 16 eli puolet kaikista

146. Siikajoen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 304 vuodelta 1926. Siikajoen piirin nimismiehen arkisto
DIa1:6. OMA.

147. Hahle 1988, s. 85.
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11 Pelkosenniemi. MV; MV:K 20/12 Puolanka. MV; MV:K 20/12 Pudasjärvi. MV; MV:K 20/6 Kittilä. MV;
�Pirtun kuljetus Kemi- ja Simojoen välisellä sydänmaalla�. (art.) Kieltolakilehti n:o 44 29.10.1925; �6 pirtu-
kuormaa matkalla Simosta Rovaniemelle�. (art.) PS 5.3.1925; �Pirtua kuljetetaan metsäteitä Simosta Rovanie-
melle�. (art.) PS 13.10.1925; �Pirtunkuljetus metsäteitä Rovaniemelle�. (art.) PS 18.10.1925; Heinonen 1984,
s. 303.

149. Rikoskirjat vuosilta 1924�1926. OPLA, rikososasto Ae:17�19. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden
II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA IICa:1�7. OMA; Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta
1924�1926. KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA
Aeb:22�27. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1924�1926. Tornion kau-
pungin arkisto A1/280�282. OMA.
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kiinnijääneistä 32 hengestä. Loput olivat hajaantuneet muihin ammattiryhmiin, esimer-
kiksi liikemiehiä oli kaksi henkilöä (noin kuusi prosenttia kaikista). Enemmistö oli kotoi-
sin Helsingistä (kuusi 32:sta eli noin 19 prosenttia). Oulusta oli vain kaksi. Miesten kes-
ki-ikä oli noin 29 vuotta.150 Verrattaessa vuosia 1924�1926 vuosiin 1919�1923 havai-
taan, että Oulun asemilla salakuljetuksen sosiaalirakenne pysyi suunnilleen samana. Sala-
kuljettaja oli pääsääntöisesti alle 30-vuotias työmies Helsingistä.

Varsin usein Oulun rautatieasemilla sattui samoin kuin aikaisemminkin: omistajaa al-
koholille ei löytynyt. Vuonna 1924 omistajaa ei löytynyt 507 litralle 864 litrasta eli yli
puolelle. Vuonna 1925 määrä oli 275 litraa 299:stä eli lähes kaikki. Vuonna 1926 takava-
rikoitiin rautatieasemalla 981 litraa, joista peräti 909 litralle ei löytynyt omistajaa.151 Näi-
tä tosiasioita tarkastellessa voidaan tietenkin miettiä, vastaako yllä saatu kuva todellisuu-
dessa tyypillistä salakuljettajaa. Sillä ainoastaan noin joka viidennelle salakuljetetulle lit-
ralle saatiin syyllinen: piilorikollisten osuus oli siis todella suuri.

Kemin rautatieasemalla jäi vuosina 1924�1926 kiinni vain kaksi salakuljettajaa ja
Tornion rautatieasemalla neljä. Rautatiesalakuljetus olikin näillä asemilla taantunut mil-
tei olemattomaksi. Näillä asemilla ei salakuljettajia tahdottu saada kiinni. Omistajia taka-
varikoiduille alkoholeille ei useinkaan löytynyt, sillä tuntemattomien osuus oli Kemissä ja
Torniossa jatkuvasti yli 50 prosenttia. Vuonna 1924 Kemissä ei löytynyt omistajaa 138 al-
koholilitralle 146:sta eli noin 95 prosentille. Vuonna 1925 5 litralle 10:stä eli 50 prosentil-
le ja vuonna 1926 25 litralle eli sadalle prosentille. Torniossa ei löytynyt omistajaa vuon-
na 1924 13 litralle 23:sta eli noin 57 prosentille. Vuonna 1925 14 litralle 20:stä eli noin 70
prosentille ja vuonna 1926 27 litralle 53:sta eli noin 89 prosentille.152 Tilanne näillä kol-
mella rautatieasemalla ei ollut mitenkään muuttunut kieltolain alkuvuosista, sillä silloin-
kin sattui usein, ettei rautateitse salakuljetetulle alkoholille löytynyt omistajaa. Koko
maata ajatellen tilanne oli aivan sama.153

Verrattaessa näitä kolmea asemaa keskenään ei mitään suuria eroavaisuuksia ole ha-
vaittavissa. Ainoaksi eroksi voidaan katsoa Oulun asemien suuri takavarikkomäärä ver-
rattuna Kemiin ja Tornioon. Tähän on selityksenä mielestäni kaupunkien asukasmäärien
erot. Oulussa asukasmäärä oli miltei kymmenkertainen näihin kahteen kaupunkiin verrat-
tuna. Toisaalta Oulu on etelästä päin tultaessa ensin. Lisäksi Kemin tullikamaripiiri oli
Perämeren rannikolla merellisen salakuljetuksen rantautumiskohde, ja näin rautateitse ei
ollut tarpeellista kuljettaa alueelle alkoholia.

150. Rikoskirjat vuosilta 1924�1926. OPLA, rikososasto Ae:17�19. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden
II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA IICa:1�7. OMA.

151. Ibidem.
152. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1924�1926. KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirjat

vuosilta 1924�1926. TPLA Aeb:22�27. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta
1924�1926. Tornion kaupungin arkisto A1/280�282. OMA.

153. Sosiaalinen Aikakauskirja n:o 2 vuodelta 1925, s. 147; n:o 2 vuodelta 1926, s. 145; n:o 2 vuodelta 1927, s. 115.
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Rautatiesalakuljetuksen vähyys ja pirtukaravaanien tehokkuus näkyi myös Rovanie-
men rautatieasemalla, sillä takavarikot laskivat vuoden 1924 1351 litrasta vuoden 1925
519 litraan ja vuonna 1926 555 litraan.154 Nimismies kirjoittikin vuonna 1924 Rova-
niemellä alkoholitakavarikkojen tapahtuneen pääasiassa asemalla.155 Tämän jälkeen rau-
tateiden korostamista salakuljetusreittinä ei esiinny. Toisaalta salakuljetuksen siirtyminen
merelle saattoi aiheuttaa valvonnan vähentymistä rautatieasemilla. Tämäkin voisi selittää
pienet takavarikkomäärät. Esimerkiksi Oulussa takavarikoitiin vuonna 1924 864 litraa ja
Kemissä 325 litraa, kun määrä Rovaniemellä oli 1 351 litraa. Rannikkoseutujen poliisit
eivät ilmeisesti kiinnittäneet enää suurta huomiota rautatiesalakuljetukseen tietäessään sa-
lakuljetuksen laajuudesta merellä.

Poliisien keskimääräiset takavarikkomäärät Oulun, Kemin ja Tornion rautatieasemilla
jäivät vuosina 1924�1926 noin kymmeneen litraan. Verrattaessa edelliseen tarkastelussa
olleeseen ajanjaksoon huomataan salakuljetuksen rautateillä taantuneen. Keskimääräinen
vuositakavarikko näillä kolmella rautatieasemalla oli laskenut noin sata litraa: se oli nyt
noin 866 litraa.

Tarkasteltavana ajanjaksona (1924�1926) rautatiet menettivät asemansa tärkeimpänä
salakuljetusreittinä. Syynä tähän oli ensinnäkin se, että alkoholin kysyntä Pohjois-Suo-
messa kasvoi ja ainoastaan meritse pystyttiin tuomaan suuria määriä kerralla. Toiseksi ju-
nan lähtiessä jostakin Suomenlahden kaupungista se pysähtyi monella asemalla ennen
pääsyään Pohjanlahden perälle. Mikäli asemilla suoritettiin tarkkoja tarkastuksia, oli las-
tin pääseminen perille kyseenalaista. Kolmanneksi pirtulaivat olivat jo monta vuotta har-
joitelleet merenkäyntiä Suomenlahdella, joten nyt varmasti uskallettiin lähteä jo pitem-
mälle matkalle aina Perämerelle saakka. Etelä-Suomen vesillä saattoi pirtulaivoja olla
myös liikaa, ja näin kilpailun kiristyessä salakuljetuksesta saatava tuotto oli ehkä pohjoi-
sen vesillä parempi. Lisäksi salakuljettajien kalusto vastasi pitempien merimatkojen haas-
teita.

3.1.7 Piilorikollisia mantereella

Alkoholin salakuljetuksen siirryttyä merelliseksi salakuljetuksen hoitivat paikkakuntalai-
set. Ulkopaikkakuntalaiset suorittivat vuosina 1919�1923 salakuljetuksen rautateillä ja
jossain määrin myös maalla.

Maalla Oulun tullikamaripiirin alueella saatiin salakuljetuksesta vuosina 1924�1926
kiinni 48 ihmistä, joista kolme oli naisia. Suurimman ammattiryhmän muodostivat työ-
miehet, noin 51 prosenttia (23 henkeä) kaikista. Seuraavana olivat maanviljelijät noin
seitsemällä prosentilla (3 henkeä) kaikista. Muille ammattiryhmille jää vain yksittäisiä
mainintoja. Miesten keski-ikä oli noin 28 vuotta ja naisten noin 37 vuotta. Miehistä 13
(noin 30 prosenttia) oli kotoisin Oulusta, seitsemän (noin 16 prosenttia) Haukiputaalta ja
kuusi (noin 16 prosenttia) Oulujoelta. Loput olivat yksittäisiltä paikkakunnilta. Maalla
löydetyistä alkoholeista moni piti kirjata tuntemattomaksi takavarikoksi, sillä vuosina

154. Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1924�1926. Rovaniemen kaupungin nimismiehen arkisto, järjestysosasto
Ava:20�21. OMA

155. Rovaniemen kaupungin nimismiehen kirje maaherralle n:o 651 vuodelta 1924. Rovaniemen kaupungin nimis-
miehen arkisto DIa1:18. OMA.
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1924�1926 tuntemattomaksi jäi 3 533 litraa 6 021 litrasta eli yli puolet. Keskimääräisesti
maalta takavarikoitiin alle sata litraa kerralla. Alkoholia löydettiin esimerkiksi asunnoista,
maakuopista, talleista ja kadulta. Lisäksi poliisit takavarikoivat kahdeksan salakuljetuk-
sessa käytettyä hevosta.156

28-vuotias työmies Hailuodosta kuljetti tammikuussa 1926 reessä 130 litraa pirtua Ouluun.
Poliisit pysäyttivät miehen kadulla ja tarkistivat kuorman. Raastuvanoikeuden päätöksellä
työmies menetti pirtut, reen ja hevosen valtiolle. Lisäksi hän sai sata päiväsakkoa (1 500
markkaa).157

Verratessa salakuljettajia vuosiin 1919�1923 havaitaan työmiesten edelleen olleen
suurin ammattiryhmä salakuljettajista. Uutena ryhmänä mukaan tulivat maanviljelijät, mi-
kä johtuu seudun elinkeinorakenteesta. Toisaalta maanviljelijöiden mukaan tulo salakulje-
tukseen johtui salakuljetuksen jatkumisesta, laajentumisesta ja kannattavuudesta. Varsin-
kin toiminnan voitollisuus houkutteli mukaan. Kuten arvata saattoi, muutti merireitti sala-
kuljetuksen maalla paikkakuntalaisten haltuun.

Maalla Kemin tullikamaripiirin alueella saatiin vuosina 1924�1926 kiinni 31 ihmis-
tä, joista kaksi oli naisia. Määrä on suuri verrattuna vuosien 1919�1923 pidätyksiin (kol-
me henkeä). Ilmeisesti karavaanitoiminta aiheutti tämän lisäyksen. Miehissä suurimpana
ammattiryhmänä olivat työmiehet, noin 76 prosenttia (22 henkeä) kaikista.158 Suuri työ-
miesten määrä johtui varmasti asukkaista, sillä vuosittain viidestäsadasta tuhanteen henki-
löä saapui Kemijokisuulle etsimään toimeentuloa.159 Ilmeisesti töitä ei kaikille löytynyt,
ja osa työmiehistä ajautui toimeentulonsa turvaamiseksi salakuljetukseen. Seuraavana oli-
vat talokkaanpojat noin 14 prosentilla (neljä henkeä) ja talolliset noin seitsemällä prosen-
tilla (kaksi henkeä). Miesten keski-ikä oli noin 28 vuotta. Ainoastaan seitsemän salakul-
jettajan asuinpaikkakunta selviää ja nämäkin ovat kaikki eri paikkakunnilta. Keminkin
alueella salakuljettajan tuntemattomuus oli suurta takavarikoissa, sillä vuosina 1924�
1926 takavarikoitiin maalla 6 437 litraa joista 4 824 litraa eli noin 75 prosenttia jäi ilman
omistajaa. Keskimääräinen takavarikko maalla oli noin sata litraa.160 Tilanne oli hyvin
samanlainen kuin Oulun tullikamaripiirissä.

Konstaapeli ja lääninetsivät pysäyttivät joulukuussa 1926 Peurasaaressa Kemin kaupunkiin
johtavalla tiellä reen. Ajaja ryntäsi karkuun, eivätkä poliisit saaneet häntä kiinni. Ketään ei

156. Rikoskirjat vuosilta 1924�1926. OPLA, rikososasto Ae:17�19. OMA; Takavarikkopäiväkirja vuodelta 1924.
OTKA Ab:1. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA
IICa:1�7. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Kemin tuomiokunnan ar-
kisto CIVa:227�234. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Oulun tuo-
miokunnan arkisto CIa:154�160. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�
1926. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:214�221. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat
vuosilta 1924 -1926. Oulun tuomiokunnan arkisto CIIa:215�222. OMA.

157. Poliisitutkintapöytäkirja n:o 27 vuodelta 1926. OPLA, rikososasto Ca:15. OMA; Rikoskirja n:o 50 vuodelta
1926. OPLA, rikososasto Ae:19. OMA.

158. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1924�1926. KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA; Tullirikosjuttulehdet
vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�
1926. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:235�243. OMA.

159. Satokangas 1997, s. 258.
160. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1924�1926. KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA; Tullirikosjuttulehdet

vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�
1926. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:235�243. OMA.
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saatu salakuljetuksesta syytteeseen, sillä poliisit eivät nähneet ajajan kasvoja kunnolla.
Hevonen rekineen samoin kuin 80 litraa pirtua tuomittiin valtiolle.161

Tornion tullikamaripiirissä saatiin maalla kiinni 11 ihmistä, joista työmiehiä oli kah-
deksan eli reilusti yli puolet. Asuinpaikkakunnista ja syntymäajoista viranomaiset ovat
kirjanneet huonosti tietoja.162 Työmiesten suuri osuus niin meritse kuin maitsekin suorite-
tussa salakuljetuksessa Oulussa ja Kemissä ei ollut mitenkään poikkeavaa verrattaessa ti-
lannetta koko Suomessa tapahtuneisiin kieltolakirikoksiin. Sen sijaan salakuljettajien kes-
ki-ikä oli Oulussa korkeampi kuin muualla Suomessa. Kemissä oltiin suurimmassa ikä-
ryhmässä (20�29 vuotiaat).163 Käytetyt kätköpaikat olivat ainakin Espoon seudulla sa-
manlaisia kuin tutkittavalla alueella.164

Oulun, Kemin ja Tornion poliisien tehtäväkentäksi muodostui ennen kaikkea rannoilla
ja maalla partioiminen. Näiltä alueilta poliisit tekivätkin takavarikkonsa. Alkoholia saatet-
tiin löytää myös kotietsinnöissä. Takavarikoidut määrät olivat vähäisiä, jos niitä verra-
taan tullin tekemiin. Poliisien takavarikot olivat keskimäärin alle sata litraa kerralla, kun
luku tulliviranomaisilla nousi moniin satoihin litroihin.165 Tästäkin huomataan, että sala-
kuljetus oli siirtynyt merelle ja meri oli syrjäyttänyt rautatiet tärkeimpänä salakuljetusreit-
tinä.

Mantereella kiinnijääneet olivat useasti työmiehiä. Mielestäni voidaan ajatella, että po-
liisi pääsi pidättämään niin sanottuun kolmanteen portaaseen (maalla toimineet salakuljet-
tajat) tai neljänteen portaaseen (käsikauppiaat) kuuluneita salakuljettajia sekä itse käyttä-
jiä. Asian puolesta puhuu takavarikoidun alkoholin vähäinen määrä kerralla.

3.2 Viranomaisten yhteistoiminta vähäistä

3.2.1 Valvontaviranomaisia edelleen vähän

Vuosina 1924�1926 salakuljetus keskittyi merelle ja samalla se muuttui ammattimaisek-
si. Vuosien 1919�1923 aikana viranomaisten yksi ongelma oli henkilökunnan vähyys.
Kun salakuljetus nyt kasvoi täysin eri mittasuhteisiin, lisäsikö valtiovalta virkavallan
määrää?

161. Rikosilmoituspäiväkirja n:o 863 vuodelta 1926. KPLA, rikososasto Ad:10. OMA; Tullirikosjuttulehti n:o 1
vuodelta 1927. KTKA Cd:1. OMA.

162. Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA Aeb:22�27. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta
1924�1926. TTKA Ad:7. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1924�1926.
Tornion kaupungin arkisto A1/280�282. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Alatornion pii-
rin nimismiehen arkisto CIIIa:2. OMA; Alatornion ym. pitäjien varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�
1926. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa: 228�233. OMA.

163. Sosiaalinen Aikakauskirja n:o 2 vuodelta 1925, s. 155; n:o 2 vuodelta 1926, s. 152; n:o 2 vuodelta 1927, s. 121.
164. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 26.
165. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1924�1926. KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA; Tullirikosjuttulehdet

vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA; Rikoskirjat vuosilta 1924�1926. OPLA, rikososasto Ae:17�19.
OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA IICa:1�7.
OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA Aeb:22�27. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuo-
silta 1924�1926. TTKA Ad:7. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1924�
1926. Tornion kaupungin arkisto A1/280�282. OMA.
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Poliisivahvuus Oulussa kasvoi vuonna 1924 verrattuna vuoteen 1923 kolmella henki-
löllä. Töissä oli vuosina 1924�1926 poliisimestari, kaksi komisariota, viisi ylikonstaape-
lia ja 46 konstaapelia.166 Asukaslukuun verrattuna poliiseja oli silti töissä sama määrä
vuonna 1926 kuin vuonna 1923 eli noin yksi poliisi 426 asukasta kohden. Kasvu ei selity
yksistään salakuljetuksen kasvulla vaan myös asukasmäärän lisääntymisellä. Valitettavas-
ti Oulun poliisilaitoksesta ei kyseisiltä vuosilta voida arkistojen olemattomuuden takia
muuta kertoa.

Kemin poliisilaitoksessa henkilöstön vahvuudessa tapahtui vuonna 1924 muutos: yksi
konstaapeli vähennettiin. Tosin vuonna 1926 henkilöstömäärä oli sama kuin kieltolain
alussa: työssä oli komisario, ylikonstaapeli ja kahdeksan konstaapelia,167 eli siellä oli yk-
si poliisi noin 328 asukasta kohden. Kemissä tilanne huononi vuosiin 1919�1923 verrat-
tuna. Syynä oli alueelle suuntautunut muutto, joka ei aiheuttanut poliisivoiman lisäystä.
Maaherralta toivottiin koko ajan lisää miehiä poliisilaitokselle. Erityisesti kaivattiin etsi-
vää, joka olisi keskittynyt pelkästään rikosasioiden selvittämiseen.168 Miehistön vähäi-
syys ilmeni samoina pyyntöinä kuin kieltolain alussakin: pyydettiin, ettei ketään henkilös-
töstä lähetettäisi poliisikursseille, muuten saattaisi syntyä ongelmia järjestyksen valvon-
nassa. Vuonna 1924 mainittiin erityiseksi syyksi vuoden alussa tapahtunut yhden poliisi-
miehen vähennys.169

Alkoholin salakuljetuksesta kehittyi Kemin poliisiviranomaisille suuri ongelma. Lisäk-
si seudulla oli runsaasti viinakauppiaita. Ongelmaa pyrittiin selvittämään pyytämällä seu-
dulle lääninetsiviä. Kemistä jopa esitettiin lääninetsivien pysyväksi sijoituspaikaksi Ke-
miä, koska Kemi oli muodostunut alkoholin maahantuonnin ja kuljetuksen keskuspaikak-
si. Pyynnön ymmärtää, kun seuraa rikosten kasvavaa määrää asukasmäärää kohden (ks.
taulukko 13 s. 107). Aluksi pyydettiin aina kahta, mutta vuonna 1926 jo neljää lääninetsi-
vää.170 Maaherra suhtautuikin pyyntöihin aina myöntävästi. Vuonna 1925 etsivät olivat
Kemissä aina syyskuun alusta vuoden loppuun.171 Lääninetsivistä saatu apu ei ainakaan
määrällisesti ollut mitenkään suurta, sillä he takavarikoivat vuosina 1924�1926 Kemin
poliisilaitoksen alueella 220 litraa alkoholia, kun poliisit muuten saivat 2 989 litraa. To-
sin Simon Maksniemestä lääninetsivät takavarikoivat 980 litraa.172

Kemin poliisilaitoksella oli salakuljetuksen lisäksi ongelmia henkilökuntansa kanssa.
Eräs konstaapeli liikkui tunnettujen trokarien mukana. Tämä saattoi poliisilaitoksen ja sen
miehistön harmilliseen asemaan, sillä paikkakuntalaiset esittivät asiasta kiusallisia huo-
mautuksia ja kyselyitä. Lisäksi jotkut poliisit saattoivat olla työhönsä huonosti motivoitu-

166. Palkkaluettelot vuosilta 1924�1926. Oulun poliisilaitoksen kanslian arkisto Gi:4. Oulun poliisilaitoksen ar-
kisto.

167. Kemin poliisilaitokselle saapuneet maaherran kirjeet n:o 2 vuodelta 1924; n:o 71 vuodelta 1926. KPLA, kans-
lia Ea:14�16. OMA.

168. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 165 vuodelta 1924; n:o 67 vuodelta 1925. KPLA, kanslia
Da:11�12. OMA.

169. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 68 vuodelta 1924; n:o 102 vuodelta 1925. KPLA, kanslia
Da:11�12. OMA.

170. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 75 vuodelta 1924; n:o 104, n:o 913 vuodelta 1925; n:o 78 vuo-
delta 1926. KPLA, kanslia Da:11�13. OMA.

171. Kemin poliisilaitokselle saapuneet maaherran kirjeet n:o 25 vuodelta 1924; n:o 30, n:o 237 vuodelta 1925; n:o
35, n:o 347 vuodelta 1926. KPLA, kanslia Ea:14�16. OMA.

172. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1924�1926. KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA; Tullirikosjuttulehdet
vuosilta 1924�1926. KTKA Cd:1. OMA. 
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neita.173 Ehkä tilanne kuvastaa myös poliisien asennetta kieltolakia kohtaan, sillä kaikki
poliisit eivät pitäneet kieltolakia kovinkaan tärkeänä.174 Tilanne ei ollut mitenkään uusi,
sillä kieltolain alkuvuosina maaherra oli useilla kiertokirjeillä huomauttanut lääninsä po-
liisiviranomaisia kieltolakiin liittyvien työtehtävien hoitamisesta. Poliisilaitoksen työtä
häiritsi varmasti sekin, että muutamia poliiseja erosi palveluksesta. Syynä olivat esimer-
kiksi sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle.175 Tilalle jouduttiin ottamaan uusia hen-
kilöitä, joilla meni aikaa oppia salakuljettajien työskentelytavat ja salakuljetusreitit ennen
kuin saivat työskentelynsä tehokkaaksi.

Tornion poliisilaitoksen vahvuus vuosina 1924�1926 oli komisario, ylikonstaapeli ja
kuusi konstaapelia. Vahvuus oli siis sama kuin vuonna 1923. Asukasmääräänkin verrattu-
na tilanne pysyi suunnilleen samana. Lisää poliiseja Tornioon pyydettiin ainoastaan vuo-
desta 1925 alkaen, koska Tornioon liitettiin alueita Putaan kylästä. Vuosikatsauksista huo-
maa, ettei lisäystä saatu.176 Vähäinen poliisien määrä näkyi pyyntöinä, ettei ketään lähe-
tetä poliisikursseille. Kursseille lähtijät olisivat lisänneet kaupunkiin jäävien poliisien työ-
määrää ja vartiointi olisi vaikeutunut. Toisaalta poliisikoulun antamiin oppeihin ei ehkä
luotettu, sillä Torniosta kirjoitettiin: "Poliisikoulu ei ole erikoisemmin edistänyt poliisien
kykeneväisyyttä."177 Samanlaista viestiä poliisikoulusta kirjoitti myös Alatornion nimis-
mies.178 Myös Tornion piirissä lääninetsivät kävivät muutamia päiviä179, mutta eivät saa-
neet takavarikoitua mitään.180

Myös Alatornion nimismiespiirissä valitettiin poliisien vähyyttä.181 Kiimingin piirissä
nimismies pyysi vuosina 1924�1926 koko ajan lisää poliiseja erityisesti Haukiputaalle ja
Kelloon. Ainakin kesäksi 1924 saatiin ylimääräinen poliisimies.182 Vuosien 1924�1926
kirjediaarien perusteella nimismiesten huoli salakuljetuksesta kuvastui pääasiassa ylimää-
räisten poliisien pyyntöinä.183 Limingan piirissä poliisien vähäinen määrä samoin kuin
piirin laajuus koettiin ongelmaksi. Poliisien aika tahtoi mennä "pirtuliikkeen" estämiseen.
Limingan piirissä tehtiin 1.1.1926 uudelleenjärjestelyjä ja piiri jaettiin kahteen nimismies-
piiriin: 1) Limingan piiriin, johon lisäksi kuuluivat Temmes ja Lumijoki, sekä 2) Kempe-
leen piirin, johon kuuluivat myös Tyrnävä ja Oulunsalo. Limingasta esitettiin, että poliise-
ja olisi pirtuliikkeen paljastamiseksi ujutettava hieromaan kauppoja salakuljettajien kans-

173. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 1102 vuodelta 1925; n:o 2929 vuodelta 1926. KPLA, kanslia
Da:12�13. OMA

174. Ylikonstaapeli Kalle Nikupeterin haastattelu. Kemi 13.7.1994.
175. Nimikirja vuosilta 1918�1931. KPLA, kanslia Bb:1. OMA.
176. Tornion poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 902 vuodelta 1924; n:o 99 vuodelta 1925; n:o 22 vuodelta

1926; n:o 46 vuodelta 1927. TPLA Da:3�4. OMA.
177. Tornion poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 138, n:o 532 vuodelta 1924; n:o 158, n:o 461 vuodelta 1925;

n:o 137 vuodelta 1926. TPLA Da:3. OMA.
178. Alatornion piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 805 vuodelta 1925. Alatornion piirin nimismiehen arkisto

DIa:25. OMA
179. Tornion poliisilaitokselle saapuneet maaherran kirjeet n:o 101 vuodelta 1924; n:o 80 vuodelta 1926. TPLA

Ea:7. OMA.
180. Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA Aeb:22�27. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeu-

den tuomiokirjat vuosilta 1924�1926. Tornion kaupungin arkisto A1/280�282. OMA.
181. Alatornion piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 573 vuodelta 1924; n:o 1502 vuodelta 1925. Alatornion

piirin nimismiehen arkisto DIa:24�25. OMA
182. Kiimingin piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 1429 vuodelta 1924; n:o 842 vuodelta 1925; n:o 843, n:o

990 vuodelta 1926; kirjeet kruununvoudille 1559 vuodelta 1924, n:o 595 vuodelta 1925; n:o 842 vuodelta
1926. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto DIa1:6. OMA.

183. Kirjediaarit vuosilta 1924�1926. OLKA Aa:235�240. OMA.
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sa ja pyydettiin, ettei ketään piirin alueelta komenneta poliisikursseille. Lisäksi toivottiin
palkkojen parannusta, muuten ei töihin saatu kunnon poliisimiehiä.184 Palkkojen pienuus
saattoi johtaa poliiseja jopa hyötymään salakuljetuksesta, kuten ilmenee museoviraston
arkistosta:

�Ehkäpä paikallinen poliisi ja nimismieskin lienevät olleet lahjottuja, niin että koko kielto-
lain aikana salakuljettajat eivät kärähtäneet kuin yhden kerran omaa ylimielisyyttään ja
varomattomuuttaan.�185

Espoostakin kerrotaan, että poliisi ei häirinnyt pirtumiehiä. Paikalliset poliisit olivat
tuttuja kaikkien kanssa. Lisäksi he katsoivat salakuljettajien jahtaamisen olevan tarpee-
tonta.186 Komiteamietinnössäkin vuodelta 1926 katsottiin, että osa poliiseista suhtautui
välinpitämättömästi kieltolain valvontaan.187 Limingan piirin jaosta huolimatta poliisien
määrä oli vähäinen, sillä Kempeleen piiriin pyydettiin heti vuonna 1926 lisää yksi poliisi.
Lisäksi Oulunsalossa poliisi erosi saamastaan kehotuksesta ja tilalle palkattiin uusi.188

3.2.2 Salakuljetus merellä lakkauttaa talvivartiot

Talvisen salakuljetuksen (pääasiassa kahvin) melkein kaikkinainen loppuminen johti sii-
hen, että tullikamarit eivät enää tarvinneet talvivartiostoja. Niinpä ne lakkautettiin vuo-
den 1924 maaliskuun ensimmäisestä päivästä lukien. Tosin vielä vuonna 1924 pelättiin,
että sydänöinä kahvia salakuljetettaisiin Ruotsista. Niinpä Oulun tullikamari toivoi Hau-
kiputaan talvivartioston säilyttämistä. Tullihallitus ei pyyntöön suostunut.189 Oulun tulli-
kamari pyysi kesälle 1924 viisi ja kesille 1925 sekä 1926 kuusi ylimääräistä tullivartijaa.
Vartijoita tarvittiin yleensä ajanjaksolla 1.6�31.10.190 Ainakin vuosina 1925 ja 1926 tul-
lihallitus myöntyi ylimääräisten vartijoiden palkkaamiseen.191 Vaikka kesäinen salakulje-
tus Oulun tullikamaripiirissä kasvoi, ei henkilökuntaa lisätty, vaan vähennettiin yksi tulli-
vartija. Niinpä vakinainen henkilökunta muodostui tullihoitajasta, tullitarkastajasta, eks-
peditööristä, kahdesta päällysmiehestä ja kahdeksasta tullivartijasta.192

184. Limingan piirin nimismiehen kirjeet kruununvoudille n:o 1051, n:o 1865 vuodelta 1924; n:o 694 vuodelta
1925; n:o 64, n:o 516 vuodelta 1926; kirje maaherralle n:o 2378 vuodelta 1925. Limingan piirin nimismiehen
arkisto DIa1:7�8. OMA; Limingan piirin nimismiehelle saapunut maaherran kirje n:o 908 vuodelta 1925. Li-
mingan piirin nimismiehen arkisto EIa1:42. OMA.

185. MV:K 20/9 Liminka. MV.
186. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 18.
187. Komiteanmietintö 6/1926. 
188. Kempeleen piirin nimismiehen kirjeet kruununvoudille n:o 463, n:o 548 vuodelta 1926. Kempeleen piirin ni-

mismiehen arkisto DIa1:1. OMA.
189. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 78 vuodelta 1924. OTKA Da:6. OMA; Oulun tullikamarille saa-

punut tullihallituksen kirje n:o 57 vuodelta 1924. OTKA Ea:12. OMA; Kemin tullikamarille saapunut tullihal-
lituksen kirje n:o 24 vuodelta 1924. KTKA Aa:51. OMA; Tornion tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje
n:o 36 vuodelta 1924. KTKA Da:19. OMA.

190. Oulun tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 636 vuodelta 1923; n:o 700 vuodelta 1924; n:o 932 vuodelta
1925. OTKA Da:6�7. OMA.

191. Oulun tullikamarille saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 123 vuodelta 1925; n:o 109 vuodelta 1926.. OTKA
Ea:12. OMA.

192. Erilaisia luetteloita tullivirkailijoista vuosilta 1924�1926. OTKA Be:7. OMA.
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Kemissäkään henkilökunnan tilanne ei aikaisempaan verrattuna parantunut, vaikka sa-
lakuljetus Kemin tullikamaripiirissä kasvoi huomattavasti. Henkilökunnan määrä oli sa-
ma kuin kieltolain alkuvuosina: tullihoitaja, päällysmies ja kolme tullivartijaa. Sen sijaan
salakuljetuksen siirtyminen merelle ja rahtilaivojen lisääntyminen aiheutti sen, että kesik-
si tarvittiin lisää henkilöstöä. Vuonna 1924 ylimääräistä henkilöstöä oli kuusi henkeä,
vuonna 1925 kahdeksan henkeä ja samoin vuonna 1926. Ylimääräisten työntekijöiden
työsuhde oli varsin erilainen, mutta yleisesti ottaen töihin tultiin kesäkuun alussa ja työt
lopetettiin lokakuun lopussa.193

Kemistä tullihallitukselle jouduttiin muutamaan otteeseen lähettämään kirjeitä, joissa
painotettiin, ettei henkilökuntaa voida vähentää. Pikemminkin tarvittiin lisää tullivarti-
joita, koska tehtävät olivat monenlaisia. Toimintaan kuuluivat vartiotoiminta merellä, lai-
vojen tarkastukset ja tukkipuiden mittaus useilla eri paikoilla.194 Torniossa ei henkilökun-
nan vähentämiseen katsottu myöskään pystyttävän.195 Ylimääräisiä tullivartijoita saatiin
kesiksi 1924 sekä 1925 yhdeksän ja kesälle 1926 kymmenen kuudeksi kuukaudeksi joka
vuosi. Vartijoita tarvittiin erityisesti puutavaroiden mittaukseen ja tullaukseen.196 Kemin
tilannetta ei yhtään helpottanut, että tullikamaripiirillä oli vaikeuksia henkilökuntansa
kanssa. Palkan pienuuteen oltiin tyytymättömiä niin Kemissä kuin Torniossakin.197 Val-
tion kireän rahatilanteen vuoksi ongelma oli maan laajuinen koko kieltolain ajan.198 
Kemin henkilökunnasta kaikki eivät olleet kunnollisia. Eräs tullivartija erotettiin, koska
hän oli harjoittanut salakuljetusta ja vielä avustanut salakuljettajia.199 Eräs haastatelluista
kertoi saaneen vaikutelman, että salakuljettajat ja tullivartijat olivat pääsääntöisesti kave-
reita keskenään.200

Vuonna 1926 havaittiinkin seuraavaa:
�Viranomaisten oma väkijuomarakkaus ja se, että he tuttavallisten ja ystävällisten suhteit-
tensa takia paikkakuntalaisiin joutuvat tuntemaan ristiriitaa virkavelvollisuuden ja hienotun-
teisuuden välillä. Näin ollen on myös kieltolain vaikutusten tutkimuksessa pantava erikoista
huomiota kysymykseen, miten asianomainen virkakunta on tältä osalta täyttänyt tehtä-
vänsä.�201

Viranomaisten toiminta tuttuja paikkakuntalaisia salakuljettajia kohtaan on ymmärret-
tävää. Muutamien litrojen kuljetus katsottiin varmasti monesti läpi sormien. Lisäksi mo-
net alkoholikätköt saatettiin kirjata kuuluviksi tuntemattomille omistajille. Toiminnan
taustalla oli kansalaisten asenne kieltolakia kohtaan. Lisäksi viranomaiset katsoivat ole-
van tärkeämpiäkin työtehtäviä hoidettavana kuin yleisesti hyväksytyn salakuljetuksen eh-
käiseminen. Eihän apua lain valvomiseen monesti ollut saatavilla.

193. Varsinaiset palkkalistat vuosilta 1924�1926. KTKA Go1:1. OMA.
194. Kemin tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 112, n:o 810 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA.
195. Tornion tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 119 vuodelta 1925; n:o 222 vuodelta 1926. TTKA Da:19�

20. OMA.
196. Tornion tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 983 vuodelta 1924; n:o 222 vuodelta 1926. TTKA Da:19�

20. OMA; Tornion tullikamarille saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 160 vuodelta 1924; n:o 158 vuodelta
1925; n:o 139 vuodelta 1926. TTKA Ea:80�82. OMA.

197. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 392 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA; Pohjoisrajan rajatarkas-
tajan kirje valtioneuvostolle n:o 1030 vuodelta 1925. PRTA Da:2. OMA.

198. Heikkinen 1994, s. 435.
199. Pohjoisrajan rajatarkastajalle saapunut tullihallituksen kirje n:o 390 vuodelta 1925. PRTA Ea:5. OMA.
200. Autoilija Olavi Isonikkilän haastattelu. Tornio 5.8.1997.
201. Komiteanmietintö 8/1926.
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3.2.3 Tulliviranomaisten kalusto riittämätöntä

Vuosina 1919�1923 viranomaisten erääksi ratkaisevaksi ongelmaksi kieltolain valvon-
nassa muodostuivat kalustohuolet. Salakuljetuksen räjähtäessä vuosina 1924�1926 voi-
daankin kysyä, miten valvontaa nyt hoidettiin ja millaisia mahdollisuuksia siihen oli.

Poliisien kalustossa tapahtui Kemissä vuonna 1925 parannus, kun yhdessä Kemin
maalaiskunnan kanssa saatiin käyttöön henkilöauto.202 Myös Alatornion nimismiespiiris-
sä ongelmaksi koettiin liikkuminen, koska polkupyörillä salakuljettajia ei saatu kiinni.
Vuonna 1926 liikkumisen helpottamiseksi piiri sai moottoripyörän.203 Iin nimismiespii-
rissä ongelmaksi koettiin Olhavan kylä, jossa harjoitettiin salakuljetusta. Tilannetta pa-
hensi vielä poliisiviran lakkauttaminen kylästä. Valvontaa jouduttiin nyt hoitamaan Iistä
käsin. Toiminta ei ollut aina helppoa. Eräällä matkalla jouduttiin moottoripyörän rengasta
paikkaamaan kuusi kertaa. Iissä katsottiin, että salakuljetuksen vastustamisessa viran-
omaisten tulisi käyttää rahaa tietojen saamiseen. Siihen pitäisi budjetoida rahaa. Myös ve-
nettä pyydettiin, sillä salakuljetusta tapahtui runsaasti saaristossa.204

Kiimingin piirin nimismies pyysi maaherralta varoja moottoripyörän käyttöön, sillä
omia oli jo käytetty liikaa. Lisäksi hän kirjoitti seuraavaa:

"Väkijuomien salakuljetusta tähän piiriin on ensi kesän aikana tuleva tapahtumaan meritse
pitkin Haukiputaan pitäjän merirajaa sekä kaikkia maanteitä pitkin sisämaassa sijaitseviin
pitäjiin, vieläpä vähemmässä määrin metsäpolkujakin myöten. Salakuljettajat tulevat käyttä-
mään kaikenlaisia moottorikulkuneuvoja, kuten veneitä, autoja, moottori- ja tavallisia pol-
kupyöriä, hevosia, purje- ja soutuveneitä, selkäreppuja, kontteja ja muita ajateltavissa olevia
kuljetusvälineitä.

Piiriin tullaan varastoimaan kuten ennenkin väkijuomavarastoja jakelua ja edelleen kuljetta-
mista varten seuraaviin paikkoihin: mereen pitkin koko rannikkoa, mutta etupäässä Räinän-
lahteen, Isoonniemeen, Keskiniemeen, Häyrysenniemeen, Kurtinhaudalle, Rivinnokkaan,
Kuivasniemeen sekä seuraaviin saariin: Kellonkraaseli, Hietakari, Hiuvet, Kotakari, Hieta-
matala, Kattilakalla ja Selkäletto. Ehkäisevistä toimenpiteistä olisi tehokkain mitä tarkin tul-
livartiointi merellä tullialuksilla ja etsintä haraamalla merta edellä mainituissa paikoissa ja
niiden lähettyvillä, sillä parhaaksi piilopaikaksi salakuljettajille on osoittautunut meri. Tulli-
vartiointia ja muutakin vartiointia helpottaisi suuresti, jos kaikenlaiset alukset soutuveneitä
myöten rekisteröitäisiin ja varustettaisiin näkyvillä rekisterinumeroilla ja merkinnällä niiden
kotipaikasta.

Vapaaehtoista avustusta poliisimiehille ei ole tässä piirissä saatavissa, sillä siksi kieltolain-
vastainen on täällä yleinen mielipide. Vartiointia ei täällä ole mitään mahdollisuutta järjestää
niin tehokkaasti kuin tarkoitus olisi, sillä siihen tarvittaisiin ennen kaikkea runsaasti varoja
miesten palkkaamiseksi, välineisiin, matkoihin jne. Mutta niitähän ei ole mistään saatavissa
eikä kohtuudella voitane vaatia poliiseilta, että he yötä päivää edes jaksaisivat saati sitten
joutaisivat seisomaan teillä valvomassa väkijuomain salakuljetusta. Jos tullivalvonta

202. Kemin poliisilaitoksen kirje Kemin kaupungin valtuustolle n:o 469 vuodelta 1925. KPLA, kanslia Da:12.
OMA; "Auto Kemin poliisilaitokselle". (art.) PS 23.5.1925.

203. Alatornion piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 1115 vuodelta 1925; n:o 780 vuodelta 1926. Alatornion
piirin nimismiehen arkisto DIa:25�26. OMA.

204. Iin piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 210, n:o 815, n:o 1267 vuodelta 1926. Iin piirin nimismiehen ar-
kisto DIa1:2. OMA.



97
merellä voitaisi järjestää todella tehokkaaksi olisi se surmanisku koko laittomalle salakulje-
tukselle kaikissa muodoissa."205

Oulun tullikamaripiirissä vartioveneenä jatkoi "Tornio". Vuonna 1925 avuksi saatiin
vartiopursi N.V.42. Purtta lainattiin välillä Kemiin vilkkaan salakuljetuksen takia. Vuonna
1926 pursi siirrettiin kokonaan Kemiin ja tilalle Ouluun saatiin vartioalus N.A.52.206 Ka-
lustossa ei Kemin tullikamaripiirillä tapahtunut juurikaan muutoksia aikaisempaan verrat-
tuna. Tullikamaripiirissä todettiin ongelmaksi käytössä olleen moottorivene P.V.72:n huo-
nous ja hidaskulkuisuus. Tämän seurauksena salakuljettajien onnistui päästä omilla no-
peakulkuisilla moottoriveneillään pakoon. Vartioalus P.V.72:n hidaskulkuisuus ilmeni päi-
vittäisissä vartiotehtävissä:

"Tarkastimme Koivukallion takana moottoriveneen, minkä näimme nostavan säkkejä venee-
seen Ruutinkarin lähistöllä ja suuntaavan matkansa Kemiä kohti. Useista laukauksista huoli-
matta vene ei pysähtynyt ennen kuin veneessä olleet kolme spriisäkkiä oli heitetty mereen.
Veneessä oli tunnettuja pirtukauppiaita. Alettiin naaraamaan sitä paikkaa johon säkit heitet-
tiin, vaan emme saaneet mitään ylös kun siinä oli niin syvä vesi ja pohja kivinen."207

Vartioalus P.V.72 oli lisäksi paljon poissa käytöstä. Vuonna 1924 vene oli poissa var-
tiotehtävistä 14 vuorokautta ja vuonna 1925 12 vuorokautta.208 Tilanteensa parantamisek-
si Kemin tullikamari tiedusteli kerran, saisiko se käyttää salakuljettajilta takavarikoitua
moottorivenettä vartiomatkoihin. Tullihallituksen vastaus oli kielteinen, koska oikeuden
päätöstä tapauksesta ei ollut saatu.209 Vuonna 1926 Kemissä oli käytössä kaksi vartio-
alusta N.V.42 ja N.A.51.210 Silti aluksia ei ollut tarpeeksi tai ne eivät olleet kunnossa, sil-
lä vartiomatkoja suoritettiin joskus soutuveneellä.211

Tornionkin piirissä vartioalusten ongelmat jatkuivat. P.V.71:een ei saatu parempaa
moottoria. Pyyntöihin nopean vartioveneen hankkimisesta vastattiin lupaamalla ostaa
soutuvene. Vuonna 1926 vartioalukset P.V.71 ja P.V.72 olivat suorittaneet tehtävänsä.
P.V.71 siirrettiin satamaveneeksi ja P.V.72:n tullihallitus lupasi myydä.212

Huonojen vartioalusten vuoksi rajatarkastaja Ali Tornberg kirjoitti jo vuonna 1924 tul-
lihallitukselle: "Olemme huonoimmin kuin koskaan varustautuneet ehkäisemään tätä sala-
kuljetusta."213 Toisaalta merisalakuljetus alkoi Perämerellä vuonna 1924 vähän niin kuin
�yhdessä yössä� eikä kukaan ollut tilanteeseen osannut varautua. Vuonna 1925 rajatarkas-
taja jatkoi Oulussa pidetyssä kieltolakikokouksessa: "Huonojen välineiden takia toiminta
oli supistettava varastojen rannikolta etsimiseen, ja mikäli päästiin käsiksi salakuljetta-
jaan, se tapahtui kuin onnen kautta."214 Lausunto kuvaa hyvin tullikamaripiirien tilannet-

205. Kiimingin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 990 vuodelta 1926. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto
DIa1:6. OMA.

206. Oulun tullikamarille saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 169 vuodelta 1924; n:o 208, n:o 216, n:o 263 vuodel-
ta 1925; n:o 205 vuodelta 1926. OTKA Ea:12. OMA.

207. Moottorivene P.V.72:n konepäiväkirja vuosilta 1924�1925. PRTA Eb:1. OMA.
208. Kemin tullikamarin vuosikertomukset vuosilta 1924�1925. KTKA Gj6:1. OMA; Moottorivene P.V.72:n ko-

nepäiväkirja vuosilta 1924�1925. PRTA Eb:1. OMA.
209. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 672 vuodelta 1925. KTKA Da:1. OMA; Kemin tullikamarille

saapunut tullihallituksen kirje n:o 174 vuodelta 1925. KTKA Aa:51. OMA.
210. Kemin tullikamarin vuosikertomus vuodelta 1926. KTKA Gj6:1. OMA.
211. Tullirikosjuttulehti n:o 8 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA.
212. Pohjoisrajan rajatarkastajalle saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 319 vuodelta 1924; n:o 170, n:o 217 vuodel-

ta 1925; n:o 6, n:o 231 vuodelta 1926. PRTA Ea:4�6. OMA.
213. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 446 vuodelta 1924. PRTA Da:2. OMA.
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ta, sillä vuosina 1924�1926 Oulun, Kemin ja Tornion tullivartijat takavarikoivat 41 730
litraa alkoholia ja näistä 23 632 litraa eli noin 57 prosenttia jäi tuntemattomien omista-
miksi. Tilanteen parantamiseksi olisi tarvittu lisää varoja välineiden hankintaan ja vähin-
täänkin kaksi moottorivenettä Oulun ja Tornion rannikkoalueelle. Rajatarkastaja pyysikin
jatkuvasti tullihallitukselta uusia veneitä. Vuonna 1925 hän kirjoitti: "ei me saada ketään
kiinni näillä veneillä...salakuljettajat tekevät pilkkaa aluksistamme."215 Myös maaherra
E.Y. Pehkonen toivoi poliisi- ja tulliviranomaisille parempaa kalustoa.216 Määrärahojen
niukkuuden takia ei viranomaisten kalusto ollut muuallakaan Suomessa kilpailukykyinen
nopeuden eikä määrän puolesta salakuljettajiin verrattuna.217 Tullilaitoksen rahoitus ei ol-
lut suhteellisesti paljoakaan kasvanut siitä, mikä se vuonna 1916 oli ollut.218 Salakuljetta-
jat vielä hankaloittivat tullivartijoiden työtä hankkimalla erityisen matalakulkuisia aluk-
sia, joita tullialusten oli vaikea seurata saariston kätköihin.219

Tullien mahdollisuuksia tarkastaa ja kontrolloida nopeakulkuisia moottoriveneitä py-
rittiin parantamaan vuonna 1925 annetulla lailla. Nopeakulkuisiksi moottorialuksiksi luo-
kiteltiin kaikki alukset, jotka kulkivat vähintään 12 solmua (22,2 km/h). Tällaisen aluk-
sen omistamiseen tarvittiin maaherran lupa. Veneen omistajan tuli olla veneessä, kun sillä
liikuttiin, eikä hän saanut luovuttaa alusta toiselle henkilölle. Rangaistus mahdollisesta
rikkomuksesta oli 30 päiväsakkoa ja aluksen joutuminen valtiolle.220 Moottoriveneet piti
asianmukaisesti rekisteröidä sekä varustaa säädetyllä numero- ja kirjainmerkillä. Alusten
kulkunopeuden tarkistamiseksi voitiin palkata ammattimiehiä.221 Laista ei ollut aluksi
kovin paljon hyötyä, sillä tullialukset kulkivat kahdeksasta yhdeksään solmua.222 Muu-
tenkin lailla ei näyttänyt olleen paljon tehokkuutta, sillä vuosi lain antamisesta Kiimingin
piirin nimismies kaipaili veneisiin tunnistamisen mahdollistamiseksi numero- ja kirjain-
merkkejä (ks. s. 96). Koko Suomea ajatellen lain täytäntöönpanossa oli ongelmia, sillä vi-
ranomaiset kiistelivät siitä, kuuluiko lain valvonta poliisi- vai tulliviranomaisille.223

Tullikamarit kokivat ongelmalliseksi myös aseiden käytön. Yleensä tullialuksesta am-
muttujen varoituslaukausten jälkeen pirtualus lähti pakoon. Mikäli veneessä oli liikaa pai-
noa, heitettiin pirtusäkit mereen.224 Salakuljettajat saattoivat jopa vastata varoituslau-
kauksiin:

Tornion edustalla oli Merisarveen vielä ensimmäisten pakkasten jälkeen tullut pirtumoot-
tori täynnä kanistereita. Tullivartijat yrittivät pidättää pirtumiehet varoituslaukauksia käyt-
täen. Pirtumiehet (6�7) avasivat kiivaan kivääritulen. Syntyi ammuskelu, jossa tullivartijat

214. Kieltolakikokouksen pöytäkirja 5.5.1925 Oulu: Kemin poliisilaitokselle saapunut kirje n:o 161 vuodelta 1925.
KPLA, kanslia Ea:15. OMA.

215. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 672 vuodelta 1925. PRTA Da:2. OMA.
216. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1925. OLKA Hb:9. OMA.
217. Ahtokari 1972, s. 29 Ylikangas 1996, s. 288; Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 24.
218. Komiteamietintö n:o 6/1926. Valtioneuvostolle täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja

tehostamiseksi valmistelemaan asetetulta komitealta.
219. Heikkinen 1994, s. 176.
220. Laki nopeakulkuisista moottorialuksista 17.7.1925, n:o 256. Suomen Asetuskokoelma 1925.
221. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kiertokirje n:o 166 vuodelta 1925. KTKA Aa:51. OMA.
222. �Moottorialusten kulkunopeuden rajoittaminen�. (art.) PS 23.7.1925.
223. Immonen 1965, s. 75.
224. �Salakuljettajien pirtumoottori vesillämme�. (art.) PS 21.6.1924; �500 litraa pirtua Kemin edustalla�. (art.) PS

7.7.1925; �Jälleen pirtutakavarikko�. (art.) PS 20.8.1926.
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ampuivat yli sata laukausta, mutta salakuljettajat pääsivät pakoon ilman, että kukaan louk-
kaantui.225

Muuallakin Suomessa tullivartijat joutuivat laukaustenvaihtoon salakuljettajien kans-
sa.226

Poliisikin joutui joskus käyttämään aseitaan pidättäessään salakuljettajia.227 Osa pääsi
joskus pakoon, mutta useasti salakuljettajat uskoivat poliisien varoituslaukauksia:

Kemissä poliisi sai tiedon, että yöllä tulee suuri lasti pirtua maihin. Henkilökunnan riittä-
mättömyyden takia avuksi pyydettiin suojeluskuntaa. Yöllä salakuljettajia saapui Kemin
kaupungin rannalle. Miehet ilmeisesti kuuluivat niin sanottuun pirtukaravaaniin. Synty-
neessä ammuskelussa yksi salakuljettaja haavoittui. Hän kuoli seuraavana päivänä saa-
miinsa vammoihin.228

Valtiovallan hidas puuttuminen salakuljetukseen näkyy myös aseiden käyttöohjeissa
tullikamareille. Varoituslaukauksia käytettäessä oli voimassa vanha tullisääntö vuodelta
1887:

"Varoituslaukauksia ampuu pääsääntöisesti aluksen päällikkö. Ensin ammutaan tyhjä varoi-
tuslaukaus, sitten laivan keulaan taikka laitoihin, jos ei vieläkään totella ammutaan laivojen
taklausta ja purjeita sekä viime kädessä runkoa kohti."229

Laajempaa aseiden käyttöoikeutta kuitenkin toivottiin.230 Toisaalta esimerkiksi Ke-
min tullikamaripiirin kalustoluettelosta näkyy, että tullikamarilla oli käytössä kaksi van-
haa revolveria (vuodelta 1900) ja kuusi sotilaskivääriä (vuodelta 1918).231 Aseista ei var-
masti ollut tullimiehille paljonkaan hyötyä, koska revolverit olivat jo vanhoja ja kivääri-
en lataaminen tositilanteessa olisi vienyt paljon aikaa. Asiaan ei saatu vuosien kuluessa
uusia määräyksiä. Niinpä ainoat ohjeet olivat, että asetta sai käyttää vain varoituslaukauk-
siin ja itsepuolustukseen.232 Pitää kuitenkin muistaa, ettei tullilaitosta oltu suunniteltu
aseelliseen toimintaan, vaan se joutui tähän tehtävään kieltolain takia.

Valvontaviranomaisilla oli edelleen erimielisyyksiä keskenään. Rajatarkastaja Torn-
berg muisteli, että eri virkakuntien välillä ei ollut riittävää ja luottamuksellista yhteistoi-
mintaa.233 Koko Suomea ajatellen poliisi- ja tulliviranomaisten yhteistoiminta oli kehitty-
mätöntä. Yleensä poliisi ja tulli toimivat erikseen.234 Viranomaisten toimintatavat eri ta-
hoilla olivatkin jättäneet runsaasti toivomisen varaa.235 Ilmeisesti osapuolet halusivat pi-
tää kiinni vastuualueistaan, eikä toisen tekemisiin haluttu puuttua. Tullilaitoksen huoleh-
dittavaksi kuuluivat meret ja saaret, poliisilaitoksen vastaavasti maa ja rannat.

225. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 925 vuodelta 1926. PRTA Da:3. OMA.
226. Ahtokari 1972, s. 119.
227. Ahtokari 1972, s. 63.
228. Tutkintapöytäkirja 8.8.1924. KPLA, järjestysosasto Ca:6. OMA.
229. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kiertokirje n:o 173 vuodelta 1924. KTKA Aa:51. OMA.
230. Kieltolakikokouksen pöytäkirja 5.5.1925 Oulu: Kemin poliisilaitokselle saapunut kirje n:o 161 vuodelta 1925.

KPLA, kanslia Ea:15. OMA.
231. Kalustoluettelot vuosilta 1924�1926. KTKA Bb:1. OMA.
232. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kiertokirje n:o 98 vuodelta 1926. KTKA Aa:52. OMA.
233. Tornberg Ali, �Muistelmia Pohjoisrajan rajatarkastajana oloni ajoilta�. (art.) Tullilehti n:o 3/1946, s. 48.
234. Komiteamietintö n:o 6/1926. Valtioneuvostolle täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja

tehostamiseksi valmistamaan asetetulta komitealta; Raittius- ja alkoholiasiain tietokirja 1971, s. 309.
235. Komiteanmietintö n:o 8/1926. 
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Salakuljettajilla oli varmaankin olemassa tiedotusjärjestelmä, joka kertoi, milloin tullin
veneet oli nostettu maalle, milloin ne olivat korjauksessa tai missä päin veneet liikkuivat.
Näin pystyttiin varmistamaan pirtuerän saaminen markkinoille. Niinpä tullien toiminta
keskittyi saarien tarkastuksiin ja saarien ympäristöjen naarauksiin.236 Toki moottorivenei-
tä tarkastettiin mahdollisuuksien mukaan. Joskus tullivartijoilla oli hyvää onnea takavari-
koinneissa, sillä aina pitkäänsiimaan upotetut pirtusäkit eivät pysyneet merenpohjassa.
Esimerkiksi Kemissä niitä saattoi kovan tuulen vuoksi lähteä ajelehtimaan, ja tulli sai ka-
nisterit.237

Toisinaan vartioaluksilla oli sekä taitoa että onnea, kun ne saivat pirtumoottoreita kiin-
ni. Esimerkiksi hyvään paikkaan piiloutuminen mahdollisti, että salakuljettajat ajoivat
miltei "syliin". Toiseksi pirtumoottoriin saattoi tulla konevika, mikä mahdollisti kiinnisaa-
misen. Tosin kone saattoi rikkoontua tullialuksistakin kesken takaa-ajon. Kemissä sala-
kuljettajien moottoriveneitä saatiin vuosien 1924�1926 aikana takavarikoitua vain neljä,
ja niiden keskimääräinen arvo oli noin 17 000 markkaa.238

Yleensä moottoriveneitä saatiin takavarikoiduksi joko saaren tai mantereen rannasta.
Soutuveneitä saatiin Kemin piirissä takavarikoiduksi viisi. Oulun alueella takavarikoitiin
yksi soutuvene, samoin Torniossa.239 Soutuveneillä kuljetettu alkoholimäärä oli varsin
vähäinen. Se vaihteli kymmenestä litrasta kahteensataan litraan. Soutuveneellä kuljetetut
alkoholimäärät saattavat kuvastaa sitä, että alkoholit oli haettu kätköistä ja lasti oli tarkoi-
tus viedä mantereelle kaupattavaksi tai eteenpäin kuljetettavaksi.

Maaherran Pehkosen kirjeessä Kemin tullikamarille vuonna 1926 tullivartijoiden toi-
minnan toivottiin olevan tehokkaampaa. Maaherra olikin saanut sen käsityksen, että sala-
kuljettajat saivat rauhassa purkaa lastinsa mereen ja ulkosaariin, joista alkoholi vähitellen
kuljetettiin maihin. Maaherra jopa epäili, että väärillä alueilla partioitiin tahallaan salakul-
jetuksen suojelemiseksi.240 Maaherran kirjeeseen ovat saattaneet vaikuttaa Rovaniemen
nimismiehen toiveet karavaanitoiminnan ehkäisemisestä tehokkaalla rannikon vartioinnil-
la.241 Lisäksi komiteanmietinnössä 6/1926 kerrottiin Kemijokisuun olevan eräs salakulje-
tuskeskus. Erääksi syyksi salakuljetukseen mietinnössä esitettiin viranomaisten heikko
toiminta. Tämän voidaan epäsuorasti katsoa myös viitanneen maaherraan, sillä hänen vas-
tuullaan oli poliisiviranomaisten toiminta.

Maaherran kirje Kemin tullikamarille herättää ihmetystä, sillä on uskottava, että hän
oli tietoinen tullin kalustosta, henkilökunnan vähäisyydestä ja tehtävien laajuudesta. Il-
meisesti maaherra oli väsynyt Kemin poliisilaitoksen jatkuviin pyyntöihin henkilökunnan
lisäämisestä ja pyrki näin tullikamaripiiriä painostamalla pääsemään eroon pyynnöistä.
Toisaalta tullilaitosta oli salakuljetuksesta helppo syyttää, sillä salakuljetus tapahtui merit-
se. Tullikamari ei kuulunut maaherran vastuulle, sen sijaan poliisilaitos kuului.

236. Kemin tullikamarin vuosikertomus vuodelta 1926. KTKA Gj6:1. OMA; Kemin tullikamarin kirjeet tullihalli-
tukselle n:o 420 vuodelta 1925; n:o 803 vuodelta 1926. KTKA Da:1. OMA; Moottorivene P.V.72:n päiväkirja
vuosilta 1924�1925. PRTA Eb:1. OMA.

237. Moottorivene P.V.72:n päiväkirja vuosilta 1924�1925. PRTA Eb:1. OMA.
238. Tullirikosjuttulehdet n:o 8, n:o 12, n:o 21 vuodelta 1925; n:o 8 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA.
239. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja §830 vuodelta 1925. OKA IICa:4. OMA; Tulliri-

kosjuttulehdet n:o 16, n:o 17 vuodelta 1925; n:o 7, n:o 15, n:o 43 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA; Takava-
rikkopäiväkirja n:o 41 vuodelta 1926. TTKA Ad:7. OMA.

240. Kemin tullikamarille saapunut maaherran kirje n:o 177 vuodelta 1926. KTKA Aa:52. OMA.
241. Rovaniemen kaupungin nimismiehen kirje maaherralle n:o 665 vuodelta 1926. Rovaniemen kaupungin nimis-

miehen arkisto DIa1:20. OMA.
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Kemin tullikamaripiirin suurimpia yksittäisistä pirtutakavarikkoja tehtiin 9.9.1926
Lehtikrunnissa:

�Tullialus N.V.42 oli ollut illalla vartiossa Lehtikrunnin saaren itäpuolella. Tullivartijat
näkivät saaressa sinertävän liekin, jota epäilivät salakuljettajien merkiksi, joten tullivartijat
menivät saareen. Saaresta he löysivät miehen vartiossa. Samoihin aikoihin näkivät Täikön-
karista ammuttavan kolme vihreää valorakettia. Heti ajoi passissa ollut moottori Täikön
suuntaan. Noin kahdenkymmenen minuutin kuluttua saapui suuri moottorivene ja ankkuroi
noin sadan metrin päähän Lehtikrunnista. Heti kun alus oli ankkuroitunut, ammuttiin Täi-
köstä jälleen valoraketti, joka oli nyt punainen. Tämä kaiketi osoitti Lehtikrunniin saapu-
neelle moottoriveneelle, että reitti sillä puolen oli selvä. Moottorista oli saapunut joku mies
tutkimaan, että saaressa ei ollut mitään pelättävää. Kohta maihin saapui kolme miestä
veneellään tuomaan maihin pirtua, jotka vietiin L:n jääkellariin. Tämän jälkeen palattiin
kahdella veneellä moottoriin. Tullimiehet odottivat uutta keikkaa, mutta moottori poistui.
Tullimiehet eivät nähneet poistumisreittiä, joten he eivät lähteneet perään. Kellarista, vajasta
ja moottorin ankkuripaikalta löydettiin kaikkiaan 4 450 litraa pirtua (arvo katukaupassa noin
356 000 markkaa).�242

Takavarikosta olisi riittänyt jokaiselle kemiläiselle noin kaksi litraa pirtua. Määrä on
suuri, sillä komiteanmietinnössä vuodelta 1926 arvioitiin vuosina 1914�1918 käytetyn
sata prosenttista alkoholia noin 0,24 litraa asukasta kohden.243

3.3 Pirtulaivat tekevät Peräpohjolaa onnelliseksi � 
alkoholin hinta laskee

Suuri pirtumäärä ei voinut olla vaikuttamatta Pohjanlahden perän elämään. Syytä onkin
perehtyä kysymykseen, miten merisalakuljetus näkyi seudulla. Oheisissa diagrammeissa
kuvataan alkoholin litrahinnan kehitystä vuosina 1924�1926.

242. Tullirikosjuttulehti n:o 15 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA; �Tähän asti suurin pirtutakavarikko Kemissä�.
(art.) PS 10.9.1926.

243. Komiteanmietintö 8/1926.
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Diagrammi 9. Alkoholin litrahinta Oulussa vuosina 1924�1926. Lähde: Poliisitutkintapöytä-
kirjat vuosilta 1924�1926. OPLA, rikososasto Ca:14�15. OMA.

Oulussa alkoholin litrahinnassa tapahtui vuosina 1925�1926 suuria muutoksia verrat-
tuna vuosiin 1919�1923 (ks. liite 7). Kieltolain alkuvuosina salakuljetettu litra maksoi
noin 200 markkaa. Vuosien 1925�1926 aikana litrahinta oli enää noin 50 markkaa. Dia-
grammi 9 kuvaa myynnissä olleen alkoholin litrahinnan laskua, mikä johtuu kasvaneesta
alkoholin tarjonnasta.

Diagrammi 10. Alkoholin litrahinta Kemissä vuosina 1924�1926. Lähde: Rikosilmoituspäivä-
kirjat vuosilta 1924�1926. KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA.
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Kemissä myynnissä olleen alkoholin hinnassa tapahtunut kehitys näkyy hyvin. Kemin
tullikamaripiirin alueella alkoholitakavarikot olivat vuosien 1919�1926 aikana, vuotta
1922 lukuunottamatta, koko ajan kasvussa. Tämä näkyy myös alkoholin litrahinnassa.
Kun vielä vuosina 1919�1923 alkoholista maksettiin noin 250 markkaa litra, oli sen hin-
ta vuosina 1924�1926 enää noin sata markkaa litra (ks. liite 8). Kun verrataan Oulun ja
Kemin tullikamaripiirien takavarikkotaulukkoja vuosilta 1924�1926 (ks. taulukko 8 s.
64 ja taulukko 9 s. 66) diagrammeihin 9 ja 10 ihmetystä herättää Kemin korkea alkoholin
litrahinta. Vaikka Kemi oli pirtutulvan keskus Perämeren rannikolla, alkoholi virtasi
enemmän Lappiin kuin jäi seudulle. Näin alkoholista pyydettiin varsin korkeaa litrahin-
taa verrattuna Ouluun.

Diagrammi 11. Alkoholin litrahinta Torniossa vuosina 1924�1926. Lähde: Ilmoitusasiainpäi-
väkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA Aeb:22�27. OMA.

Vuosina 1924�1926 alkoholin litrahinta pysytteli Torniossa yli sadassa markassa.
Laskua aikaisempaan tarkastelussa olleeseen jaksoon oli noin sata markkaa (ks. liite 9).
Näin Torniossakin näkyy kasvanut salakuljetus ja myös alkoholin saatavuuden helpottu-
minen.

Alkoholin kysyntä johti laajaan salakuljetukseen Perämerellä. Salakuljettajien toimin-
nan seurauksena hinta laski kaikissa kolmessa kaupungissa. Silti se oli kallista joillekin,
sillä maaherra mainitsee vuonna 1926, että erityiseksi ongelmaksi olivat nousseet denatu-
roidut alkoholit.244 Alkoholin hintaa voidaankin pitää korkeana, jos sitä verrataan elintar-
vikkeiden keskihintoihin. Esimerkiksi vuonna 1926 maito maksoi Suomessa keskimääräi-
sesti noin kaksi markkaa litra, voi maksoi noin 34 markkaa kilo ja ruisleipä noin viisi
markkaa kilo.245 Vaikka alkoholin määrä kasvoi seudulla, saattoi kaupoissa edelleen epä-
onnistua ja saada alkoholin sijasta pelkkää vettä.246

244. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1926. OLKA Hb:9. OMA.
245. Suomen taloushistoria 3 1983, s. 448�450. 
246. "Taas petollinen viinakauppa Kemin maalaiskunnassa". (art.) PS 12.2.1925.
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Spriitä yritettiin edelleen hankkia apteekeista. Ensimmäinen spriireseptien myöntämi-
nen heikoin perustein paljastui vuonna 1927. Selvisi, että Kemin piirieläinlääkäri oli vuo-
den 1926 aikana myöntänyt noin 4 200 spriireseptiä (noin 12 reseptiä päivässä). Lisäksi
hän oli määrännyt spriitä lääkkeeksi samana päivänä useassa eri paikassa (Kemi, Kemi-
järvi, Kittilä, Simo ja Tervola), vaikka silloisella liikennekalustolla ei näihin paikkoihin
olisi ehtinyt yhdessä päivässä. Paljastui, että hän oli määrännyt spriitä lääkkeeksi eläimil-
le, joita ei ollut edes tarkastanut. Jotkut asiakkaat olivat jopa tilanneet reseptejä kirjallises-
ti postin kautta. Osalla asiakkaista oli ollut mukana luettelo, kenelle reseptejä tuli kirjoit-
taa.247 Puolustuksekseen lääkäri sanoi luottaneensa reseptejä hakeneisiin henkilöihin. Po-
liisikuulusteluissa ilmeni, että lääkärin taloudelliset olot olivat niukat.248 Ilmeisesti hän
oli reseptejä myymällä pyrkinyt hankkimaan ylimääräistä tuloa. Samanlaista toimintaa oli
ilmennyt muuallakin Suomessa.249 Eläinlääkäri menetti neljäksi kuukaudeksi oikeuden
harjoittaa ammattiaan.250

Ihmiset pyrkivät myös väärentämään spriireseptejä joko myyntitarkoituksessa tai
hankkiakseen itselleen spriitä. Oulussa selvisi tapaus, jossa mies oli Helsingistä lääkäreil-
tä ostanut reseptejä 35�40 markkaa kappale.251 Maaliskuussa 1926 lääkintöhallitus toi-
mittikin uudet lomakkeet spriireseptien kirjoittamista varten, jotta ongelmasta päästäi-
siin.252 Tilannetta ei saatu hallintaan. Suomen apteekeista myytiin runsaasti alkoholia
vuonna 1926.253 HAHLE esittää, että väärennettyjä reseptejä oli käytössä erityisesti Itä-
ja Pohjois-Suomessa. Syyksi hän mainitsee salakuljetusspriin saamisen vaikeuden.254

Mielestäni tätä ei voida käyttää perusteluna Perämeren rannikolla. Tällä alueella oli var-
masti riittämiin salakuljetettua alkoholia. Selitys väärennetyille resepteille tutkimusalu-
eella voisi olla ennemminkin alkoholin hinta. Apteekeista spriitä sai halvemmalla.

Apteekeista hankittu sprii tuotti erityisiä ongelmia Torniossa. Vuonna 1924 oli 50 tapa-
uksessa apteekista hankittu spriitä, vuonna 1925 42 tapauksessa ja vuonna 1926 48 tapa-
uksessa. Näinä vuosina keskimäärin joka viides juopumistapaus oli aiheutettu apteekista
hankitulla spriillä.255 Ilmeisesti Torniossa ei ollut alkoholia tarpeeksi kaupan tai hintoja
pidettiin korkeina. Toisaalta lääkäreiltä saattoi saada reseptin halvalla ja helpolla. Lisäksi
apteekista reseptillä hankittua alkoholia oli lupa lääketieteellisistä syistä juoda, eikä näin
joutunut oikeuteen. Torniossa tapauksia tutkittiinkin, mutta mitään väärinkäytöksiä ei to-
dettu reseptien antamisessa tai käyttämisessä.256 Lääkärit itsekään eivät aina antaneet so-
pivaa kuvaa työstään, sillä Torniossa eläinlääkäri oli humalassa. Vuonna 1926 kuulustel-
tiin erästä eläinlääkäriä laittomasta reseptien annosta. Syytettä ei tosin nostettu.257

247. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 242 vuodelta 1927. KPLA, kanslia Da:14. OMA.
248. Tutkintapöytäkirja 2.2.1927. KPLA, järjestysosasto Ca:7. OMA.
249. Ahtokari 1972, s. 49.
250. Tornion poliisilaitokselle saapunut kirje Tornion kaupungin maistraatilta n:o 299 vuodelta 1927. TPLA Ea:8.

OMA.
251. Poliisitutkintapöytäkirja n:o 347 vuodelta 1926. OPLA, rikososasto Ca:15. OMA.
252. Ahtokari 1972, s. 85.
253. Sosiaaliministeriön raittius- ja alkoholiosaston asiakirjoja. Sosiaaliministeriön arkisto Hb:1 alkoholikäytön

yleistilastoja. KA.
254. Hahle 1988, s. 117.
255. Poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA Cca:6�7. OMA.
256. Tornion poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 711 vuodelta 1926. TPLA Da:3. OMA.
257. Poliisitutkintapöytäkirja n:o 213 vuodelta 1925. TPLA Cca:6. OMA; Tornion poliisilaitoksen kirje maaherralle

n:o 1034 vuodelta 1926. TPLA Da:3. OMA.
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Komiteanmietinnössä 8/1926 pantiin merkille se, että apteekkien kautta hankitun kon-
jakin, viskin, väkevien ja mietojen viinien käyttäminen oli vuodesta 1922 alkaen melkoi-
sesti lisääntynyt. Hyvin �varustelluissa� apteekeissa olikin jo vuonna 1924 ostettavissa
muun muassa 129 erilaista viiniä ja yhdeksän erilaatuista viskiä.258 Alkoholikauppa pa-
ransikin apteekkien taloutta, varsinkin kun nämä olivat 1920-luvun alussa taloudellisissa
vaikeuksissa.259

Oheisissa diagrammeissa kuvataan pidätyksiin johtaneiden juopumistapausten määrää
ja niiden osuutta kaikista rikoksista Oulun, Kemin ja Tornion poliisilaitosten alueilla vuo-
sina 1924�1926.

Diagrammi 12. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Oulun kau-
pungissa vuosina 1924�1926. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista: 74 %
(v. 1924), 77 % (v. 1925), 73 % (v. 1926). Lähde Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1924�1926.
OPLA, järjestysosasto Ad:53�56. OMA.

Alkoholin lisääntynyt määrä Pohjanlahden perällä näkyy juopumistapausten kasvuna
verrattuna kieltolain alkuvuosiin (ks. liite 10). Juopumisrikollisuuden kasvua edisti alko-
holin hinnan lasku ja salakuljetetun alkoholin suuri määrä. Tietysti lukumääräistä tarkas-
telua suoritettaessa tulee ottaa huomioon väkiluvussa tapahtuneet muutokset.

Taulukko 12. Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta
asukasta kohden Oulun kaupungissa vuosina 1924�1926.

258. Mäntylä 1998, s. 165.
259. Hahle 1988, s. 55�56.

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.
1924 22 273 83 61
1925 22 560 77 59

1926 23 020 90 66
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Verrattaessa vuosien 1924�1926 rikos- ja juopumistapauksia vuosiin 1920�1923 ha-
vaitaan rikostapauksien samoin kuin juopumistapausten kasvaneen tuhatta asukasta koh-
den (ks. liite 14). Näin voidaan sanoa salakuljetuksen lisänneen juopumistapauksia ja ol-
leen osasyyllinen kasvaneisiin rikostapauksiin. Kasvanut salakuljetus lisäsi poliisien työ-
tä myös kasvaneiden rikosmäärien vuoksi ilman, että henkilökuntaa lisättiin asukasmää-
rään suhteutettuna.

Diagrammi 13. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Kemin kau-
pungissa vuosina 1924�1926. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista: 59 %
(v. 1924), 65 % (v. 1925), 67 % (v. 1926). Lähde: Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1924�1926.
KPLA, rikososasto Ad:8�10. OMA.

Kasvanut alkoholin salakuljetus näkyi Kemissä juopumistapausten kasvuna kaikista
poliisin tietoon tulleista rikostapauksista (ks. liite 11). Pohjolan Sanomat kirjoittikin
vuonna 1924: �Pirtun tarjonta vastannut hyvin kysyntää. Juopuneiden lukumäärä ollut vii-
me päivinä tavallista suurempi Kemissä ja lähiympäristössä.�260 Tilanne Kemissä alkoi jo
muistuttaa hyvin pitkälle Oulussa vallinnutta tilannetta. Tätä tosiasiaa vasten ymmärtää
poliisilaitoksen jatkuvat pyynnöt miehistön lisäyksestä ja jopa lääninetsivien sijoittami-
sesta pysyvästi Kemiin.

260. �Saksalainen pirtulaiva Kemin Edustalla.� (art.) PS 18.6.1924.
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Taulukko 13. Rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta asukasta kohden Kemin
kaupungissa vuosina 1924�1926.

Kemissä rikos- ja juopumistapaukset lisääntyivät vuosina 1924�1926 verrattuna vuo-
siin 1920�1923 (ks. liite 15). Kasvanut salakuljetus näkyi selvästi poliisien työssä. Näin
Kemi kärsi asemastaan pirtujen maihinnousupaikkana. Olihan Kemissä rikos- ja juopu-
mistapauksia moninkertaisesti enemmän kuin Oulussa. Tosin rikollisuus oli jo kieltolain
alussa ollut Kemissä kaksinkertainen Ouluun verrattuna, mutta nyt se oli jo kolminkertai-
nen.

Diagrammi 14. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Tornion
kaupungissa vuosina 1924�1926. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista:
45 % (v. 1924), 55 % (v. 1925), 64 % (v. 1926). Lähde: Vuosikertomukset vuosilta 1924�1926.
TPLA Da:3�4. OMA.

Erityisesti Tornion poliisilaitoksen alueella juopumisrikoksissa tapahtui runsas lisäys
verrattuna kieltolain alkuvuosiin (ks. liite 12). Kun vielä vuonna 1922 tapausten määrä oli
noin 26 prosenttia kaikista rikostapauksista, oli määrä vuonna 1926 jo noin 64 prosenttia.
Kasvu oli todella suurta, sillä esimerkiksi Kemissä oli kasvua vain kaksikymmentä pro-
senttia. Vuosien 1924�1926 välisenä aikana Torniosta käytiin vieläkin Haaparannalla
juopumassa ja tultiin sitten takaisin. Yhteensä 35 tapausta tuli ilmi (noin kuusi prosenttia
juopumistapauksista).261

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.
1924 3 060 249 139 

1925 3 064 290 188 
1926 3 279 263 175 

261. Poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1924�1926. TPLA Cca:6�7. OMA.
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Taulukko 14. Rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta asukasta kohden Tornion
kaupungissa vuosina 1924�1926.

Torniossa rikostapausten kehitys oli poikkeuksellinen verrattuna Kemiin ja Ouluun,
sillä Torniossa rikostapaukset laskivat suuresti vuosina 1924�1926 verrattuna vuosiin
1919�1923 (ks. liite 16). Tämä selittää osaltaan juopumistapausten selvän kasvun. Myös
juopumistapauksissa on eroa, sillä Torniossa tapaukset olivat tuhatta asukasta kohden
suunnilleen samat kuin vuonna 1923. Sen sijaan Oulussa, ja varsinkin Kemissä, määrät
kasvoivat. Näin Torniossa ei juopumuksia ollut asukasmäärään suhteutettuna sen enem-
pää vuosina 1924�1926 kuin vuonna 1923, vaikka diagrammi 14 näin esittää. Selitykse-
nä on rikostapausten määrän pieneneminen.

Diagrammi 15. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Oulun, Ke-
min ja Tornion kaupungeissa vuosina 1924�1926. Vuosittainen juopumistapausten osuus ri-
kostapauksista: 65 % (v. 1924), 71 % (v. 1925), 70 % (v. 1926). Lähde: Katso diagrammien 12,
13 ja 14 lähteet.

Muuhun Suomeen verrattuna näiden kolmen kaupungin osuus koko maan juopumista-
pauksista oli vuosina 1924�1926 noin kolmesta neljään prosenttia.262 Tilanne oli ollut
samanlainen jo kieltolain alussa. Juopumistapaukset kasvoivat Perämeren rannikolla sa-

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset Juopumistapaukset
1924 2 144 177 79

1925 2 272 169 93
1926 2 231 142 91

262. Suomen virallinen tilasto XXIII 36; XXIII 38.
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maa tahtia kuin muuallakin Suomessa. Voidaan olettaa, että Suomessa oli salakuljetettua
alkoholia helpommin saatavissa ja jopa huokeammilla hinnoilla kuin vuosina 1919�
1923.

Juopumistapausten kasvu näkyi nyt kirkkoherrojen huolena piispantarkastusten seura-
kuntakertomuksissa. Kemin maalaiskunnan kirkkoherra pelkäsi seurakuntalaisten "lähte-
vän harhapoluille Jumalan viitoittamalta tieltä". Simon kirkkoherra piti seurakuntalaisiaan
enimmäkseen raittiina. Poikkeus oli Maksniemi, jossa harjoitettiin salakapakoimista. Seli-
tyksenä kirkkoherran maininnalle on, että Maksniemi oli lähtöpiste Kemijoen itäpuolisille
pirtukaravaaneille.263 Maksniemessä jouduttiin ainakin yksi iltamatilaisuus keskeyttä-
mään, kun humalaisten kesken syntyi tappelu.264 Alatorniolla katsottiin kieltolain vaiku-
tuksen kunnassa olevan vähäistä. Kuivaniemen raittiustilannetta kirkkoherra piti huoles-
tuttavana. Iin seudun katsottiin jo vuosikausia olleen pirtukaupan jaloissa. Haukiputaalla
kirkkoherra oli toivoton:

"Paikkakunta tulvii mereltä tuotua saksalaista ja virolaista pirtua. Sitä todistivat monet huo-
mattavat pirtutakavarikot, pirtukauppiaiden ja päihtyneiden paljous vieläpä suorastaan väki-
juomien käytöstä johtuvat verityötkin. Muutamat naisetkin ovat vajonneet juomahimon
orjuuteen."

Haukiputaan Kellon seutu olikin eräs salakuljettajien suosimista pirtujen kätköpaikois-
ta. Hailuodon kirkkoherra mainitsi pirtulaivojen olevan saaren edustalla, ja saarelaisille
kiusaus helpon rahan saamiseen oli ollut liian suuri. Oulunsalossa enemmistö kuntalaisis-
ta oli raittiita, mutta seutu kärsi pirtun kauttakulkuliikenteestä. Oulujoella "väkijuomien
salakuljetus ja myynti sekä näitten nauttiminen näyttää lisääntyneen pelottavassa määrin."
Siikajoellakin raittiuden katsottiin olevan laskusuunnassa.265

Pohjanlahden perän seurakuntien piispantarkastuspöytäkirjat antavat samanlaisen ku-
vauksen alueen elämästä kuin muidenkin rannikkoseutujen piispantarkastukset. Rannikol-
la salakuljetus oli yleistä, sen sijaan salapoltto hallitsi sisämaassa. Vuosien 1924�1926
arvio raittiustilanteesta olikin:

"Salakuljetuksen laajenemisen vuoksi väkijuomatilanne oli huonontunut. Rannikkoseuduilla
tilanne on huonompi kuin sisämaassa."266

Näin voidaan katsoa muidenkin rannikkoseutujen kärsineen salakuljetuksen mahdollisuu-
desta.

Kieltolakiliiton toimintakertomuksessa vuodelta 1924 raittiustilanne arvioitiin huonok-
si Limingassa, Iissä, Haukiputaalla, Siikajoella ja Kemin maalaiskunnassa. Epätyydyttä-
vä tilanne oli Simossa, Oulujoella ja Hailuodossa. Tyydyttäväksi tilanne mainittiin aino-
astaan Torniossa ja Lumijoella.267 Uuno Hannula vaati vankilasta käsin tilanteen paranta-
mista ja vaikka armeijan käyttöä ehkäisemään ulkoapäin tapahtuvaa alkoholien kuljetus-

263. Piispantarkastuspöytäkirja 16�18.5.1924 Simo Eb:118b. OTA. OMA.
264. �Rauhaton iltamatilaisuus Maksniemessä�. (art.) PS 5.3.1925.
265. Piispantarkastuspöytäkirjat 6�7.9.1924 Kemin maalaiskunta Eb:34a; 19�20.5.1924 Alatornio Eb:1b; 18�

19.8.1925 Kuivaniemi Eb:48b; 22�23.8.1925 Ii Eb:14b; 20�21.5.1925 Haukipudas Eb:11b; 6�7.6.1926
Hailuoto Eb:8b; 7�8.8.1925 Oulunsalo Eb:76b; 22�24.8.1924 Oulujoki Eb:75a; 9�10.6.1925 Siikajoki
Eb:116b. OTA. OMA.

266. Larkio 1976, s. 40 , 77�78.
267. Kieltolakiliiton toimintakertomus vuodelta 1924, s. 20. Kieltolakiliiton Oulun läänin aluejärjestö H:1 sekalai-

set asiakirjat. OMA.
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ta.268 Kiimingin piirissä nimismies raportoi vuosina 1925 ja 1926 raittiustilanteen olevan
kaukana tyydyttävästä, sillä erityisesti denaturoidun spriin ja illodinin käyttö oli kasvanut,
koska seudulle ei saatu tarpeeksi ulkomaista pirtua.269 Lähteiden perusteella voidaan sa-
noa salakuljetuksesta ja sitä kautta salakuljetetusta alkoholista tulleen osa Perämeren ran-
nikon elämää. Niin monissa siitä on maininta.

Salakuljetuksen kasvu näkyi Perämeren rannikolla. Ammattimaisia trokareita oli vuon-
na 1924 jo runsaasti, ja tilanteen pelättiin kehittyvän yhä vain huonompaan suuntaan. Esi-
merkiksi Kemijokisuulle ilmestyi keväisin ulkopuolisiakin salakuljettajia. Näiden liikus-
kelusta jokisuulla, sen lähistöllä ja merellä voitiin päätellä salakuljetuksen alkaneen.270

Elämän muuttuminen Kemijokisuulla näkyi esimerkiksi siinä, että Kemin työväenyhdis-
tys palkkasi ainakin kesäksi 1924 oman järjestysmiehen talolleen pitämään silmällä troka-
reita.271 Kansalaiskokous Kemissä vaatikin kieltolain parempaa voimaansaattamista.
Kannanotosta lähetettiin sähkösanoma pääministerille:

�Pääministeri Ingman Helsinki. Kansalaiskokous Kemissä kokoontuneena sunnuntai-iltana
keskustelemaan raittiustilanteesta maassa. Syvästi huolestuneena päätti kääntyä Tasavallan
Hallituksen puoleen, jonka käytettävissä ovat armeija, laivasto, suojeluskunnat, tulli- ja
poliisilaitos, pyynnöllä, että Hallitus valtiovallan voimalla kävisi vihdoinkin toteuttamaan
kieltolakia.�272

Kansalaiskokous pyysi varsin kovia otteita käytettäväksi salakuljetuksen pysäyttämisek-
si. Sähkösanomassa kuvastuu myös epätoivo tilanteen suhteen. Tekstissä kuvastuu asen-
ne: tehkää edes jotain.

Myös Peräpohjolan kunnat vaativat valvonnan tehostamista.273 Vuosien 1921�1925
salakuljetuksen kasvua kuvaavat kaksi otsikkoa Pohjolan Sanomista: "Huomattava väki-
juomatakavarikko tehty Kemissä" vuodelta 1921 ja "Suuri pirtutakavarikko Kemin edus-
talla" vuodelta 1925. Vuoden 1921 takavarikkomäärä oli kahdeksan litraa ja se oli "huo-
mattava", kun taas vuoden 1925 takavarikkomäärä oli 1 420 litraa ja oli ainoastaan "suu-
ri".274 Otsikot kuvastavat seudulla tapahtunutta muutosta. Vielä vuonna 1921 alkoholin
salakuljetus oli uutta. Uutisoinnissa se tuotiin esille ihmisten huomion herättävällä adjek-
tiivilla otsikossa. Vuoteen 1925 mennessä alkoholin salakuljetukseen oli seudulla ja tätä
kautta uutisoinnissa totuttu eikä tapausta näin korostettu mitenkään erikoisesti.

268. Uuno Hannula kirje lääninvankilasta. Kieltolakiliiton Oulun läänin aluejärjestö F:1 kirjeenvaihto. OMA.
269. Kiimingin piirin nimismiehen kirje kruununvoudille n:o 595 vuodelta 1925; n:o 842 vuodelta 1926. Kiimingin

piirin nimismiehen arkisto DIa1:6. OMA.
270. �Karihaaran pirtutrokarit�. (art.) PS 2.4.1924; �Pirtulaivasto merellä Oulun edustalla�. (art.) PS 16.6.1924;

�Rauhaton sunnuntai Kemin ympäristössä.� (art.) PS 18.6.1924; �Salakuljettajien puuhat Kemin seudulla�.
(art.) PS 4.6.1925.

271. �Pirtutrokarien valvonta.� (art.) PS 7.4.1924.
272. "Kieltolakia vihdoinkin ryhdyttävä toteuttamaan". (art.) PS 13.10.1924.
273. "Kieltolain valvonnan tehostaminen". (art.) PS 12.11.1925.
274. PS 29.7.1921; PS 2.10.1925.
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3.4 Salakuljettajien tuomitsemisessa vaikeuksia

Vuosien 1924�1926 aikana salakuljetus kasvoi Perämeren rannikolla ja samalla koko
Suomessa. Aikaisemmin salakuljetukseen oli lainsäädännöllisesti pyritty puuttumaan la-
kia koventamalla (�Kieltolaki 1.6.1922�). Vuosina 1919�1923 langetetut tuomiot täytti-
vät kuitenkin vain harvoin lain määräämät ehdot. Salakuljetus oli toisaalta ollut vähäistä
kieltolain alkuvuosina verrattuna vuosiin 1924�1926. Joko nyt tuomarit käyttivät hyväk-
seen mahdollisuuksia ankarampiin rangaistuksiin?

Vuosina 1924�1926 langetettiin rannikon raastuvanoikeuksissa ja käräjäkunnissa sa-
lakuljetuksesta yhteensä 139 tuomiota. Oulun raastuvanoikeudessa tuomioita annettiin 70
ja Tornion raastuvanoikeudessa 11. Iin käräjäkunnassa tuomioita annettiin yhdeksän, Ou-
lun käräjäkunnassa kahdeksan, Limingan käräjäkunnassa kuusi, Tornion käräjäkunnassa
viisi ja Kemin käräjäkunnassa 30.275 Hankaluutena on edelleen Kemin tullikamaripiiri,
sillä Kemin raastuvanoikeuden tuomiokirjat ovat tuhoutuneet ja tullikamaripiirin tulliri-
kosjuttulehdissä tuomiot on merkitty markkamääräisinä, ei päiväsakkoina. Niinpä niitä ei
voida käyttää hyväksi.

Oulun raastuvanoikeudessa ote salakuljettajia kohtaan kiristyi vuosina 1924�1926.
Salakuljetuksesta langetettujen tuomioiden keskiarvo oli noin 105 päiväsakkoa276, kun se
vuosina 1922�1923 oli noin 70 päiväsakkoa. Näin Oulun raastuvanoikeudessa keski-
määrin noudatettiin 1.6.1922 annetun asetuksen vähimmäisvaatimusta sadasta päiväsa-
kosta ensimmäisestä salakuljetuksesta. Syynä tuomioiden kiristymiseen oli kasvanut sala-
kuljetus. Toisaalta vasta nyt päästiin lain asettamiin minimirangaistuksiin.

Kiristyvästä linjasta huolimatta langetetuin tuomio oli 75 päiväsakkoa (64 tuomiota
139:stä eli noin 46 prosenttia kaikista). Ainostaan 53 tapauksessa (noin 38 prosenttia) tuo-
mio oli sata tai yli sata päiväsakkoa.277 Huomattavaa on, että näissä alimmissa päiväsak-
komäärissä ei päästy lain edellyttämään vähimmäismäärään eli sataan päiväsakkoon. Tor-
nion raastuvanoikeudessa kiristyivät myös tuomiot. Kun vuosina 1922�1923 tuomiot
keskimäärin olivat noin 39 päiväsakkoa, vuosina 1924�1925 ne olivat noin 77 päiväsak-
koa.278 Syynä kiristymiseen oli kasvanut salakuljetus. Toisaalta salakuljetuksen aiheutta-
ma juopumisrikollisuus kasvoi suhteessa muihin rikoksiin Torniossa erityisesti vuosien
1925�1926 aikana (ks. diagrammi 14 s. 107), mikä varmasti osaltaan kovensi salakuljet-
tajille langetettuja tuomioita, sillä he toivat alkoholin ja siten myös ongelman alueelle.

275. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA IICa:1�7. OMA;
Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1924�1926. Tornion kaupungin arkisto A1/280
-282. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Kemin tuomiokunnan arkisto
CIVa:227�234. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Oulun tuomio-
kunnan arkisto CIa:154�160. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926.
Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:214�221. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosil-
ta 1924�1926. Oulun tuomiokunnan arkisto CIIa:215�222. OMA; Alatornion ym. pitäjien varsinaisasiain-
pöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:228�233. OMA; Kemin käräjäkunnan
varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:235�243. OMA.

276. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1924�1927. OKA IICa:1�7. OMA.
277. Ibidem.
278. Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1924�1926. Tornion kaupungin arkisto A1/

280�282. OMA
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Vuonna 1926 koko Suomessa yleisin tuomio oli 100�149 päiväsakkoa.279 Perämeren
rannikolla samaan ylsi vain Oulun raastuvanoikeus, jonka keskimääräinen tuomio vuon-
na 1926 oli noin 115 päiväsakkoa. Salakuljetuksen uusimisesta tuomiot (10 tuomiota) oli-
vat 150 päiväsakosta 300 päiväsakkoon. Tässä tuomarit eivät noudattaneet lainpykäliä,
sillä uudistetusta salakuljetuksesta rangaistuksena olisi pitänyt olla vankeutta. Toisaalta
tuomareilla oli ehkä vaikeuksia löytää linjoja tuomitsemiseen, sillä esimerkiksi Kemin kä-
räjäkunnan talvikäräjillä vuonna 1924 tuomittiin mies 75 päiväsakkoon, kun hän oli myy-
nyt virvoitusjuomapullollisen spriitä.280 Vuosina 1924�1926 ainoastaan seitsemän sala-
kuljettajaa tuomittiin vankilaan. Tuomituista viisi oli talollisen poikaa sekä yksi kalastaja
ja työmies. Tuomiot olivat viidestä kuukaudesta kuuteen kuukauteen vankeutta. Syynä oli
aina ammattimainen salakuljetus.281 Suomen tuomioistuimet eivät kovinkaan usein lan-
gettaneet ankaria rangaistuksia kieltolakirikkomuksista. Yleensä tuomiot olivat suhteelli-
sen pieniä sakkorangaistuksia. Eduskunta kehottikin vuonna 1927 oikeuskansleria viralli-
sen syyttäjistön avulla kiinnittämään huomiota tähän.282

Käräjäkunnissakin tuomiot salakuljetuksesta kiristyivät. Vuosien 1922�1923 keski-
määräinen päiväsakkomäärä oli noin 53, kun se vuosina 1924�1926 oli noin 84.283 Ku-
ten havaitaan, kiristyivät salakuljetuksesta langetut tuomiot vuosina 1924�1926 kaut-
taaltaan koko seudulla noin 30 päiväsakolla verrattuna vuosiin 1922�1923. Silti anka-
rampaankin linjaan olisi ollut mahdollisuuksia. Tuomareitten toimiin vedottiin niin oi-
keussalissa kuin kadullakin voimakkaasti. Pyydettiin, ettei aina annettaisi alimpia rangais-
tuksia, sillä tällainen toiminta veisi tuomareilta kansan kunnioituksen.284 Kieltolakiliiton
kokouksessa muun muassa Alatornion edustajat valittelivat, että tuomarit antoivat lieviä
tuomioita.285 Myös Limingassa kansalaiskokous valitteli rangaistusten kieltolakirikoksis-
ta olevan liian lieviä.286

Tuomareitten oli selvästi vaikea toimia salakuljetustapauksissa. Vaikka oli olemassa
lainsäädäntö kieltolakirikoksista, yleinen mielipide oli silti koko lakia vastaan. Tässä risti-
riita-tilanteessa tuomarit pyrkivät ilmeisesti jonkinlaiseen kompromissiin. Tuomiot lange-
tettiin, mutta ei niin ankarina kuin olisi voinut.

Salakuljetuksen vastustamisessa nousi ongelmaksi salakuljettajien moottoriveneiden
nopeus. Salakuljettajia saatiin harvoin pidätetyiksi itse teossa, kuten Kemin tullikamari-
piiristä kerrottiin vuonna 1925:

279. Suomen virallinen tilasto XXIII 38. 
280. Talvikäräjät §118 vuodelta 1924. Kemin tuomiokunnan arkisto, Kemin käräjäkunta CIIIa:235. OMA.
281. Takavarikkopäiväkirjat n:o 43 vuodelta 1924; n:o 17 vuodelta 1925. TTKA Ad:7. OMA; Tullirikosjuttulehdet

n:o 15, n:o 21, n:o 31 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA.
282. Utriainen � Hepola 1985, s. 27.
283. Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:227�

234. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Oulun tuomiokunnan arkisto
CIa:154�160. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Oulun tuomio-
kunnan arkisto CIVa:214�221. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1924�
1926. Oulun tuomiokunnan arkisto CIIa:215�222. OMA; Alatornion ym. pitäjien varsinaisasiainpöytäkirjat
vuosilta 1924�1926. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:228�233. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasi-
ainpöytäkirjat vuosilta 1924�1926. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:235�243. OMA.

284. Kiimingin piirin nimismiehen kirje kruununvoudille n:o 595 vuodelta 1925. Kiimingin piirin nimismiehen ar-
kisto DIa1:6: OMA; �Tuomarit ja taistelu kieltolain puolesta�. (art.) PS 22.12.1926.

285. Toimintakertomus vuodelta 1924. Kieltolakiliiton Oulun läänin aluejärjestö H:1 sekalaiset asiakirjat. OMA.
286. Pöytäkirja 7.12.1926 kansalaiskokouksesta Limingalta. Limingan piirin nimismiehen arkisto CIIIa:2. OMA.



113
�P.V.72 huonouden ja hidaskulkuisuuden vuoksi onnistui trokareiden aina päästä omilla
nopeakulkuisilla moottoriveneillään piiloutumaan, seurauksella, ettei heitä koskaan saatu
itse teossa pidätetyiksi joka kovasti vaikeuttaa oikeudenkäyntiä.�287

Tämä näkyykin mielestäni suurena piilorikollisten osuutena alkoholitakavarikoista. Mikä-
li ei saatu riittävästi todisteita, moottoriveneitä ei voitu tuomita menetetyiksi valtiolle. Li-
säksi alustavissa kuulusteluissa laaditut pöytäkirjat olivat useasti perin vaillinaisia. Tämä
vaikeutti melkoisesti jatkotutkimuksia.288 Toisaalta kuulusteluissa todistajat eivät uskalta-
neet sanoa salakuljettajien nimiä pelätessään heidän kostoaan:

�Kertomuksen johdosta merkittiin pöytäkirjaan, että kertoja vaikutti jonkunverran tylsältä ja
että hän itse usein kertomuksensa aikana vakuutti olevansa sellainen, joka heti unohtaa teke-
mänsä huomiot, mikä vakuutus näytti varsin todenmukaiselta. Yllä oleva kertomus saatiin
kertojasta vain sana sanalta pitkän kuulustelun jälkeen.� Kyseinen henkilö ei enää kuuluste-
luissa muistanut salakuljettajien nimiä, vaikka oli ne aikaisemmin tullivartijalle kertonut.289

Pelko ei ollut aiheeton, sillä erästä todistajaa oli Kempeleessä pahoinpidelty.290 Uhka-
kuva oli olemassa myös muualla Suomessa.291 Perämeren rannikolla oikeudenkäyntejä
haittasi, että todistajia ei saatu aina oikeuteen.292 Ilmeisesti seudun asukkaat pelkäsivät
mahdollisia salakuljettajien vastatoimia:

�Jokainen tiesi salakuljetettujen pirtukätköjen olemassaolosta, mutta kuka hullu niitä lähti
henkensä kaupalla ilmiantamaan aseistettuja trokareita.�293

Toisaalta viranomaisiin ei ehkä aina suhtauduttu suopeasti tai kansalaiset eivät itse suh-
tautuneet kieltolakiin puoltavasti. VASA kirjoittaakin: �Mikäli olisin juhlissa kieltänyt
ryypyt olisi minun ollut parasta hakeutua johonkin toiseen nimismiespiiriin.�294

Kaikki ihmiset eivät tietenkään tarkoituksellisesti pyrkineet auttamaan salakuljettajia,
mutta passiivisuus viranomaisten auttamisessa suosi tosiasiallisesti pirtutrokareita. Nämä
vaikeudet yhdessä vaikeuttivat salakuljettajien tuomitsemista. Lisäksi salakuljettajat pys-
tyivät ilmeisesti hankkimaan itselleen "suosiollisia todistajia", jotka todistivat heidän
edukseen: 

Salakuljettaja olisi yöllä 3.6.1925 tuonut nopeakulkuisella moottoriveneellään pirtulastin
Laivaniemen Röyttän saareen. Salakuljettajalla oli kuitenkin todistajat, että hänen veneensä
oli yöllä ollut tyhjä. Pyydettiin etsiviä avuksi selvittämään todistajien ristiriitaisia lausun-
toja.295

287. Kemin tullikamarin vuosikertomus vuodelta 1925. KTKA Gj6:1. OMA.
288. Pöytäkirja 9.5.1927 olleesta kokouksesta väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemiseksi. Kemin tullikamarille

saapunut kirje n:o 115 vuodelta 1927. KTKA Aa:52. OMA.
289. Tullirikosjuttulehti n:o 43 vuodelta 1926. KTKA Cd:1. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje Kemin tullika-

marille n:o 680 vuodelta 1926. PRTA Da:3. OMA.
290. Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirja §88 vuodelta 1925. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:214.

OMA.
291. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 9.
292. Kieltolakikokouksen pöytäkirja Oulusta 5.5.1925. Kemin poliisilaitokselle saapunut kirje n:o 161 vuodelta

1925. KPLA, kanslia Ea:15. OMA; Alatornion piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 780 vuodelta 1926.
Alatornion piirin nimismiehen arkisto DIa:26. OMA; MV:K 20/9 Liminka. MV.

293. Alko 10 vuodelta 1977 / Paavo Kytökorpi. SKS.
294. Vasa toimi kieltolain aikaan Rymättylässä nimismiehenä. Vasa, 1967. s. 80�81.
295. Tornion tullikamarin kirje maaherralle n:o 534 vuodelta 1925. TTKA Da:19. OMA.
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Muuallakaan Suomessa väärät valat eivät olleet harvinaisia.296 Jo 1700-luvun kieltola-
kiaikoina väärät valat olivat yleisiä.297 Myöskään varsinaisia �pääkihoja� ei saatu oikeu-
teen, sillä renkien tuli ottaa syy salakuljetuksesta omille niskoilleen, mikäli jäivät kiin-
ni.298 SUND kirjoittaakin Vaasan seudulta:

�On syytä epäillä, että monikin strandenilainen auttelee häntä noissa valonaroissa puu-
hissa�Pirtukuningas tietää voivansa luottaa täkäläisten apuun ja vaikenemiseen�on saa-
vuttanut täkäläisten hyväksynnän ja arvonannon.299

Myös VASA muistelee Turun saaristossa asukkaiden ennemminkin auttaneen salakuljet-
tajia kuin poliisia. Samoin oli tilanne tutkittavan alueen ympäristökunnissa.300

Muutenkin syyllisten selville saaminen oli vaikeaa, kuten ilmenee seuraavasta oikeu-
denkäynnistä vuodelta 1925 Oulussa:

Syytetty, torppari, syntynyt 7.7.1898, kirjoilla Rovaniemen pitäjän Korkalon kylässä, kuul-
tuna kertoi, että on käynyt kansa- ja rippikoulun, osaa lukea ja kirjoittaa, naimisissa ja toi-
meentulo hyvä. Kysymyksessä olevasta asiasta selittää, että heinäkuun 28. päivänä tuli
Kemistä Ouluun hevosmiehen kanssa ja asuivat he täällä Turisti -nimisessä matkailijako-
dissa. Heinäkuun 31. päivän iltana kello 10 seutuvilla lähti hän Oulujoen Koskelan kylään
tavoittamaan työmies Y.L:ää, jonka ilmoitettiin olevan rannalla Koskelan kylän lähettyvillä,
minkä johdosta kertojakin meni rannalle ja tapasi siellä veneen tykönä istumassa veljekset
Y.L. ja E.L. johon kertoja myös jäi seisomaan ja oltuaan siellä vähän aikaa tuli kaksi poliisia
jotka käskivät heidät kaikki mukaansa jolloin veljesten veneen tyköä löytyi useita säkkejä
joissa oli mustia pirtukanistereita. Kieltää omistavansa väkijuomia eikä olleensa niiden
kanssa missään tekemisissä.

Todistaja, etsiväkonstaapeli, kuultuna kertoo, että kuluneen heinäkuun 31. päivän iltana
noin kello 10 seutuvilla lähti hän lääninetsivän kanssa Koskelan kylän rantamaille katsele-
maan spriin kuljettajia. Kun oli saanut kuulla, että sinne pitäisi mereltä tulevien pirtumiesten
nousta aina maihin pirtuineen. Saavuttuaan sitten n.k. Rajahauta-nimisen venevalkaman
lähettyville, näkivät he kun kello 11.30 aikana yöllä tuli veljekset Y.L. ja E.L., jotka ottivat
veneen ja soutivat lähellä olevaan Piispanletto -nimiseen niemeen päin jonne myös kertoja
tovereineen meni rantaa pitkin jalkaisin jossa rupesivat istumaan ja katselemaan miesten
hommia. Istuttuaan siinä kello 2 yöllä näkivät he kun mereltä käsin tuli moottori niemen
lähettyville jolloin L:n veljekset menivät veneellään moottoria vastaan joka oli noin 400
metrin päässä rannasta jonka tykönä vene viipyi vähän aikaa ja lähti sitten tulemaan takaisin
rantaan ja näkivät he yhden miehistä seisovan keskellä venettä joten he ovat vakuutettuja,
että N:n piti tulla moottorista veljesten veneeseen koska ei he nähneet muualta sinne N:n
kulkevan ja mentyään sitten jonkun ajan kuluttua miesten tykö rannalle kun antoivat niiden
ensin vähän rauhassa toimia, ettei ne heti pääse veneellään karkuun, niin tapasivat he kaikki
miehet häärimässä pirtukanistereiden ympärillä...kertoja on varma, että veljekset nouti pirtut
moottorista kun he näkivät kun säkit moottorista veneeseen nostettiin.

296. Simpura 1982, s. 27; Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 19.
297. Mäntylä 1995, s. 86.
298. Komiteanmietintö n:o 6/1926. Valtioneuvostolle täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi

ja toteuttamiseksi valmistamaan asetetulta komitealta.
299. Sund 1992, s. 297.
300. Vasa 1967, s. 69; Paavolan piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 552 vuodelta 1926. Paavolan piirin nimis-

miehen arkisto DIa1:3. OMA; Ranuan piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 395 vuodelta 1926. Ranuan
piirin nimismiehen arkisto DIa1:2. OMA.
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Syytetty, työmies, syntynyt 17.1.1893, kirjoilla Oulujoen pitäjän Koskelan kylässä, kuultuna
kertoo, että on käynyt kansa- ja rippikoulun, osaa lukea ja kirjoittaa, naimaton, toimeentulo
kohtalainen. Kysymyksessä olevasta asiasta selittää, että elokuun 1. päivän vasten yöllä
noin kello 11 seutuvilla lähti hän veljensä kanssa Koskelan kylän rantaan nk. Rajahauta
-nimiseen venevalkamaan, josta ottivat veneensä ja soutivat sillä Piispanletto -nimiseen nie-
meen jonka rannalla heti huomasivat aivan rantavedessä useita spriikanistereilla täytettyjä
säkkejä sekä irtonaisia mustia spriikanistereita jotka nostivat maalle johon niemeen myös
ilmestyi Rovaniemeltä kotoisin oleva pirtuliikemies vaan ei kertoja tullut tietämään oliko
liikemies tullut moottorilla tai veneellä niemelle. Saatuaan pirtukanisterit ja säkit maalle
kiinnittivät he myös veneensäkin siihen, vaan samassa tuli siihen kaksi poliisia jotka käski-
vät heidät mukaansa poliisikamarille jossa pirtut (160 litraa) otettiin takavarikkoon.

Syytetty, työmies, syntynyt 8.7.1902, kirjoilla Oulujoen pitäjän Koskelan kylässä, kuultuna
kertoo, että on käynyt kansa- ja rippikoulun, osaa lukea ja kirjoittaa, naimaton ja toimeen-
tulo kohtalainen. Kysymyksessä olevasta asiasta kertoo samoin kuin velipoika. Molemmat
työmiehet tuomittiin 150 päiväsakkoon, mutta torppari vapautettiin syytteestä.301

Salakuljettajilta takavarikoidut veneet tuomittiin valtiolle.302 Ongelmaksi nousi niiden
huutokauppaaminen, sillä varsin monesti ilmeni, että ainoastaan salakuljettajilla oli rahaa
ostaa huutokaupattavat veneet.303 Esimerkiksi Tornion tullikamaripiirissä oli takavarikoi-
tu moottorivene, joka oli myyty huutokaupassa 24 000 markasta. Veneen todellinen arvo
olisi ollut noin 500 000 markkaa.304 Myös muualla Suomessa moottoriveneet huutokau-
pattiin "pilkkahinnasta", ja näin ne olivat jatkuvassa kiertokulussa.305

3.5 Kansalaiset suojelevat salakuljettajia

Ihmisten asenteissakaan ei aikaisempaan tapahtunut muutoksia. Edelleenkään kieltolaki
ei saanut käytännön kannatusta.306 Tämä näkyi myös osalla viranomaisista välinpitämät-
tömyytenä kieltolain valvonnassa.307 Laki olikin saatettu voimaan aikana, jolloin yleinen
mielipide ei paheksunut tai tuominnut alkoholinkäyttöä, vaan osittain jopa suosikin si-
tä.308 SUND kirjoittaakin:

�Kieltolain Suomessa ryyppäsivät kaikki. Miehet ja naiset, johtajat ja työläiset, opiskelijat ja
maanviljelijät. Suomen kansan enemmistö oli lakia vastaan. Oliko siis laajemmassa katsan-

301. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja § 982, § 1186 vuodelta 1925. OKA IICa:4. OMA.
302. Tullirikosjuttulehdet n:o 8, n:o 12, n:o 17, n:o 21 vuodelta 1925; n:o 7, n:o 8, n:o 15, n:o 43 vuodelta 1926. KT-

KA Cd:1. OMA; Takavarikkopäiväkirja n:o 41 vuodelta 1926. TTKA Ad:7. OMA; Oulun kaupungin raastu-
vanoikeuden II osaston tuomiokirja §830 vuodelta 1925. OKA IICa:4. OMA.

303. Kieltolakikokouksen pöytäkirja Oulusta 5.5.1925. Kemin poliisilaitokselle saapunut kirje n:o 161 vuodelta
1925. KPLA, kanslia Ea:15. OMA; MV:K 20/13 Siikajoki. MV.

304. Aschan Evert, �Pirtukahakka Tornion edustalla�. (art.) Suomen Poliisilehti n:o 13�14/1929, s. 135.
305. Kilpi 1976, s. 18; Ahtokari 1972, s. 92; Jyläskoski 1976, s. 91.
306. Komiteanmietintö n:o 8/1926; Komiteanmietintö n:o 6/1926; Kiimingin piirin nimismiehen kirje maaherralle

n:o 595 vuodelta 1925. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto DIa1:6. OMA.
307. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 1102 vuodelta 1925; n:o 2929 vuodelta 1926. KPLA, kanslia

Da:12�13. OMA; Ylikonstaapeli Kalle Nikupeterin haastattelu. Kemi 13.7.1994; Komiteanmietintö n:o 6/
1926.

308. Komiteanmietintö n:o 8/1926.
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nossa rikos toimittaa viinaa jota ilmiselvästi kaikki halusivat? Ei varmasti salakuljettajien ja
monen muunkaan mielestä.�309

Ihmisten asenteisiin vaikutti varmasti joidenkin kansanedustajien toiminta. Kieltolain
alusta saakka eduskunnalle tehtiin aloitteita lain kumoamisesta osittain tai kokonaan.310

Jos eduskunnassa käytiin keskustelua kieltolain �järkevyydestä�, ei se voinut olla heijas-
tumatta kansalaisten mielipiteisiin. Keskustelu saattoi myös herättää ihmiset miettimään
lain mielekkyyttä.

Ihmisten sympatiat saattoivat olla jopa salakuljettajien puolella niin, ettei salakuljetta-
jien toimista viranomaisille ilmoitettu.311 Pohjoisrajan rajatarkastaja kirjoitti vuoden 1926
vuosikatsauksessa ihmisten rannikolla lähes suosivan salakuljettajia.312 Kiimingin piirin
nimismieskin totesi:

�Vapaaehtoista avustusta poliisimiehille ei ole tässä piirissä saatavissa, sillä siksi kieltolain-
vastainen on täällä yleinen mielipide.�313

Toisaalta jo 1700-luvun kieltolain aikaan maaseudulla vallitsi huomattava sallivuus
lain rikkomista kohtaan.314 Tämä sama kielteisyys kieltolakia kohtaan näkyy mielestäni
myös siinä, että tarkastelussa olevalla aikajaksolla loppuivat viimeistenkin kuntien rait-
tiuslautakunnat (Lumijoki, Oulujoki, Hailuoto, Ii, Kemi ja Kemin maalaiskunta). Poik-
keukseksi jäi Oulun lautakunta, joka tosin loppui vuonna 1927.315 Ihmisiä ei saatu innos-
tettua raittiustyöhön ja ilmeisesti moni näki toiminnan hyödyttömäksi.

Vuosina 1924�1926 merkittävin salakuljetuksessa tapahtunut muutos oli sen siirtymi-
nen merelle. Hailuodon Marjaniemen edustalla oleva merialue kehittyi pirtulaivojen ank-
kuripaikaksi, johon paikkakunnan asukkaat moottoriveneillään suuntasivat kulkunsa. Pir-
tulaivoilta haettu viina piilotettiin saariin tai mereen ennen mantereelle viemistä. Toiminta
kehittyi ammattimaiseksi. Tulli- ja poliisiviranomaiset eivät miehistön vähyyden, kalus-
ton heikkouden ja yhteistyön mitättömyyden vuoksi voineet estää salakuljetusta. Lisäksi
oikeuslaitoskaan ei toiminut riittävän ankarasti salakuljettajia vastaan.

309. Sund 1992, s. 344.
310. Raittius- ja alkoholiasiain tietokirja 1971, s. 215.
311. �Pirtukellareita�. (art.) Perä-Pohja 24.9.1926; Suunnittelija Paavo Koskenniemen haastattelu. Kemi 31.1.1995;

MV:K 20/9 Liminka. MV; Valtokari 1999, s. 68.
312. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 22 vuodelta 1927. PRTA Da:3. OMA.
313. Kiimingin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 990 vuodelta 1926. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto

DIa1:6. OMA.
314. Mäntylä 1985, s. 115.
315. Sosiaaliministeriön raittiusosastolle saapuneet raittiuslautakuntien kirjeet. Sosiaaliministeriön raittiusosaston

arkisto Ee:1�6. KA.



4 Viranomaisten ote tiivistyy (1927�1932)

4.1 Salakuljetus yhä meritse

4.1.1 Ahvenanmeren sulku vaikeuttaa salakuljetusta

Vuosien 1924�1926 aikana alkoholin salakuljetus oli kasvanut niin Perämeren rannikol-
la kuin muuallakin Suomessa. Niinpä on syytä erityisesti tarkastella, mitä valtiovalta teki
salakuljetuksen ehkäisemiseksi. Oheisissa taulukoissa kuvataan alkoholin takavarikkopai-
kat ja -määrät tullikamaripiireittäin vuosina 1927�1932. Vuodelta 1932 tulee ottaa huo-
mioon, että kieltolaki päättyi 5. päivänä huhtikuuta. Edelleen tulee muistaa tullin arvio,
että vain noin kymmenen prosenttia salakuljetetusta alkoholista jäi viranomaisten hal-
tuun.

Taulukko 15. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Oulun tullikamaripiirissä
vuosina 1927�1932.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1927 987 943 760 1 818 4 508
1928 46 1 054 331 159 3 870 5 460
1929 60 254 412 5 130 2 038 7 894
1930 8 119 2 740 357 4 586 7 810
1931 11 158 1 920 795 521 3 405
1932 33 6 528 567

Yhteensä 125 2 605 6 346 7 207 13 361 29 644
Lähteet: Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Oulun raastuvanoikeuden II
osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytä-
kirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:161�172. OMA; Limingan käräjäkunnan varsi-
naisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:222�237. OMA; Siikajoen
käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIIa:223�233.
OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto
CIVa:235�251. OMA.
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Kun verrattaan Oulun tullikamaripiirin takavarikkopaikkoja ja -määriä vuosina 1927�
1932 vuosiin 1924�1926, havaitaan salakuljetusreittien pysyneen samana. Meri oli edel-
leen tärkein kuljetusväylä, kun vielä muistamme manner-sanaan sisältyvän tärkeimpänä
takavarikkopaikkana mantereen rannat. Verrattaessa takavarikkopaikkoja ja -määriä vuo-
silta 1927�1932 vuosiin 1924�1926 havaitaan vuosittaisten takavarikkojen laskeneen
noin 7 307 litrasta noin 5 815 litraan. Erityisesti vuosien 1927 ja 1928 takavarikkomäärät
mereltä ja saarista (yhteensä 2 193 litraa) ihmetyttävät, sillä olihan määrä pelkästään
vuonna 1926 ollut 7 036 litraa. Mitä alkoholin salakuljetukselle merellä oli tapahtunut?

Syynä muutokseen oli Suomen ja Ruotsin yhteistoiminta Ahvenanmerellä. Kesällä
1927 saatiin Ahvenanmerelle tehostunut tullivalvonta, joka ehkäisi salakuljettajien toi-
mintaa Pohjanlahdella.1 Komiteamietinnössä vuodelta 1926 olikin ehdotettu,

�että hallitus ryhtyy nopeisiin toimenpiteisiin Helsingin sopimuksen mahdollistuttaman
yhteistoiminnan aikaansaamiseksi Suomen ja Ruotsin tulliviranomaisten kesken yhtenäisen,
poikki meren ulottuvan vartioinnin järjestämiseksi Ahvenanmerellä ja mahdollisesti Meren-
kurkun kohdalla.�2

Tehostunut valvonta näkyikin Turun ja Maarianhaminan tullikamaripiireissä, sillä
vuonna 1927 näissä takavarikoitiin yhteensä 127 388 litraa alkoholia ja vuonna 1928 yh-
teensä 258 919 litraa. Vuonna 1926, jolloin pirtulaivoilla oli ollut �esteetön� pääsy Poh-
janlahdelle, määrä oli vain 66 245 litraa.3 Tehostunut valvonta Ahvenanmerellä näkyi heti
Perämerellä. Oulun tullikamari raportoi vuonna 1927 meritse tapahtuneen salakuljetuk-
sen pysähtyneen. Tullikamari uskoikin, ettei vuosina 1927 ja 1928 Hailuodon edustalla
oleskellut yhtään pirtulaivaa.4 Kalevakin kirjoitti: "Pohjanlahdella ei ole pirtulaivaa".5
Myös Kempeleen piirin nimismies kehui sulun vaikutusta.6

Taulukko 16. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Kemin tullikamaripiirissä
vuosina 1927�1932.

1. Immonen 1965, s. 78.
2. Komiteanmietintö 6/1926.
3. Kallenautio 1979, s. 243.
4. Oulun tullikamarin kirje rannikkovartiotarkastajalle n:o 645 vuodelta 1927; kirje tullihallitukselle n:o 818 vuo-

delta 1928. OTKA Da:7�8. OMA
5. Kaleva 20.10.1927.
6. Kempeleen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 466 vuodelta 1928. Kempeleen piirin nimismiehen arkisto

DIa1:1. OMA.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1927 86 49 770 3 850 945 5 700 
1928 79 49 300 1 550 2 126 4 104 
1929 84 163 2 968 6 620 3 078 12 913 
1930 56 51 4 130 6 150 10 306 20 693 
1931 20 7 850 120 1 449 9 439 
1932 78 78 

Yhteensä 325 312 16 018 18 290 17 982 52 927 
Lähteet: Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA; Tullirikosjuttu-
lehdet vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:2. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta
1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:244�261. OMA.
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Kemin tullikamaripiirissä näkyy hyvin Ahvenanmeren sulun vaikutus takavarikkomää-
riin. Kun vielä vuonna 1926 takavarikoitiin mereltä ja saarista yhteensä 19 390 litraa al-
koholia, oli määrä vuonna 1927 enää 4 620 litraa. Keminkin tullikamaripiirissä katsottiin-
kin sulun helpottaneen tullivartijoiden työtä.7

Taulukko 17. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Tornion tullikamaripiirissä
vuosina 1927�1932.

Tornionkin tullikamaripiirissä näkyy tehostunut vartiointi Ahvenanmerellä. Vuonna
1927 mereltä ja saarista takavarikoitiin yhteensä 30 litraa alkoholia, kun vielä vuonna
1926 oli takavarikoitu 235 litraa. Torniosta viestitettiin sulun vaikutuksesta vuonna 1927
seuraavasti:

"Kaikesta päättäen on väkijuomien salakuljetus tullikamarin piirissä nykyään vähentynyt
ehkäpä aivan olemattomiin sen johdosta ettei spriialuksia ole ollut tänä kesänä näillä alueve-
sillä."8

Sanomalehti Perä-Pohjakin kehui sulun vaikutuksia kertoessaan salakuljetuksen olevan
melkein kokonaan lamassa.9

7. Kemin tullikamarin vuosikertomus vuodelta 1927. KTKA Gj6:1. OMA.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1927 4 30 327 361
1928 34 10 188 13 245
1929 31 1 630 28 1 689
1930 56 1 878 120 3 130 5 184
1931 27 9 36
1932 3 9 12

Yhteensä 155 3 518 338 3 516 7 527
Lähteet: Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1927�1932. TPLA Aeb:28�36. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuo-
silta 1927�1932. TTKA Ad:7�8. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1930. Alatornion piirin nimis-
miehen arkisto CIIIa:2. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1927�1932.
Tornion kaupungin arkisto A1/283�288. OMA; Alatornion ym. pitäjien varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta
1927�1932. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:234�235. OMA.

8. Tornion tullikamarin kirje rannikkovartiotarkastajalle n:o 800 vuodelta 1927. TTKA Da:20. OMA.
9. "Spriin salakuljetus Pohjanlahden perukassa nykyisin on melkein kokonaan lamassa". (art.) Perä-Pohja

4.9.1927.
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Taulukko 18. Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina Oulun, Kemin ja Tornion
tullikamaripiireissä vuosina 1927�1932.

Kun verrattaan Oulun, Kemin ja Tornion tullikamaripiirien takavarikkomäärien osuut-
ta koko maan takavarikoista, oli se noin yhdestä kolmeen prosenttiin. Määrä laski vuosiin
1924�1926 verrattuna ja palasi samalle tasolle kuin vuosina 1919�1923. Syynä on pit-
kälti Ahvenanmeren sulku, sillä esimerkiksi vuonna 1928 Perämeren rannikolla takavari-
koitiin vain noin yhden prosentin verran koko Suomen takavarikoista. Muihin Pohjanlah-
den tullikamaripiireihin verrattuna näiden kolmen tullikamaripiirin osuus oli noin kolmes-
ta kahteentoista prosenttia eli saman suuruinen kuin aikaisemminkin. Eli muissakin pii-
reissä näkyi sulun vaikutus pienentyneinä takavarikkomäärinä.

Maaherrakin raportoi tullihallitukselle vuonna 1927 Ahvenanmeren sulun antaneen
toiveita paremmasta tulevaisuudesta:

�Myöhemmin syksyllä ja vuoden lopulla ei tänne ole meritse väkijuomia tullut ja on tilanne
tästä syystä ollut edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti parempi. Tosin kyllä on joku
määrä väkijuomia salakuljetettu rautateitse ja denaturoitujen väkijuomien käyttö oli lisään-
tymässä, mutta on näihin sittemmin kiinnitetty erikoista huomiota ja on nyttemmin myös
siihen nähden tilanne suuresti parantunut. Myöskin edellä olevaan viitaten katson puolestani
erinomaisen suotavaksi, että Ahvenanmeren vartiointi edelleen ensi kesänä saada toimeen
yhteistoiminnassa Ruotsin kanssa.�10

Tullitakavarikkojen perusteella on arvioitu, että 1920-luvun loppupuolella Suomessa
juotiin salakuljetettua alkoholia sataprosenttiseksi muutettuna noin 2,3 litraa asukasta
kohden vuodessa.11 Jos vertaamme Perämeren rannikon takavarikkoja pelkästään seudun
kolmeen kaupunkiin, havaitsemme, että vuonna 1927 takavarikoidusta määrästä olisi riit-
tänyt alkoholia noin 0,4 litraa ja vuoden 1930 takavarikosta noin 1,1 litraa kaupunkilaisia
kohden. Jos lisäämme laskelmiin tullin arvioiman piilorikollisuuden määrät, ovat luke-
mat vuonna 1927 noin 3,6 litraa ja vuonna 1930 noin 11,2 litraa kaupunkilaisia kohden.
Tosin on huomattava, että käyttäjäkunta oli huomattavasti laajempi kuin laskelmien kau-
punkilaiset. Mutta laskelmat antavat kuvaa salakuljetuksen suuruudesta.

Taulukosta 18 näkee kauppalaivojen edelleen pysyneen vähäisessä roolissa merellises-
sä salakuljetuksessa. Tähänhän ne olivat joutuneet jo vuodesta 1924 lähtien ammattimai-
sen salakuljetuksen alettua. Olisi olettanut kauppalaivojen pyrkineen hyötymään Ahve-

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä
Vuosi

1927 86 1 040 1 713 4 640 3 090 10 569
1928 125 1 137 641 1 897 6 009 9 809
1929 144 448 5 010 11 750 5 144 22 496
1930 64 226 8 748 6 627 18 022 33 687 
1931 31 185 9 770 915 1 979 12 880 
1932 36 6 615 657

Yhteensä 450 3 072 25 882 25 835 34 858 90 097 
Lähteet: Katso taulukkojen 15, 16 ja 17 lähteet.

10. Oulun läänin maaherran kirje tullihallitukselle 26.1.1928. Tullihallituksen arkisto Hk:3 salakuljetuksen eh-
käisemistä koskevia asiakirjoja 1927�1930. KA.

11. Mäntylä 1998, s. 165; Kallenautio 1979, s. 26.
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nanmeren sulusta. Nyt miehistöllä oli jälleen vuosien 1919�1923 tapaan mahdollisuus
taloudelliseen hyötyyn kieltolaista. Ilmeisesti määrä on ollut suurempi kuin takavarikko-
luvut kertovat, sillä viranomaisilla ei ollut henkilökuntaa tarpeeksi ja näin laivojen mie-
histöjen valvonta on saattanut olla heikkoa.

Ahvenanmeren sulun ja tullivartioinnin tehostamisesta huolimatta salakuljetus jatkui
vilkkaana. Niinpä suuri muutos salakuljetuksen vastustamisessa koko Suomea ajatellen
tapahtui vuonna 1930, jolloin perustettiin merivartiolaitos. Keväällä 1930 asetettiin komi-
tea tutkimaan syitä, miksi taistelu salakuljetusta vastaan oli epäonnistunut. Komitea eh-
dotti perustettavaksi merivartiolaitoksen, johon siirrettäisiin tullilaitoksen vartiolaivastoa
ja tullivartiohenkilöstöä. Tullilaitos piti enää satamamoottorinsa. Lisäksi tullilaitoksen
valvottavaksi jäi Ruotsin vastainen maaraja.12

Merivartioston organisaatio jakaantui Pohjanlahden, Turun ja Ahvenanmaan sekä Suo-
menlahden vartiostoon. Yksi merivartioston tehtävistä, joka mainitaan 1.6.1930 voimaan
astuneessa asetuksessa, oli "estää sekä saattaa ilmi vesitse tapahtuvaa luvatonta tavaran-
kuljetusta".13 Merivartiolaitos sai varsin nopeasti lempinimen "pirtulaivasto", koska aluk-
si pääasiallinen tehtävä oli estää spriin salakuljetus.14 Tärkeä uudistus oli merivartiolai-
toksen liittäminen hallinnollisesti sisäasiainministeriöön, jossa oli jo ennestään poliisiasi-
ainhoito.15 Näin salakuljetuksen vastustaminen saatiin saman ministeriön alaisuuteen en-
simmäistä kertaa kieltolain aikana, vaikka laki oli ollut voimassa jo 12 vuotta.

4.1.2 Saksalaiset pirtulaivat murtavat sulun

Salakuljetuskeinot muuttuivat Pohjanlahden perällä vuosien 1927�1932 aikana edelli-
sestä ajanjaksosta. Ahvenanmeren sulun vuoksi alkoholin tuojien oli pakko kehittää sala-
kuljetusvälineitä. Kehitys tapahtui nopeasti, sillä jo vuoden 1928 loppupuolella sulku
murrettiin.16 Vuoden 1928 kesästä pääsikin niin sanottuja Racer-tyyppisiä moottorialuk-
sia Pohjanlahdelle.17 Oulun kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjassa vuodelta 1929
kerrottiin seuraavaa:

�Tiistaina 29. päivänä lokakuuta 1929 kello 12.30 ollessamme H.V.61:llä Hailuodon ranni-
kolla tapasimme Santahaminan suulla yhden niistä suurista spriimoottoreista jotka kuljetta-
vat spriitä Pohjanlahdelle. Se oli pitkä, harmaa, nopea ja suuri alus, jossa ohjaushytti oli kes-
kellä alusta ja pieni masto keulan puolella. Aluksen nimeä emme nähneet eikä sillä myös-
kään ollut lippua. Koetimme kaikin keinoin sitä pysäyttää, mutta tuloksetta. Aluksesta vas-
tattiin jo varoituslaukauksiin. Siitä huolimatta ammuimme 120 panosta alusta takaa-ajaes-
samme. Aluksesta ammuttiin myös meitä kohti, sillä kuulimme kuulien ulvonnan. Ankara
aallokko vyöryi keulan yli ja kasteli siellä olevat miehet. Lopetimme takaa-ajon noin puolen
tunnin kuluttua, jolla ajalla alus oli jo ehtinyt etäälle meistä ja palasimme kiireesti lahteen,

12. Heikkinen 1994, s. 399�400.
13. Kosonen � Pohjonen 1994, s. 199�202.
14. �Merivartioinnista�. (art.) Poliisimies n:o 8 vuodelta 1931.
15. Immonen 1965, s. 80.
16. Ulkoministeriölle saapunut sisäasiainministeriön kirje n:o 8851 10.12.1929. Salakuljetus 74 kansio 12 (ei ole

merkitty arkistoluetteloon). UM.
17. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje maaherralle n:o 489 vuodelta 1928. PRTA Da:4. OMA; Tornion tullikamarin

kirje tullihallitukselle n:o 873 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA; "Väkijuomien virtaus pohjoisille seuduille
vilkkaampaa kuin viime vuonna". (art.) PS 2.8.1929.
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jossa tarkastimme tauvolaisten ja oululaisten moottoriveneet, minkä jälkeen menimme
maalle. Tultuamme eräälle niittypirtille havaitsimme siellä suuren määrän spriikanistereita.
Myöskin tapasimme läheisessä metsässä kaksi miestä, mutta metsän tiheyden turvin pääsi-
vät he pakoon. Kanisterit saimme kuljetetuksi rannalla olleella isolla veneellä laivaamme.
Niitä oli 130 kappaletta 10 litran kanistereissa, joista yksi on vuotanut tyhjäksi sekä yksi
laatikko konjakkia.�18

Kuva 3. Pirtualus Hirundo. Lähde: Poliisikuulustelu ja -etsintäpöytäkirjat Cf:4. OLKA. OMA.

Maaherran vuosikertomuksissa on salakuljetuksen kehitys havaittavissa. Vuonna 1927
maaherra kehui sulun antaneen toiveita paremmasta tulevaisuudesta. Vuoden 1928 vuosi-
kertomuksessa toive oli jo hiipunut ja vuoden 1929 vuosikertomuksessa se oli täysin ro-
muttunut, sillä salakuljetusta ei katsottu voitavan estää.19 Myös Kieltolakilehdestä voi ha-
vaita tilanteen muuttuneen. Vuonna 1927 kirjoitettiin pirtun loppuneen Pohjanlahdelta,
kun vuonna 1929 kerrottiin, että sulun osalta tilanne oli miltei täydellisen lohduton.20

Taulukosta 18 näemme maaherran ja Kieltolakilehden toteamuksien vuoden 1929 osalta
pitävän hyvin paikkaansa. Tosin katsottaessa liitettä 6 havaitaan, että molemmat lähteet
olivat turhan innoissaan vuonna 1927. Takavarikoitiinhan kyseisenä vuonna yhteensä
10 569 litraa alkoholia, kun määrä oli vuosina 1919��1923 yhteensä 7 793 litraa. Läh-
teet tietysti vertaavat takavarikkoja edellisiin suuriin takavarikkovuosiin. Mielestäni tämä
kuvastaa hyvin asenteiden muuttumista. Kun kieltolain alussa muutamat tuhannet litrat ta-
kavarikoitua alkoholia herättivät maaherrassa huolestumista, lain loppupuolella noin
10 000 litraa tuntui �hyvältä� tulevaisuutta silmälläpitäen.

18. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja §1745 vuodelta 1929. OKA IICa:16. OMA.
19. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1927, 1928 ja 1929. OLKA Hb:9. OMA.
20. �Salakuljetussprii loppunut Pohjanlahden rannikolla�. (art.) Kieltolakilehti n:o 40 6.10.1927; �Kieltolaki ja tul-

livalvonta�. (art.) Kieltolakilehti n:o 23 6.6.1929.
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Tilanne Perämerellä muistuttaa mielestäni kieltolain alkua. Aluksihan ei tehty mitään
kieltolain valvonnan hyväksi, ei hankittu lisää kalustoa tai lisätty henkilökuntaa. Nyt luo-
tettiin Ahvenanmeren sulkuun niin lujasti vuoden 1927 perusteella, ettei lisätty ja/tai vah-
vistettu rannikkovartiointia. Kun salakuljettajat kehittivät omia salakuljetuskeinojaan, tul-
li- ja poliisilaitosten kehittäminen �jämähti� paikoilleen.

Eräs tällainen uusi salakuljetuskeino oli "vedenalainen".
Norjalainen höyrylaiva huomasi lokakuussa 1928 vedenalaisen veden pinnalla, mutta se oli
heti kadonnut näkyvistä. Tämä oli tapahtunut noin 25 meripeninkulman päässä Kemistä.
Asiasta ilmoitettiin tulliviranomaisille. Myöhemmin ilmeni, että hampurilainen liikemies oli
ostanut vanhan saksalaisen sukellusveneen. Veneeseen muutoksia tekemällä sen sukellus-
tankkeihin mahtui 20 000 litraa pirtua. Vaikka alus ei enää sukeltanutkaan, sen äänettömyy-
den ja mataluudesta johtui, että pienelläkin aallokolla se hävisi näkyvistä jo meripeninkul-
man päässä. Ei tiedetä kuinka monta matkaa alus ehti suorittaa ennen uppoamistaan joulu-
kuussa 1928.21

Liitteestä 6 havaitsemme lopullisen läpimurron Ahvenanmeren sululla tapahtuneen
vuonna 1929. Salakuljettajat alkoivat käyttää suuria, nopeakulkuisia moottoriveneitä.

�28.8.1929 oli tullut tietoon, että kahtena edellisenä iltana oli salaperäinen alus ollut Posti-
matalan läheisyydessä ja olisi tänä iltana Pohjantähden takana. Huomasivat tullivartijat Ajo-
ksesta, että moottorialuksia tuli Kemistä suunnaten kulkunsa Pohjantähdelle käsin. N.A.52
lähti seuraamaan samoin S.M.94, joka jäi heti hidaskulkuisuutensa takia. N.A.52 pääsi 200
metrin päähän aluksesta, joka näytti hämärissä saarelta. N.A.52 pyysi valomerkeillä S.M.94
kiirehtimään. N.A.52 tultua noin 50 metrin etäisyydelle aluksesta huusi kertoja, ettei alus
saa liikkua, ilmoittaen että tullialus haluaa tarkastaa aluksen. Uhattiin käyttää käsikranaat-
teja, vaikkei niitä edes ollut. Ammuttiin Mauser -pistoolilla ilmaan kaksi varoituslaukausta.
Silloin tuli aluksessa kiivasta liikettä ja pantiin sen koneet käyntiin ja avattiin myös aluk-
sesta ammunta. Kuulat sinkosivat aivan hipoen N.A.52:n yli ja sivuille. Aluksessa näkyi
olevan ainakin toistakymmentä miestä, jotka ammunnan alettua heittäytyivät laivan kan-
nelle. Alusta seurasi hinausköydessä kaksi moottorivenettä. Kolmas moottorialus lähti
pakoon ja pääsi pimeässä häipymään, kun N.A.52 lähti ajamaan takaa pakenevaa pirtu-
alusta, jota ei saatu kiinni.�22

Tornion tullikamarikin kertoi nopeakulkuisen moottoriveneen vierailleen Laivanie-
men saaristossa, saaliiksi tullivartijat saivat 1 432 litraa pirtua.23

Tallinnan suurlähettiläs kirjoittikin:
"Jokaista teknillistä parannusta salakuljetuksen ehkäisemisessä Suomessa seuraa moninker-
tainen varustusten ja apukeinojen parannus salakuljettajien puolelta."24

Nämä �uudet� alukset olivat pääasiassa vanhentuneita saksalaisia sotilasveneitä. Vaikka
alukset olivat vanhentuneita, olivat ne tulliviranomaisten veneisiin verrattuna pikakiitä-
jiä. Nämä pystyivät ottamaan lastikseen useita kymmeniätuhansia litroja pirtua.25

21. Alus törmäsi kreikkalaiseen pirtulaivaan, kun Ruotsin merivartiosto piiritti sitä. Aluksen miehistö, jonka muo-
dosti neljä virolaista ja neljä saksalaista, pelastettiin ja vietiin Tallinnaan. Sukellusvene kuljetettiin myöhem-
min Tallinnan satamaan. Jyläskoski 1976, s. 10; Pullat 1993, s. 64�65.

22. Poliisikuulustelu ja -etsintäpöytäkirjat vuodelta 1929. OLKA Cf:4. OMA.
23. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 48 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA.
24. Ulkoministeriöön saapunut Suomen Tallinnan suurlähettilään kirje 29.1.1930. Salakuljetus 74d. UM.
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Vuonna 1929 pirtulaivoja jälleen ankkuroitui Hailuodon edustalle. Runsaiden alkoholi-
määrien lisäksi miehistöt näissä aluksissa olivat vahvasti aseistettuja.26 Laivat olivat edel-
leen pääsääntöisesti saksalaisia, samoin salakuljetettu pirtu.27 Samanlainen tilanne oli ko-
ko Suomessa, sillä salakuljetus Suomeen kohdistui Saksasta ja Puolasta, ei Virosta. Toi-
saalta pirtun alkuperää oli vaikea tietää, koska pirtua lastattiin vietäväksi niin monesta eri
satamasta. Vuonna 1928 tullihallitus sai tiedon, että Saksasta on lastattu 96 prosenttista
pirtua Suomeen yli 7 miljoonaa litraa. Määrästä takavarikoitiin ainoastaan noin 900 000
litraa.28 Tämä vastaa hyvin tullin tekemää arviota siitä, että vain noin kymmenen prosent-
tia salakuljetetusta alkoholista saatiin takavarikoiduksi. Salakuljetusta harjoittivat niin
suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin (saksalaiset, puolalaiset ja virolaiset).29

4.1.3 Salakuljetuksesta elinkeino

Kieltolain alussa salakuljetus oli pitkälti ulkopaikkakuntalaisten harjoittamaa. Vuoden
1924 jälkeen merellisen salakuljetuksen alkaessa paikkakuntalaiset hoitivat kuljetukset
pirtulaivoilta maalle. Seuraavaksi tarkastellaan salakuljettajia ja syitä salakuljetukseen
kieltolain loppuvuosina.

Oulun tullikamaripiirissä saarista saatiin pidätetyksi 18 henkilöä, joista työmiehiä oli
13 ja kalastajia kaksi. Miesten keski-ikä oli noin 27 vuotta. Kaikki saarista kiinnisaadut,
joiden kotipaikkakunnasta oli tieto, olivat kotoisin Oulun tullikamaripiirin alueelta: 11
Hailuodosta, neljä Oulusta, yksi Haukiputaalta ja Lumijoelta. Mereltä viranomaiset pidät-
tivät 23 henkeä, joista työmiehiä oli kahdeksan eli noin 35 prosenttia. Kalastajia oli kuusi
eli noin 26 prosenttia. Seuraavana ryhmänä ovat talollisenpojat, joita saatiin kiinni kol-
me. Pidätettyjen keski-ikä oli noin 29 vuotta. Melkein kaikki pidätetyt, joiden kotipaikka-
kunnasta oli tieto, olivat kotoisin Oulun tullikamaripiirin alueelta: kahdeksan Haukipu-
taalta, neljä Hailuodosta, kolme Oulusta, kaksi Siikajoelta ja Pattijoelta sekä yksi Lumi-
joelta.30 Kuten huomataan, ainoastaan kaksi salakuljettajaa oli muualta kotoisin. Pirtulai-
vojen myötä salakuljetus muuttuikin oikeastaan kokonaan paikkakuntalaisille. Kuten vuo-
sina 1924�1926, havaitaan työmiesten edelleen olevan salakuljettajien suurin ammatti-
ryhmä. Tosin työmiesten prosentuaalinen määrä on enää noin 51, kun se aikaisemmassa
ajanjaksossa oli noin 65 prosenttia. Syynä pienentymiseen on kalastajien osuuden nousu.

25. Ahtokari 1972, s. 135; Salmela 1978, s. 9; �9 spriiristeilijää Suomenlahdella�. (art.) PS 26.5.1928; �Spriin sala-
kuljetus�. (art.) PS 27.71929; �Spriitä varastoitu Perämereen runsaasti�. (art.) PS 11.9.1929; �Pirtulaivoja Ou-
lun edustalla�. (art.) Kaleva 19.6.1929.

26. Oulun tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 606 vuodelta 1929. OTKA Da:8. OMA.
27. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat §1313, §1430 vuodelta 1928; §615, §984 vuodelta

1931. OKA IICa:12�13, 22, 24. OMA; Kemin tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 199, n:o 471, n:o 588,
n:o 696 vuodelta 1927. KTKA Da:1. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 1041 vuo-
delta 1929. PRTA Da:4. OMA; �Tullivartioalus pirtulaivojen vieraana�. (art.) PS 16.6.1927; �Lähes ½ miljoo-
naa litraa pirtua Perämerellä�. (art.) PS 26.9.1930; �Salakuljetusalusten on tänäkin kesänä vaikea päästä Poh-
janlahdelle�. (art.) Perä-Pohja 30.5.1928; �Danzig on ollut salakuljettajien spriikeskus�. (art.) Perä-Pohja
12.10.1928; �Pirtulaivoja Oulun edustalla�. (art.) Kaleva 19.6.1929.

28. Suviranta 1929, s. 117.
29. Ulkoministeriöön saapunut Suomen Tallinnan suurlähettilään kirje 29.1.1930. Salakuljetus 74d. UM; Etsivän

keskuspoliisin päällikölle saapunut kirje Suomen Tallinnan lähetystöstä n:o 1533 vuodelta 1930. EK VALPO I
XXX III sekalaismappi, 633 pirtu. KA.
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Ilmeisesti verkkojen kokeminen tai hylkeiden pyytäminen ei pystynyt tulonlähteenä kil-
pailemaan pirtuntrokaukselle. Toisaalta kalastajilla oli paras tieto ja taito merellä liikku-
miseen.

Kemin tullikamaripiirissä viranomaiset pidättivät saarista kahdeksan henkilöä, joista
neljä oli työmiehiä ja kaksi talollisenpoikia. Viiden kotipaikkakunta selviää lähteistä.
Näistä kaksi oli Simosta, yksi Kemistä ja Lumijoelta sekä Raumalta. Mereltä saatiin kiin-
ni 38 henkeä. Heistä työmiesten määrä oli peräti 35 (noin 91 prosenttia). Kiinnijääneistä
32:n kotipaikka selviää. Näistä 26 oli Kemin tullikamaripiirin alueelta (noin 81 prosent-
tia). Miesten keski-ikä oli noin 30 vuotta.31 Verrattaessa vuosiin 1924�1926 erona on
työmiesten suuri määrä ja paikkakuntalaisten salakuljettajien kasvanut osuus. Tornion tul-
likamaripiirissä saatiin vuosina 1927�1932 saarista ja mereltä vain yksi salakuljettaja
(työmies) kiinni.32 Tornion piirissä takavarikot tehtiinkin omistajia tapaamatta. Tilanne
oli samanlainen jo vuosina 1924�1926.

Työmiesten osuuden kasvuun kieltolain loppuvuosina salakuljetuksessa Kemijokisuul-
la vaikutti varmasti talouslamasta aiheutunut lisääntynyt työttömyys. Työttömyys kosket-
ti jo monia tuhansia ihmisiä, varsinkin jos mukaan lasketaan perheenjäsenet. Tilanne oli
vaikea Kemissä ja sen esikaupunkialueilla.33 Työttömyyttä yritettiin parantaa hätäaputöil-
lä, mutta tähän toimintaan rahat eivät riittäneet.34 Työttömyys keskittyi yleensä syksyyn
ja talveen. Esimerkiksi vuosien 1930�1932 aikana monelta työmieheltä loppuivat työt
lokakuussa ja töihin pääsi takaisin touko�kesäkuussa.35 Talvet olivatkin monelle työ-
miehelle taloudellisesti huonoa aikaa.36 Vilkkaimmat salakuljetuskuukaudet olivat syys-
kuusta marraskuun loppuun. Lisäksi työmiesten suuren osuuden salakuljetuksiin selittää
heidän suuri määränsä seudun asukkaista. 1920-luvulla saapui useita satoja työmiehiä
seudulle töitä etsimään,37 ja silloin työttömyys varmaankin pakotti joitakin työmiehiä sa-
lakuljetukseen, kuten:

30. Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden
II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytä-
kirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:235�251. OMA; Oulun käräjäkunnan varsi-
naisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:161�172. OMA; Limingan kärä-
jäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:222�237.
OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto
CIIa:223�233. OMA.

31. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA; Tullirikosjuttulehdet
vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:1�2. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�
1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:244�261. OMA.

32. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1927�1932. TTKA Ad:7�8. OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta
1927�1932. TPLA Aeb:28�36. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1927�
1932. Tornion kaupungin arkisto A1/283�288. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1930. Alatorni-
on piirin nimismiehen arkisto CIIIa:2. OMA; Alatornion ym. pitäjien käräjäkuntien varsinaisasiainpöytäkirjat
vuosilta 1927�1932. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:234�245. OMA.

33. Kahra 1938, s. 14.
34. "Työttömyyden torjuminen Kemissä". (art.) PS 28.2.1928; "Työttömyyden torjuminen Kemin mlk:ssa". (art.)

PS 28.2.1928; "Työttömyyttä Kemissä". (art.) PS 10.9.1930; "Kemin mlk:ssa kärsii työttömyydestä jo kolmat-
tatuhatta henkeä". (art.) PS 2.11.1930; "Kemissä kärsii työttömyydestä tällä hetkellä lähes 3 000 henkeä". (art.)
PS 18.1.1931; "Kemin seudun työttömyystilannetta hallitusvallankin toimesta on jo ryhdytty vakavasti selvit-
telemään". (art.) PS 31.1.1931; Tilannekatsaukset Kemistä n:o 1052 vuodelta 1929; n:o 1019 vuodelta 1931.
EK VALPO I 1408. KA.

35. Irtisanomiset 1930�1932. Metsä-Botnian arkisto, työvoimatoimisto 1C; Teerijoki 1957, s. 160.
36. Eläkeläinen Mauno Kaupin haastattelu. Haukipudas 26.7.1998.
37. Satokangas 1997, s. 258.
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Työmies osti viisi litraa pirtua satamassa lastaamassa olleesta laivasta. Tarkoitus oli myydä
alkoholit, koska ei ole enää muuta ansiomahdollisuutta.38

Vuoden 1928 satamatyöläisten, samoin kuin Kemijoen uittotyöläisten lakko vaikutti
sekin seudun asukkaiden elämään. Ne aiheuttivat levottomuutta, esimerkiksi juopottelu-
na.39 Vuonna 1929 marraskuun yleislakko johti Kemin seudulla työntekijöiden erottami-
siin. Nämä joukkoerottamiset pysyivät suureksi osaksi voimassa lakon päätyttyä.40 Ilmei-
sesti työnantajat eivät halunneet palkata �epävarmoja� työntekijöitä takaisin töihin. Työt-
tömyyden ja lakkoilun ohella ihmisten toimeentuloa kavensi palkkojen lasku, joka alensi
ostokykyä. Syksyllä 1930 Kemiyhtiö alkoi alentaa henkilökuntansa tuloja. Lisäksi henki-
lökunta joutui vuoden 1931 helmikuusta alkaen maksamaan vuokraa yhtiön asunnoista,
jotka aikaisemmin olivat olleet ilmaisia.41 Myös kauppias kiristi otetta oheisella lehti-il-
moituksella: �31.1.1931 jälkeen ei Kalle Koivusella myydä ollenkaan velaksi.�42

Tarkasteltavalla ajanjaksolla työttömyys oli koko Pohjanlahden perällä erittäin vakava
ongelma. Monesta lähteestä kuvastuu työttömyyden laajuus ja vaikeat ajat.43 Perä-Pohja
kirjoittikin vuonna 1929: "Koko Peräpohjolan väestöä uhkaa nyt perin tukala aika."44 Tä-
nä vaikeana työttömyysaikana paloi vielä Röyttän saha Alatorniolla45 ja Varjakan saha
Oulunsalossa suljettiin. Varsinkin Varjakan sahan sulkeminen oli raskas takaisku Oulun
ympäristön työllisyydelle. Muutenkin saha oli 1920-luvulla Pohjois-Suomessa vertaansa
vailla oleva laitos. Oulun tilannetta heikensi vielä vuonna 1930 Toppilan sahan toimin-
nan lopettaminen.46 Koko 1920-luvun uutta teollisuutta syntyi Ouluun vähän ja vanhempi
teollisuus oli vaikeuksissa.47 Tornion tullikamarin vuosikertomuksissa vuosilta 1931 ja
1932 kerrotaan: "Pulakausi lepää yhä raskaana painajaisena ihmiskunnan päällä...Varsin-
kin työväki on kärsinyt."48 Kertomukset kuntien sosiaalihuollon tilasta varsinkin vuosina
1930�1932 kertovat työttömyystilanteen olleen Simon kuntaa lukuunottamatta vaikea.49

38. Päiväkirja n:o 683 vuodelta 1931. KPLA, järjestysosasto Karihaaran piiri Ae:1. OMA.
39. Kemin poliisilaitoksen kirje satamatyölakkoa tutkimaan asetetulle komitealle n:o 1242 vuodelta 1928. KPLA,

kanslia Da:15. OMA; Hedman 1969, s. 787.
40. Hedman 1976, s. 844.
41. Virtanen 1993, s. 176�177.
42. PS 3.1.1931.
43. Hautala 1982, s. 20, 271; Hiltunen 1982, s. 199; Hiltunen 1987, s. 359; Rantatupa 1988, s. 449; Valtokari 1999,

s. 25, 92, 106; Iin piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 319 vuodelta 1928; n:o 180 vuodelta 1929; n:o
188 vuodelta 1930. Iin piirin nimismiehen arkisto DIa1:2. OMA; Oulun poliisilaitoksen kirje kaupungin polii-
simestarille n:o 274 vuodelta 1932. OPLA, rikososasto Da:5�9. OMA; Kempeleen piirin nimismiehen kirje
maaherralle n:o 588 vuodelta 1931. Kempeleen piirin nimismiehen arkisto DIa1:2. OMA; �Työttömyys alka-
nut lisääntyä Oulussa�. (art.) Kaleva 26.8.1930; �Työttömyyttä edelleen Oulussa�. (art.) Kaleva 3.7.1931;
�Työttömyyttä lievennetty määrärahoin�. (art.) Perä-Pohja 24.2.1928; �Synkkää tilastoa Alatorniolta�. (art.)
Perä-Pohja 13.10.1931; �Alatornion kunnassa on jo 263 työtöntä�. (art.) PS 12.11.1930. 

44. Perä-Pohja 8.2.1929.
45. Palo oli ankara isku Alatornion kunnalle. Jalangin 1993, s. 83, 89. Palon yhteydessä tuhoutui sahatyöläisten

asunnot, ja asunnottomaksi jäi 700�800 ihmistä. Rantatupa 1988, s. 186.
46. Rantatupa 1988, s. 186; Hiltunen 1987, s. 284, 288; Hautala 1982, s. 108; Kempeleen piirin nimismiehen kirje

kruununvoudille n:o 1758 vuodelta 1929. Kempeleen piirin nimismiehen arkisto DIa1:1. OMA.
47. Fält 1987, s. 155.
48. Kertomukset Tornion tullikamarin toiminnasta vuosilta 1931�1932. TTKA Ga:18�19. OMA.
49. Kertomukset kuntien sosiaalihuollon tiloista vuosilta 1927�1932. Lapin läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan

arkisto Dd:1�2. OMA; Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto Dd:1�5. OMA.
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Ongelma ei koskettanut ainoastaan Pohjanlahden perää: vuodesta 1928 alkaen työttö-
myys lisääntyi koko Suomessa noin 30 000 hengellä vuodessa vuoteen 1933 saakka.50

Näin uskoisi, että monet, varsinkin työmiehet, joutuivat salakuljettajiksi pakosta. Elanto
oli jostakin hankittava, vaikka lainvastaisin keinoin. Toisaalta salakuljetus saattoi pelas-
taa monen henkilön pahemmalta kurjuudelta.51 Seuraavassa on kertomus Kemin käräjä-
kunnan varsinaisasiainpöytäkirjasta vuodelta 1928:

Työmies, syntynyt 8.4.1900, naimaton ja taloudellinen toimeentulo niukka. Jäi syksyllä
1928 kiinni kolme kertaa salakuljetuksesta. Selittää tulleensa Kemiin toukokuussa 1928. Oli
aluksi töissä Veitsiluodon sahalla viikon ja sen jälkeen Karihaarassa kaksi viikkoa, jonka
jälkeen on ollut U.L:n töissä ja asunut myös siellä. Harjoittanut salakuljetusta omaan las-
kuunsa eikä ole osallisena L:n pirtuhommissa. Kertoo joutuneensa raskaamman laatuisista
kieltolakirikoksista syytteeseen tämä kesän aikana 5�6 kertaa. Tuomio salakuljetuksista oli
kuusi kuukautta vankeutta. Ilmeisesti töiden loppuminen syksyllä pakotti miehen salakulje-
tukseen, sillä hänen taloudellinen toimeentulonsa oli niukka.52

Kieltolain loppuvuosina yhteiskunnassa tapahtui selvä muutosprosessi. Taloudellisen
laman seurauksena yksilön asema selvästi laski. Monella ihmisellä ei enää ollut mielekäs-
tä tavoitetta, jonka toteuttamalla hän tietäisi parantavansa asemaansa. Epäonnistumista ja
turhautumista saatettiin paeta lyhytjännitteiseen toimintaan.53 Kieltolain aikana helposti
valittavana vaihtoehtona oli salakuljetus. Toiminnan mieltäminen hyväksyttäväksi ei mo-
nestikaan vaatinut edes uusien arvojen luomista, sillä yleinen mielipide ei pitänyt kielto-
lain rikkomista rikoksena.

Kirjailija JONI SKIFTESVIK on kirjassaan "Pirtukuningas" kuvannut lähtöä salakul-
jetusmatkalle:

"Äidiltä karkasi itku. Hän roikkui isässä kiinni ja kyseli taas kertaalleen, miksi mies lähti yö
yön jälkeen reissuille, joista ei päivällä juuri kehdannut puhua.

� Eikö tässä kattilakunnassa tarvitakaan ruokaa? isä kysyi ja irrotti äidin kädet itsestään.

Hän vilkaisi kamarin ovella seisovaa Soinia ja sanoi taas, että pankaa te nukkumaan, minä
tulen aamulla, keitetään sitten hyvät kahvit.

Äiti nyyhki ja säälitteli elämäänsä, nimitteli avioliittoaan helvetiksi, jossa roihusi koko ajan
pirtuliekki.

� Kerran vielä sieppaa roihun vaatteisiin sitten se on menoa.

Isä kiskoi ruskean, kuluneen nahkatakin päälleen ja luikahti porstuaan.�54

Romaanissa kuvastuu perimmäinen syy pirturetkeen: raha ja toimeentulo. Perhekunnalle
oli jotenkin ruoka hankittava. Jos töitä ei ollut tarjolla, hankittiin elanto joissakin tapauk-
sissa salakuljetuksen avulla, vaikka siitä ei kehdannut ylpeillä. Pohjoisrajan rajatarkasta-
ja kirjoittikin: �Suurin syy salakuljetuksen lisääntymiseen on varmastikin siinä, että toi-
mi on kannattavaa.�55

50. Suomen taloushistoria 3 1983, s. 395.
51. MV:K 20/2 Harjavalta (muisteli Pohjois-Suomea). MV.
52. Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirja §445 vuodelta 1928. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:247.

OMA.
53. Anttila � Törnudd 1983, s. 35.
54. Skiftesvik 1993, s. 37�38.
55. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 140 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA.



128
4.1.4 Salakuljettajille pirtutorpedot

Salakuljetuksessa oli erittäin tärkeää saada alkoholit piilotetuksi niin hyvin, etteivät viran-
omaiset niitä löytäneet. Varsinkin merellisen salakuljetuksen alkaessa ja samalla yksittäis-
ten litramäärien kasvaessa kätkeminen oli erittäin tärkeää. Vuosina 1924�1926 käytet-
tiinkin kaikkia mahdollisia keinoja pirtujen salaamiseen. Kappaleessa tarkastellaan, mi-
ten salaaminen yritettiin hoitaa kieltolain lopulla.

Salakuljettajat käyttivät edelleen samoja keinoja pirtujen piilottamiseen kuin vuosina
1924�1926. Oulun tullikamaripiirissä alkoholien kätköpaikoiksi muodostuivat erityises-
ti saaret. Saarista takavarikoitiin vuosina 1927�1932 7 207 litraa alkoholia. Tuntematto-
maksi jäi 5 207 litraa eli noin 72 prosenttia eli tässä ei mitään olennaista muutosta ollut
tapahtunut. Saarista suosittuja olivat Kellon edustan saaret ja Hailuoto.56 Hailuodosta sai-
kin isommissa erissä ostaa �halvalla viinaa�.57 Mereltä Oulun tullikamaripiirin viran-
omaiset saivat vuosina 1927�1932 takavarikoitua joko pitkistäsiimoista tai moottorive-
neistä 6 346 litraa alkoholia, josta tuntemattomien osuus oli 3 640 litraa eli noin 57 pro-
senttia.58 Vuosina 1924�1926 osuus oli noin 72 prosenttia. Kokonaisuutena katsottaessa
viranomaisten toiminta tehostui saarissa ja merellä Oulun tullikamaripiirin alueella, sillä
tuntemattomien (kuljettajien) prosentuaalinen osuus takavarikoista pieneni verrattuna
vuosiin 1924�1926.

56. Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden
II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytä-
kirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:235�251. OMA; Oulun käräjäkunnan varsi-
naisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:161�172. OMA; Limingan kärä-
jäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:222�237.
OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto
CIIa:223�233. OMA.

57. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja §1397 vuodelta 1930. OKA IICa:19. OMA.
58. Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden

II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytä-
kirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:235�251. OMA; Oulun käräjäkunnan varsi-
naisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:161�172. OMA; Limingan kärä-
jäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:222�237.
OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto
CIIa:223�233. OMA.
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Kuva 4. Poliisien Orikarin rannalta löytämät 217 kymmenen litran pirtukanisteria Oulun po-
liisilaitoksen pihalla. Lähde: Kaleva 27.5.1930.

Kemin tullikamaripiirissä alkoholit tuotiin pirtulaivoilta moottoriveneillä saariin tai
upotettiin mereen, esimerkiksi:

Talollisenpoika kertoi kuulusteluissa syntyneensä 10.12.1909, olevansa avioliitossa ja asu-
van Simon pitäjän Maksniemen kylässä. Lisäksi hän kertoi olevansa varaton, terve ja päivä-
tulonsa noin 20 markkaa. Tämän kuun 27. päivän aamuna kello yhden maissa oli kertoja
mennyt Karsikkoniemen rantaan, johon silloin oli tullut mereltä iso moottorivene, jossa oli
ollut kaksi tuntematonta miestä. Miehiltä oli kertoja ostanut 112 kappaletta läkkipeltikanis-
teria spriitä joista maksoi miehille 27 500 markkaa. Kertoja oli soutuveneellä noutanut
moottoriveneestä ostamansa viinat saareen, minkä jälkeen moottorivene oli poistunut
merelle päin. Kertoja oli pannut kanisterit säkkeihin ja pannut säkkeihin santaa painoksi
sekä upottanut ne saaren ja mantereen välille mereen.59

Suosittuja saaria olivat Kiikeli, Rytikari, Selkäsaari, Lehtikrunni ja Ajoskrunni. Aina
alkoholia ei ehditty toimittaa saarista pois meren ollessa auki, koska muutaman kerran sa-
lakuljettajat toivat alkoholia hevosilla jäitä pitkin maihin. Saarista takavarikoitiin vuosina
1927�1932 18 290 litraa alkoholia, josta 11 970 litraa jäi ilman omistajaa eli noin 65
prosenttia.60 Kemin tullikamaripiirin alueella tulos huononi verrattuna vuosiin 1924�
1926, jolloin osuus oli noin 43 prosenttia eli piilorikollisten osuus kasvoi.

Mereen upotuksessa keinot pysyivät samana kuin aikaisemmin, mutta paikat vaihtui-
vat. Alkoholit upotettiin pitkissäsiimoissa pohjoisemmaksi kuin vuosina 1924�1926.
Suosituiksi paikoiksi tulivat Kiikelinlahti ja Selkäsaaren ympäristö. Ilmeisesti salakuljet-
tajat vaihtoivat niin saari- kuin merikätköpaikkojaan välttääkseen viranomaisten takavari-

59. Tutkintapöytäkirja n:o 37 vuodelta 1930. KPLA, järjestysosasto Ca:8. OMA.
60. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:1�2. OMA; Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�

1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�
1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:244�261. OMA.
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koita. Mereltä saatiin takavarikoitua 16 018 litraa, joista vain 4 400 litraa jäi tuntematto-
maksi eli noin 27 prosenttia,61 kun osuus oli vuosina 1924�1926 noin 58 prosenttia. Ko-
konaisuutena katsottaessa Kemin tullikamaripiirin alueella saarista ja mereltä suoritetuis-
sa takavarikoissa vuosina 1927�1932 tuntemattomien salakuljettajien (piilorikollisten)
omistamien alkoholien osuus kasvoi verrattuna vuosiin 1924�1926.

Salakuljettajat pyrkivät myös suojelemaan omaa toimintaansa:
�Ollessamme vartiopalveluksessa tullilaitoksen omistamalla pikamoottorilla N:O 52 loka-
kuun 2. päivänä Sarven saariston läheisyydessä huomasimme kello yhden aikaan päivällä
epäilyttävän muodostuman Maasarven poukamassa. Sitä lähemmin tutkittuamme huoma-
simme sen olevan suurenpuoleisen moottorialuksen, joka oli erittäin huolellisesti puun
oksilla ja lehdillä peitetty ja takana olevan maaston mukaiseksi naamioitu. Puunoksat ja leh-
det olivat vielä erittäin huolellisesti nuorilla kiinnitetyt aluksen ympärille.�62

Tornion tullikamari kertookin: �Sarven saaresta, salmista ja karikoista pirtujen löytämi-
nen on vaikeaa, ilman tarkkaa ilmiantoa jopa mahdotonta.�63 Ilmiantoja tullikamaripiirin
alueella taisi olla turha odottaa, sillä ihmiset ennemminkin suosivat salakuljettajia.64

Tornion tullikamaripiirin alueella kaikki saarista ja mereltä takavarikoidut alkoholit
jäivät yhtä tapausta lukuunottamatta (saaresta 120 litraa) ilman omistajaa. Tosin takavari-
koitu alkoholimäärä oli vähäinen. Saarista saatiin 338 litraa ja mereltä 3 518 litraa. Näistä
merellä suoritetuista takavarikoista kaikki löytyivät merestä.65 Takavarikkoja tarkastelles-
sa havaitaan Tornion kohdalla suuri muutos mereltä takavarikoinneissa. Kemin ja Oulun
tullikamaripiireihin verrattuna �mereltä� takavarikoitiin enemmän kuin saarista. Lisäksi
vuosina 1924�1926 Tornion tullikamaripiirissä ei mereltä takavarikoitu mitään, mikä ei
tietenkään tarkoita sitä, etteikö mereen olisi piilotettu alkoholia. Ilmeisesti kieltolain lop-
puvuosina salakuljettajat kätkivät alkoholit paremmin saariin kuin mereen tai viranomai-
set olivat tarkempia meri- kuin saarivalvonnassaan.

Kuitenkin kaikissa kolmessa tullikamaripiirissä piilorikollisten osuus ilmirikollisista
oli suuri. Näin voidaan miettiä: ketkä todellisuudessa suorittivat merellisen salakuljetuk-
sen? Uskoisin, että kysymyksessä ovat olleet paikkakuntalaiset. Hehän seudun meren,
saaret ja rannat parhaiten tunsivat. Lisäksi voisi väittää suurimman ammattiryhmän ole-
van työmiehet. Onhan heidän osuutensa ilmirikollisista suurin. Lisäksi esimerkiksi �pirtu-
tulvaiselle� Kemijokisuulle heitä oli 1920-luvulla muuttanut paljon.

61. Ibidem.
62. Tullirikosjuttulehti n:o 26 vuodelta 1929. KTKA Cd:1. OMA.
63. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 1636 vuodelta 1931. TTKA Da:22. OMA.
64. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje Vaasan Hovioikeuden kanneviskaalille n:o 520 vuodelta 1927. PRTA Da:3.

OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 140 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA; Tornion
tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 1177 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA.

65. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1927�1932. TTKA Ad:7�8. OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1927 -
1932. TPLA Aeb:28�36. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1927�1932.
Tornion kaupungin arkisto A1/283�288. OMA.
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Alkoholia kuljetettiin kieltolain alkuvuosina pirtulaivoista saariin ja mantereelle moot-
toriveneen kannella. Tapa oli rohkea, sillä lasti jouduttiin heittämään yli laidan, mikäli
tullivene uhkasi. Näin miehet selvisivät rangaistuksitta ja venettä ei menetetty valtiolle,
mutta arvokas lasti kadotettiin. Uudeksi kuljetuskeinoksi salakuljettajat kehittivät niin sa-
notun pirtutorpedon.66 Torpedoja oli käytössä myös muualla Suomessa.67

Kuva 5. Salakuljetustorpedon kaaviokuva. Lähde: Pullat 1993, s. 62.

"Torpedo rakennettiin neljästä kulmaraudasta, joiden väliin pirtukanisterit asetettiin. Kulma-
raudat kiinnitettiin toisiinsa pultein ja rautavöin. Torpedon kärkeen tuli rengas tai lenkki.
Tähän kiinnitettiin vaijeri. Rautojen ja tarvikkeiden painosta torpedo vajosi veden alle.
Hinausvaijeri tuli veneeseen kölin ja köliraudan läpi poratusta reiästä. Jos tuli tarve päästä
eroon torpedosta tai upottaa se, vaijeri irrotettiin pohjalautojen alta."68

Torpedoon mahtui yleensä 92 kanisteria eli 920 litraa pirtua. Torpedon suuruus riippui
lähinnä veneen tehokkuudesta ja salakuljettajan rahapussista. Perämerellä erään tunnetun
salakuljettajan veneen nimi oli �Iso-Harmi�, joka ainakin nimestä päätellen on ollut teho-

66. Pullat 1993, s. 59�60.
67. Vasa 1967, s. 67; Ylikangas 1996, s. 286; Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 22�23. 
68. Pullat 1993, s. 59�60.
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kas pirtutorpedon vetäjä.69 Torpedon löytämiseksi siihen kiinnitettiin ohut siima, jossa oli
pussillinen suolaa tai sokeria. Näiden liuettua veteen siiman päässä ollut koho tai poiju
nousi pinnalle. Oli vain opittava laskemaan liukenemisaika sekä osattava takaisin oikeal-
le paikalle, ja matkaa voitiin jatkaa.70 Ylikonstaapeli NIKUPETERI, samoin kuin kaksi
haastatelluista sanoivat, että pirtutorpedoja käytettiin vilkkaasti.71 Edelleen on muistetta-
va valvontaviranomaisilta huomaamatta jääneiden salakuljetuskeinojen olemassa olo. Tä-
mä mahdollisuus on varsin suuri, sillä viranomaisia ja kalustoa oli vähän. Lisäksi kielto-
lainvalvontaa ei välttämättä suoritettu niin tehokkaasti kuin olisi voinut. Tästähän oli huo-
mautettu jo vuoden 1926 komiteanmietinnössä.72

Kieltolain loppuvuosina salakuljetuksen takia perustettu merivartiosto pyrki tehokkaal-
la toiminnalla estämään salakuljetusta Hailuodon merialueelta. Syksyllä 1931 merivar-
tiosto ottikin kiinni Hailuodon edustalta aluksen, joka purjehti Kreikan lipun alla. Aluk-
sen paperit tarkistettiin ja todettiin, että ne olivat kunnossa. Alus oli rekisteröity Tallinnas-
sa erään kreikkalaisen viinikauppiaan nimiin. Alus oli mahtava 19 metriä pitkä moottori-
vene ja siinä oli kaksi voimakasta moottoria. Vene todettiin samaksi, jonka kemiläinen lii-
kemies oli toista kuukautta sitten huutanut itselleen huutokaupassa. Vene oli aikaisemmin
takavarikoitu Kemissä. Lastina aluksella oli 7 000 litraa pirtua.73

4.1.5 Kemijokisuu säilyy pohjoisen pirtuporttina

Kemijokisuu pysyi Perämerellä tärkeimpänä pirtuporttina pohjoiseen salakuljetetulle al-
koholille myös kieltolain loppuajan. Jopa Suomen taloudellista asemaa tarkasteltaessa
1920-luvun lopulla nousee esiin alueen merkitys alkoholin maihinnousupaikkana.74 Me-
rivartiolaitoksen Pohjanlahden piiripäällikkö kirjoitti vuonna 1930:

69. Tornion tullikamarin kirje Kemin tullikamarille n:o 976 vuodelta 1931. TTKA Da:22. OMA.
70. Pullat 1993, s. 59�60.
71. Ylikonstaapeli Kalle Nikupeterin haastattelu. Kemi 13.7.1994; Suunnittelija Paavo Koskenniemen haastattelu.

Kemi 31.1.1995; Asentaja Olavi Marosen haastattelu. Kemi 1.2.1995.
72. Komiteanmietintö 8/1926.
73. Miehistönä aluksella oli kolme suomalaista (kaksi Kemistä ja yksi Helsingistä) ja kaksi virolaista. Lastin he se-

littivät ottaneensa Pohjanlahdella eräästä höyrylaivasta. Merivartiolaitos joutui kuitenkin palauttamaan aluksen
takaisin Hailuodon edustalle pirtut mukanaan, sillä alus oli takavarikkoa tehtäessä ollut aluevesirajan ulkopuo-
lella. Lastinsa alus ilmeisesti purkikin tämän jälkeen rauhassa ja lähti täydentämään varastojaan uutta matkaa
varten. Tosin aluksen virolainen kapteeni ei enää ollut mukana, sillä kuulustelujen jälkeen hän oli ollut hyvin
hermostunut ja rauhaton. Hänet löydettiinkin Toppilan satama-altaasta, ilmeisesti itsemurhan tehneenä. Poliisi-
tutkintapöytäkirja n:o 234 vuodelta 1931. OPLA, rikososasto Ca:18. OMA; Rikoskirja n:o 324 vuodelta 1931.
OPLA, rikososasto Ae:24. OMA; "Spriitä 7 000 l ja moottorivene". (art.) Perä-Pohja 29.8.1931; "Kemiin mat-
kalla ollut pirtulaiva kiinni". (art.) PS 28.8.1931; "Pirtulaiva oli Koveron". (art.) PS 29.8.1931; "Huomattava
pirtukaappaus Oulun edustalla". (art.) Kaleva 28.8.1931; "7 tonnia pirtua Toppilassa". (art.) 29.8.1931 Kaleva;
"Siphnos vietiin". (art.) Kaleva 3.9.1931; "Siphnoksen kapteeni teki itsemurhan". (art.) Kaleva 10.9.1931; "On-
ko spriialus Siphnoksen lasti maissa?". (art.) Kaleva 12.9.1931. Laivan omistajaksi epäilty asui myöhemmin
Petsamossa, eikä halunnut muistella salakuljetusta. Tullirikosjuttulehti n:o 4 vuodelta 1935. KTKA Cd:2.
OMA.

74. Suviranta 1929, s. 118.
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"Salakuljetus pääasiassa pohjoisimmassa osassa Pohjanlahtea suuntautuu juuri Kemijoen
suuhun. Sieltä kulkee parhaimmat kulkureitit pohjolan suurille työmaille ja muuallekin sisä-
maahan."75

Pirtukaravaanien toiminta Rovaniemellä olikin todella vilkasta. Syynä oli Rovanie-
men alueen suuri muuttovoittoisuus 1920-luvulla76 ja alkoholin kova kysyntä. Alkoholin
käyttö oli Pohjois-Suomessa todella suurta koko Suomenkin mittakaavassa. Pitkien aiko-
jen viettäminen tukkityömailla saattoi vapaa-aikana johtaa muutamien päivien, jopa viik-
kojen ryypiskelyyn.77 Useimmat karavaanit lähtivät liikkeelle Simon Maksniemestä, josta
matka jatkui Kemijoen itäpuolta Rovaniemelle. Erityisesti tukkijätkille pirtua meni kau-
paksi. Rovaniemen kautta pirtu virtasi laajemmalle Lappiin.78

Maksniemestä takavarikoitiinkin vuosina 1927�1932 18 530 litraa alkoholia, kun ko-
ko Kemin tullikamaripiirin alueelta takavarikoitiin 52 927 litraa.79 Näin Maksniemen
osuus kokonaismäärästä oli peräti noin 35 prosenttia. Alueen merkitys siis kasvoi vuosis-
ta 1924�1926. Maksniemestä kirjoitettiin vuonna 1929: "Kylä on jo suurimmalta osal-
taan pirtuun hukkunut".80

Maksniemestä karavaanien matka jatkui Viantienjoen varrella olevaan Viitalan taloon
ja metsiä myöten Sompujärvelle, josta jatkettiin Rovaniemelle. Viikoittain matkalla saat-
toi olla jopa sata kantomiestä.81 Tornion tullikamari lähetti vuonna 1930 seuraavanlaisen
kirjeen maaherralle:

�Käyty ahdistelemassa pirtukaravaania Tervolan takamailla. Iskulehdon isäntä Sompujär-
vellä kertoi, että heidän talossa on käynyt noin sata kantomiestä viikoittain. Toiminnan
ehkäiseminen on sangen vaikeata, kun reitit kulkevat metsissä. Jotakin pitäisi kuitenkin
tehdä, jotta toiminta vähän tyrehtyisi.�82

Karavaanien vilkas toiminta näkyi esimerkiksi pirtun myyntihintana Rovaniemellä.
Kun vuonna 1926 litra pirtua maksoi noin 300 markkaa, oli hinta vuonna 1930 alle sata
markkaa litra.83 Reitti metsien kautta Rovaniemelle oli opittu niin hyvin, että eräs pirtu-
karavaanari sanoi: "Ei meidän joukossaan mittään opasta ollut, mutta meillä oli sellaisia,
jotka olivat ennenkin kulkeneet tätä polkutietä."84 Polut olivatkin kuljettajien tuntemia.85

Simon suosiollisuutta karavaanien lähtöpaikkana lisäsivät varmasti maantieteelliset sei-
kat. Simon rannikolla metsä tuli useimmilla kohdilla rannan äärelle saakka.86 Näin kara-
vaanit olivat heti pirtulastin saatuaan metsän suojissa:

75. Merivartiolaitoksen päällikölle saapunut kirje Pohjanlahden piiripäälliköltä n:o 2, 29.7.1930. T 17220 yleiset
kirjelmät. SA.

76. Enbuske 1997, s. 197; Ahvenainen 1970, s. 484 , 492.
77. Snellman 1996, s. 198�199; Ranuan piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 348 vuodelta 1930. Ranuan pii-

rin nimismiehen arkisto DIa1:3. OMA.
78. MV:K 20/6 Kittilä. MV; MV:K 20/11 Pelkosenniemi. MV; MV:K 20/13 Rovaniemi. MV; MV:K 20/13 Rova-

niemen maalaiskunta. MV; MV:K 20/15 Tervola. MV.
79. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:1�2. OMA.
80. �Kemin ja Simon tienoon pirtuvarastoja taas yli 1000 litraa päivänvaloon�. (art.) PS 5.11.1929.
81. Tornion tullikamarin kirje maaherralle n:o 501 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA; "Pirtukaravaanimiesten

ammattikunnassa on miesluku jo satoja". (art.) Perä-Pohja 16.4.1930.
82. Tornion tullikamarin kirje maaherralle n:o 501 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA.
83. Heinonen 1984, s. 305.
84. Talvikäräjät § 265 vuodelta 1928. Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirja, Kemin tuomiokunnan arkisto

CIIIa:246. OMA.
85. MV:K 20/5 Karunki. MV.
86. Suomenmaa 9. osa II nide 1931, s. 176.
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�Saatuaan vihiä, että pirtukaravaanin piti lähteä toissayönä Rovaniemelle päin lähtivät tulli-
laitoksen Kaakamon vartiomiehet paikalle. Vuokraamallaan autolla saavuttivatkin 20 miehi-
sen karavaanin metsästä Simon takalistoilta Viitalan perältä. Näistä onnistui muiden paeta,
mutta kuusi miestä saatiin pidätetyiksi. Samoin saatiin 15 kappaletta kymmenen litran
kanistereita viinaa. Tässä samassa yhteydessä valistivat viranomaiset meille, että heidän
taistelunsa salakuljettajia vastaan on sangen vaikeaa siksi, että ei ole käytettävissä tarpeelli-
sia välineitä esimerkiksi juuri moottoriajoneuvoja.�87

Karavaanien vilkkautta kuvaavat vuoden 1927 Pohjolan Sanomien artikkelit: "Jälleen
pirtukaravaani satimeen Muurolassa", "Pirtukaravaaneja liikkeellä", "Jälleen pirtukara-
vaani kiikkiin", "Hälytetty pirtukaravaani" ja "Pirtukaravaaneja lukuisasti liikkeellä". Rei-
tit näillä karavaaneilla olivat Maksniemi�Kivalot�Rovaniemi tai Alatornion rannik-
ko�Kemijokivarsi�Rovaniemi.88 Vilkkautta kuvaa myös Perä-Pohjan kertomus vuo-
delta 1929:

"Kemin�Simon rannikkoseudulta kuljetetaan pirtua suuret määrät edelleen ylimaihin kan-
tamalla. Karavaanit ovatkin polkeneet rannikolle Maksniemen seuduilla kokonaisia teitä,
jotka johtavat metsiin. Kun entiset tiet alkavat tulla viranomaisille tutuiksi, siirretään kulku-
reittiä johonkin uuteen paikkaan."89

Karavaanit kulkivat myös talvisin. Simoon asetettiinkin vuonna 1929 talvivartiosto
toimintaa ehkäisemään, mutta tämän ei katsottu ratkaisevan mitään, "sillä ei tämä liike lo-
pu."90 Tullivartijat kertovat eräästä talvisesta hiihtoretkestä vuodelta 1930 seuraavaa:

Simosta löydettiin kahden pirtukaravaanin jäljet. Molemmat karavaanit saatiin kiinni Kiva-
loitten takaa. Karavaanien miehet huomasivat tullivartijat ja hiihtivät pakoon pudotettuaan
kantamuksensa ladulle. Yhteensä takavarikoitiin 260 litraa pirtua. Koska pirtuja ei voitu
kuljettaa metsästä pois rikottiin kanisterit.91

Pirtukaravaanitoiminnan ehkäiseminen oli vaikeaa. Reitit kulkivat metsissä, joten vi-
ranomaisilla oli vaikeuksia karavaanien saavuttamisessa. Eräskin takaa-ajo kesti kolme
vuorokautta. Vaikka karavaaneja saatiin kiinni, pääsivät "kamelit" yleensä pakoon, tosin
ilman "neekerinpoikia".92 Tämä oli yleistä myös Espoon seudulla.93

87. �Viinakaravaani kiinni Simon takalistoilla� (art.) PS 13.8.1930.
88. PS 23.4.1927; PS 16.6.1927; PS 21.6.1927; PS 21.6.1927; PS 22.7.1927.
89. �Pirtua riittää Kemin seudulla�. (art.) Perä-Pohja 13.11.1929.
90. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirjeet tullihallitukselle n:o 1315, n:o 1341 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA.
91. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 513 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA; �Pirtukaravaanit näyt-

tivät olevan ahkerassa työssä�. (art.) Perä-Pohja 20.3.1930.
92. Tornion tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 449, n:o 513 vuodelta 1930; kirje maaherralle n:o 501 vuodel-

ta 1930. TTKA Da:22. OMA; �Rovaniemen poliisi teki eilistä vasten yöllä hyvän kaappauksen�. (art.) Lapin
Kansa 2.7.1929.

93. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 12.
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Viranomaisten pirtukaravaanien valvontatyöhön on saattanut vaikuttaa heidän havain-
tonsa työnsä tärkeydestä: "Tästä vilkkaasta pirtuliikkeestä on ilmoitettu Oulun läänin
maaherralle, mutta ei sieltä taholta näytä paljoakaan tilanteesta välitettävän."94 Niin kuin
kirjeestä havaitaan, oltiin aika katkeria oman työn saaman arvostuksen suhteen. Jos läänin
ylimmässä portaassa ei asialle juuri mitään tehty, heijastui se varmasti valvontaviran-
omaisten kenttätyöhön. Ilmeisesti maaherran huomio kiinnittyi tuossa vaiheessa kommu-
nistien toimintaan, se ainakin poliisilaitosten kirjeissä nousi päällimmäiseksi huolenai-
heeksi 1930-luvun taitteessa. Toisaalta pirtupoluille ei välttämättä ollut viranomaisilla
menemistäkään: "Minä tykkään, että näin on parempi, isossa porukassa. Eihän meille
kukhan pysty mithän tekemään annetaan paukkua jos..."95

Seuraavassa on kuvaus Kemissä Haukkarinniemessä 19.7.1929 kello 06.00 sattunees-
ta tapauksesta:

�Poliisit huomasivat rannalla ainakin kahdeksan miestä, kullakin viinakanistereilla täytetyt
säkit selässä. Miehet lähtivät kulkemaan metsään päin. Samaan aikaan lähti rannasta vene,
jossa oli kolme miestä, merelle päin. Poliisit käskivät kaikkien pysähtyä ja ampuivat varoi-
tuslaukauksia. Tähän vastattiin veneestä ampumalla ja viinoja kantavat miehetkin ampuivat.
Kantajat jättivät kantamuksensa maahan ja lähtivät karkuun. Mukana olleen ylikonstaapelin
mielestä kyseessä oli selvä "murhayritys salakuljetuksen yhteydessä".96

Karavaanien toiminta saattoi olla myös viranomaisten taholta turvattu, sillä Kemin po-
liisilaitos sai vuonna 1931 seuraavanlaisen kirjeen:

"Simon poliisit avustavat salakuljettajia maalla liikkuessaan kaikilla mahdollisilla keinoilla
ja salaavat asiain ilmituloa...Jos huomaan, että asia saa oikean käänteen ja tositeolla ruetaan
tutkimaan tulen tekemään uusia ilmiantoja. Kunnioittaen Tositarkoitus."97

Mistään lähteistä ei löydy väitteelle tukea. Toisaalta ei myöskään löydy todisteita, että
asiaa olisi poliisien taholta yhtään tutkittu.

Salakuljettajat olivat hyvin kekseliäitä. Eräässä huvilassa Kemin Paavonkarissa olivat
tullivartijat monet kerrat käyneet tarkastusmatkoilla. Mitään ei löytynyt, kunnes he huo-
masivat takan edessä olevan suojapellin siirtyneen. Paikkaa tarkemmin tutkittaessa huo-
mattiin, että sen alla oli kellari. Sieltä löytyi 800 litraa pirtua, 14 pulloa viiniä ja neljä pul-
loa konjakkia. Tullivartijoiden kommentti olikin: "Monesti ennenkin käyty tarkastamassa,
mutta mistä sitä tämmöistä on tiennyt. Koko viime syksyn on karavaanit Rovaniemelle
kuormattu täällä."98

Museoviraston �Kieltolaki�-kilpailun ja Suomen Kirjallisuuden Seuran kirjoituskilpai-
lun seurauksena kuva pirtukaravaaneista muodostuu seuraavaksi. Rovaniemellä oli välit-
täjä/välittäjiä, jotka organisoivat pirtukaravaanien toiminnan Rovaniemelle. Itse he eivät
osallistuneet varsinaiseen salakuljetukseen. Yleensä karavaanimiehet matkasivat junalla
Kemiin:

94. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 513 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA.
95. Tikkanen 1984, s. 45.
96. Tutkintapöytäkirja 19.7.1929. KPLA, järjestysosasto Ca:8. OMA; Rikospäiväkirja n:o 55 vuodelta 1929. KP-

LA, rikososasto Ae:1. OMA.
97. Kemin poliisilaitokselle saapunut kirje n:o 57 vuodelta 1931. KPLA, rikososasto Ea:1. OMA.
98. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 71 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA; "Spriitrokarien huviloi-

den salakätköt". (art.) PS 31.3.1930.
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�Koiton ravintolassa oli heillä kohtauspaikka. Siellä oli antajat aina odottamassa ja karavaa-
nimiehillä oli merkit näkyvissä. Esimerkiksi sanomalehti vasemmassa takataskussa, Fennia
tupakka-askiin koputettiin ennen sen aukaisemista ja kun sytytettiin keikautettiin se sovit-
tuun asentoon vasempaan suupieleen. Merkkejä oli paljon.�99

Erääseen karavaaniin, joka pidätettiin Laivaniemessä, kuului muurari, suutari ja viisi
työmiestä. Iät olivat 24�53 vuotta. Palkaksi kantotyöstä Rovaniemelle miehet olisivat
saaneet 500 markkaa/kanisteri. Miehet olivat tulleet päiväjunalla Rovaniemeltä Kemiin ja
sieltä Kaakamoon.100 Kirjailija ANJA TIKKANEN on kuvannut kirjassaan "Lapin mil-
joonarannat" ohjetta junamatkalle Rovaniemeltä Kemiin seuraavasti:

"Asetutta junhaan usiaan vauhnuun. Porukassa ei liikuta. Kemhiin ko pääsette, menette enti-
seen paikhan. Onko jokkaiselle selevä. Jos joku jää kiinni, menhee turpa tukhon. Omiks tar-
peiks se silloin laskethan, son sanottava. Mie sitten kyllä korvhaan. Puoliselta lähtee juna, ja
siihen kyythiin tet hyppäätte."101

Karavaanien toiminnalla oli tietysti vaikutuksia myös sisämaan poliisiviranomaisten
työssä. Ranuan piirin nimismies kirjoitti vuonna 1927 maaherralle seuraavasti:

�Nykyisin kulkevat suurimmat spriinkuljettajien etappitiet, kuten Simosta Ranuan kautta
Rovaniemelle ja Kemijärvelle kulkeva, juuri syrjäisempiä seutuja pitkin�On masentavaa
todeta, että kieltolakia törkeästi rikkovat salakuljettajat ajavat autoilla spriikuormineen, lain-
valvojien saadessa hikihatussa polkea polkupyöräänsä saadakseen rikollisen kiinni�
Tilanne on todellakin surkuteltava: rikolliset ajavat ilkkuen autoillaan.�102

Kirje kuvastaa poliisien mahdottomuutta puuttua alkoholin levitykseen rannikolta sisä-
maahan. Voidaan väittää salakuljettajien olleen �turvassa�, kun alkoholit saatiin rannikol-
ta eteenpäin. Tästähän oli esimerkiksi Kiimingin piirin nimismies kirjoittanut vuonna
1926.103

4.1.6 Kellossa salakuljettajat kokevat ennemmin pitkiäsiimoja kuin 
verkkoja

Oulun tullikamaripiirissä erityisesti Haukiputaan Kellon seutu muodostui kieltolain lop-
puvuosina salakuljetuskeskukseksi. Vuonna 1927 Kellon osuus Oulun piirin takavarikois-
ta oli noin 23 prosenttia (1 030 litraa), vuonna 1928 noin kuusi prosenttia (310 litraa),
vuonna 1929 noin 48 prosenttia (3 790 litraa) ja vuonna 1930 noin 17 prosenttia (1 362
litraa). Vuosina 1931 ja 1932 takavarikoitiin yhteensä enää 86 litraa. Kellon osuus Oulun
tullikamaripiirin takavarikoista vuosilta 1927�1932 oli noin 22 prosenttia,104 kun se

99. Alko 19 vuodelta 1977 / Paavo Tirroniemi. SKS.
100. Pöytäkirja pirtukaravaanin kuulustelusta n:o 587 vuodelta 1927. PRTA Da:3. OMA.
101. Tikkanen 1984, s. 42.
102. Ranuan piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 183 vuodelta 1927. Ranuan piirin nimismiehen arkisto

DIa1:2. OMA
103. Kiimingin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 990 vuodelta 1926. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto

DIa1:6. OMA.
104. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA;

Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:235�
251. OMA.
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vuosina 1924�1926 oli vain noin viisi prosenttia. Kuten huomataan, oli Kelloa ja sen
saaristoa entistä enemmän alettu käyttää pirtujen varastoimispaikkana. Pitkin Kellon ran-
nikkoa olikin runsaasti kanistereita piilossa.105 Paikan suosion syyksi tullikamari arveli
Kellon läheisyyden Oulun kaupunkiin.106 Oulun poliisilaitoksen poliisitutkintapöytäkir-
joissa mainitaankin monesti, että pirtua käytiin ostamassa juuri Kellosta.107 Ilmeisesti
kuljetus Kellosta Ouluun, ja Koillis-Pohjanmaalle oli helppoa. Tilanne muistuttaa kehi-
tystä Kemin tullikamaripiirin Maksniemessä, joka sekin toimi pirtujen maihinnousupaik-
kana.

Kellon suosion taustalla saattoi olla myös kyläläisten avuliaisuus salakuljettajia koh-
taan. Alueen nimismies totesikin vuonna 1926:

�Vapaaehtoista avustusta poliisimiehille ei ole tässä piirissä saatavissa, sillä siksi kieltolain-
vastainen on täällä yleinen mielipide.�108

Salakuljettajat osasivat varmasti hyödyntää �työssään� tällaiset seikat. Toisaalta eräs
haastatelluista arveli poliisin katsoneen toimintaa läpi sormien.109 Tälle väitteelle ei löy-
dy vahvistusta, mutta mikäli väite olisi totta, se ei olisi mikään poikkeus. Olivathan muu-
alla Suomessa valvontaviranomaiset syyllistyneet jopa kieltolakirikoksiin.110 Lisäksi
Haukiputaan naapurikunnassa Iissä muisteltiin seuraavasti:

�Varsin usein tiedetään poliisien olleen mukana tässä viinan salakuljetuksessa, sillä se tiesi
hyvää pisnestä ja kukapa sitä poliisia osasi epäillä sellaisesta.�111

105. Eläkeläinen Sylvi Vehkaperän haastattelu. Haukipudas 5.7.1996; Eläkeläinen Mauno Kaupin haastattelu. Hau-
kipudas 26.7.1998.

106. Oulun tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 1228 vuodelta 1929; n:o 123 vuodelta 1930. OTKA Da:8.
OMA.

107. Oulun poliisilaitoksen poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ca:15�18. OMA.
108. Kiimingin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 990 vuodelta 1926. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto

DIa1:6. OMA.
109. Eläkeläinen Mauno Kaupin haastattelu. Haukipudas 26.7.1998.
110. Kallenautio 1979, s. 15.
111. MV:K 20/3 Ii. MV.
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Kuva 6. Merivartijoiden Kellon Kotakarista löytämät 170 pirtukanisteria pinottuina tullika-
marin laiturille. Lähde: Kaleva 4.10.1931.

Lääninetsivä kirjoitti Kellosta vuonna 1931:
"Väkijuomain salakuljettajat yleensä pyrkivät naamioimaan rikolliset puuhansa kalastuksen
varjoon, sekä pitäen mukanaan kalastusvehkeitä ja hylkeenpyyntivälineitä koettavat saada
uskottavaksi, että he liikkuvat täysin luvallisilla matkoilla ulkomerellä."112

Eräässäkin tapauksessa, joka sattui Marjaniemen luona 28.5.1931, oli mukana Kellosta
viisi kalastajaa ja yksi maanviljelijä. Yksi syytetyistä kertoi seuraavaa:

�Lähteneensä hakemaan rysiä Hietakarista ja katselemaan paikkoja toisille rysille. Keskiyön
aikana saavuttuaan Pallosen karin lähelle huomasi kertoja useita moottoriveneitä ja samalla
ilmestyi paikalle merivartiolaitoksen moottorivene, joka pidätti kertojan moottorive-
neen...kieltää kertoja siinä olleen pirtua koko tällä matkalla. Myöntää kuitenkin, että heti
kun vartioalus heidät pidätti niin rupesivat vartiomiehet keräämään merestä pirtukaniste-
reita, vaan ei kertoja tiennyt, mistä kanisterit olivat moottorien lähelle mereen joutuneet.�113

Valvontavastuussa olevan Kiimingin piirin nimismiehen kirjeistä kuvastuu huoli Kel-
losta. Kellon kylässä mainittiin useana vuonna juoppouden ja salakuljetuksen rehoitta-
van. Juoppoja varten pyydettiin kylään omaa putkaa, jottei heitä tarvitsisi kuljettaa Hauki-
putaalle. Useana vuotena pyydettiinkin Kelloon ylimääräistä poliisia, ilmeisesti tulokset-

112. Poliisitutkintapöytäkirja n:o 177 vuodelta 1931. OPLA, rikososasto Ca:18. OMA.
113. Merestä takavarikoitiin 1720 litraa pirtua. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja n:o 616

vuodelta 1931. OKA IICa:22. OMA.



139
ta.114 Poliisienkin työskentelyssä tieto Kellon tärkeydestä näkyi, sillä poliisi oli "mennyt
tahallaan vahtaamaan rannikolta tulevia teitä, josta tavallisesti spriikuljettajat kulke-
vat."115 Elämä Kellossa tuntui olevan todella hurjaa. Salakuljettajat olivat pieksemisen
uhalla vaatineet poikasia tunnustamaan pirtukätkön varastamisen. Vastaanasettumista ei
hyväksytty.116 Haastateltava kertoikin, että Kellossa elettiin �villiä aikaa, jolloin toisten
asioihin ja tekemisiin ei puututtu.�117

Kellon edustalla tapahtui jopa poliisikonstaapelin murhayritys.
Poliisit olivat olleet saaressa, jossa miehiä oli odottamassa pirtumoottoria. Hailuodon suun-
nasta tulikin kaksi venettä. Näistä veneistä huomattiin poliisit ja veneet kääntyivät takaisin
merelle päin. Poliisit lähtivät saaressa olleiden miesten veneillä perään. Yksi pakenevista
pirtumoottoreista pysähtyi odottamaan, aavistamatta poliisin olevan kyydissä. Veneen tul-
lessa pirtumoottorin viereen syntyi käsirysy, jossa poliisi lyötiin tajuttomaksi ja heitettiin
mereen. Poliisien käytössä olleella toisella veneellä ehdittiin poliisi pelastaa merestä ennen
hänen hukkumistaan.118

Kuva 7. Kellolaisilta salakuljettajilta takavarikoidut moottoriveneet lasteineen Oulun kaupun-
gin venevalkamassa. Lähde: Kaleva 29.5.1931.

114. Kiimingin piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 37, n:o 1395 vuodelta 1927; n:o 1871 vuodelta 1928; n:o
1584 vuodelta 1929. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto DIa1:6. OMA.

115. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja n:o 2226 vuodelta 1930. OKA IICa:20. OMA.
116. �Eihän siitä miehen taposta saa kuin 15 v. vankeutta: tänä yönä kyllä yksi tapetaan". (art.) Kaleva 19.11.1929.
117. Eläkeläinen Mauno Kaupin haastattelu. Haukipudas 26.7.1998.
118. Kiimingin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 1395 vuodelta 1927. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto

DIa1:6. OMA; "Taistelu pirtunkuljettajien ja poliisiviranomaisten välillä Kellonkylän edustalla". (art.) Kaleva
10.7.1927.
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Salakuljettajien elämää Kellossa helpotti myös tullialuksen siirtyminen joksikin aikaa
Kemiin. Tällöin "jopparit kantelivat neekerinpoikia yhtä vapaasti kuin maitoastioita. Ka-
lastusta ei pariin kuukauteen ollut lainkaan harjoitettu."119 Näin salakuljetuksesta oli tul-
lut tärkeä elinkeino väestölle. Kellon Kiviniemestä löytyikin useita salakuljetukseen sopi-
via moottoriveneitä.120 Espoossakin moni kalastaja vaihtoi verkkonsa pitkäänsiimaan.121

Kellossa salakuljettajat saattoivat saada toimiinsa myös apua:
�Haukiputaalla ja Kellossa oli pirtuhomma vilkasta, sieltä meni tie metsien läpi Kiiminkiin.
Haukiputaan Kellossa oli puhelinkeskus pirtumiesten tiedottaja. Kun etsivät soittivat paikal-
liselle virkakunnalle, että nyt tullaan, puhelinkeskuksessa kuunneltiin ja sana lähti kiertä-
mään talosta taloon.�122

Tosin tähän muistelukseen suhtautuisin varauksellisesti, varsinkin, kun muistelija on Sii-
kajoelta, josta on matkaa Kelloon melkein sata kilometriä.

Lääninrikosetsivät kertoivat eräästä komennuksestaan Kelloon seuraavaa:
"Heinäkuun 4. päivänä matkustimme Oulusta Kellon kylään. Saman päivän iltana ase-
tuimme kenenkään huomaamatta vartioon Kellon Isolleniemelle. Oltuamme vartiossa yhtä
mittaa 6. päivän vastaiseen yöhön saakka huomasimme, kun siinä kello 23 paikkeilla illalla
aavasta merestä oli tulossa moottorivene hinaten perässään soutuvenettä ja suunnaten kul-
kunsa Kellon Isolleniemelle. Odotettuamme puolisen tuntia ajoikin moottorivene perässään
soutuvene noin 15 metrin päähän rannasta meidän ollessamme noin sadan metrin päässä
moottoriveneestä, irrottaen täydessä lastissa olevan soutuveneen mennen veneeseen kaksi
miestä yhden jäädessä moottoriin. Odotettuamme vielä hetkisen huomasimme, että veneestä
pudotettiin lukuisia säkkejä rantamatalalle, hypäten myös veneessä olleet kaksi miestä
veteen alkaen köyden päästä vetää säkkejä maihin, mennen heidän avukseen eräs rannalle
luultavasti merkinantajaksi tullut mies...Miesten saatua kannetuksi suurimman osan säkeistä
maihin lähti moottorivene yhden miehen saattamana ottaen peräänsä soutuveneen ja suun-
naten kulkunsa Kellon Kiviniemeen. Hyökättyämme kätköpaikastamme rantaan
ammuimme lukuisia laukauksia moottoriveneen perään, vaan ei tämä tästä huolimatta
pysähtynyt. Pidätimme rannalta kolme miestä... Miesten vierestä löytyi säkkeihin pantuina
50 kpl. kymmenen litran kanisteria eli yhteensä 500 litraa spriitä. Heti tämän jäl-
keen...menimme Kellon Kiviniemeen etsimään pakoon päässyttä moottorivenettä ja tunsim-
mekin sen heti nähtyämme, vaikka samassa rannassa oli kymmenkunta muuta moottorive-
nettä... Otettuamme moottoriveneen huostaamme veimme sen samoin kuin väkijuomatkin
Ouluun, missä luovutimme moottoriveneen ja väkijuomat Oulun tullikamarille, jossa myös
juttu tulee käsiteltäväksi."123

Raportista huomataan, että lääninetsivät olivat pitkään odottelemassa mahdollisia sala-
kuljettajia. Tiedossa oli varmasti Kellon saariston käyttö pirtujen kätköpaikkana. Ilmei-
sesti myös salakuljettajat olivat varustautuneet viranomaisten varalle. Harvoin pirtuja hi-
nattiin soutuveneessä. Jos olisi jouduttu takaa-ajoon olisi ilmeisesti katkaistu köysi moot-
toriveneen ja soutuveneen väliltä ja näin moottorivene olisi säästynyt. Nyt salakuljettajille
kävi, heidän näkökulmastaan, huonosti. Tosin tämä oli ainakin lääninkanslian poliisikuu-
lustelu ja -etsintä pöytäkirjojen valossa harvinaista.

119. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja n:o 1200 vuodelta 1927. OKA IICa:8. OMA.
120. Ibidem.
121. Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 22.
122. MV:K 20/13 Siikajoki. MV.
123. Poliisikuulustelu ja -etsintä pöytäkirja 7.7.1927. OLKA Cf:2. OMA.
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4.1.7 Ahvenanmeren sulku näkyy rautatiesalakuljetuksina

Ahvenanmeren sulku muutti salakuljetusta. Rautateillä oli vähän aikaa jälleen merkittävä
osuus salakuljetuksessa. Oulun läänin maaherra kehottikin rautateiden tarkkaan valvon-
taan, samoin etelästä tulevien maanteiden.124 Vuonna 1929 Iissä katsottiin salakuljetuk-
sen tapahtuvan rautateitse.125 Vielä vuonna 1929 Oulussa poliisilaitos arvioi alkoholin tu-
levan alueille pääasiassa junalla.126 Taulukosta 15 (ks. s. 117) havaitsemme poliisien
erehtyneen asiassa. Alkoholit tulivat enimmäkseen meritse. Toisaalta poliisit olivat osit-
tain oikeassa, sillä alkoholit piilotettiin heidän valvonta-alueensa ulkopuolelle, pääasias-
sa Kellon merialueelle ja saariin. Näin Oulun poliisiviranomaiset eivät tienneet merellisen
salakuljetuksen laajuutta. Toisaalta tämä osoittaa myös tietojen vaihdon vähäisyyttä polii-
si- ja tulliviranomaisten välillä.

Oulun rautatieasemilla saatiin vuosina 1927�1932 kiinni 58 ihmistä, joista peräti 24
oli naisia. Naiset olivat keski-iältään noin 31 vuotiaita ja pääsääntöisesti kotoisin Helsin-
gistä (14 henkeä). Oulusta oli ainoastaan neljä naista. Kun verrattaan tätä lukua aikaisem-
piin ajanjaksoihin havaitaan naisten osuuden salakuljettajista nousseen todella suureksi.
Naisten harjoittivat salakuljetusta taloudellisista syistä. Lisäksi heidän lisääntynyt mää-
ränsä johtui varmaankin yleisen taloudellisen tilanteen kiristymisestä. Tänä taloudellisen
laman aikana naistenkin oli yritettävä hankkia elanto itselleen ja/tai perheelleen. Naisista
kahdeksalle rikoskirjoihin oli merkitty ammatiksi "työmiehenvaimo�.

Miehistä suurimman ammattiryhmän muodostivat edelleen työmiehet, joita oli 19
34:stä (noin 56 prosenttia). Seuraavana ryhmänä olivat kauppamiehet, joita jäi kiinni neljä
henkilöä. Edelleenkin suurin osa (noin 22 prosenttia) oli kotoisin Helsingistä. Oulusta oli
vain noin seitsemän prosenttia (kaksi henkeä). Miesten keski-ikä oli noin 29 vuotta. Mi-
tään muutosta Oulun asemilla pidätettyihin miesten sosiaaliasemassa ei tapahtunut koko
kieltolain aikana. Tyypillinen salakuljettaja oli alle 30-vuotias työmies Helsingistä, joka
taloudellisen hyödyn toivossa salakuljetti alkoholia Ouluun.

Asemilla jatkui edelleen tuntemattomien takavarikkojen suuri määrä. Vuosina 1927�
1932 haltijaa vaille jäi 1 345 litraa 2 436 litrasta eli yli puolet.127 Tosin luku oli vuosina
1924�1926 ollut noin 79 prosenttia, joten vuosina 1927�1932 salakuljetukseen syyllis-
tyneitä saatiin paremmin vastuuseen teoistaan.

Kemin rautatieasemalla saatiin vuosina 1927�1932 kiinni vain 14 salakuljettajaa,
joista kaksi oli naisia. Miehistä työmiehet muodostivat suurimman ammattiryhmän, heitä
oli yhdeksän 12:sta. Miesten keski-ikä oli noin 28 vuotta. Neljä miehistä oli kotoisin Ke-
min tullikamaripiirin alueelta. Muutosta kieltolain alkuaikaan tapahtui vain salakuljettaji-
en kotipaikkakunnissa, sillä nyt helsinkiläisiä ei ollut yhtään. Tuntemattomien alkoholien
suuri osuus takavarikoidusta alkoholista jatkui vuosina 1927�1932, sillä 233 litrasta 199
litran omistaja jäi epäselväksi.128 Tosin vuosina 1924�1926 määrä oli ollut 168 litraa
181 litrasta.

124. Maaherran kiertokirje n:o 968 vuodelta 1928. OLKA Da:225. OMA.
125. Iin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 396 vuodelta 1929. Iin piirin nimismiehen arkisto DIa1:2. OMA.
126. Oulun poliisilaitoksen kirjeet kaupungin poliisimestarille n:o 2, n:o 215, n:o 420, n:o 586, n:o 632 vuodelta

1929. OPLA, rikososasto Da:4. OMA.
127. Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden

II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA.
128. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA.
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Entistä enemmän Kemin asemalla alkoi ilmetä, että alkoholin määränpäänä oli Rova-
niemi ja ylämaat. Rovaniemen asemalla takavarikoitiin vuosina 1927�1931 keskimäärin
noin 537 litraa alkoholia,129 mikä on varsinkin Kemin aseman lukuihin (noin 62 litraa)
verrattuna todella suuri. Pohjoiseen tarkoitetut alkoholit oli varsin usein ostettu Kemijoki-
suulla tuntemattomilta miehiltä, mikä selittää pientä takavarikkomäärää Kemin asemalla.
Alkoholit yritettiin sitten junalla salakuljettaa pohjoiseen, mutta osa salakuljettajista jäi
kiinni jo Kemin rautatieasemalla. Selville saaduissa tapauksissa ostajat olivat työmiehiä.
Heidän kuljettamansa alkoholimäärät olivat keskimäärin noin 12 litraa.130 Ilmeisesti mie-
het olisivat yrittäneet ansaita vähän rahaa myymällä alkoholia pohjoisessa. Uskoisin, että
nämä henkilöt eivät kuuluneet mihinkään organisoituun toimintaan, esimerkiksi pirtuka-
ravaaneihin, vaan olivat enemmänkin yksityisyrittäjiä. Väitteen puolesta puhuu vähäinen
alkoholimäärä ja kuljetustavan suojaamattomuus.

Tornion rautatieasemalla jäi vuosina 1927�1932 kiinni kuusi salakuljettajaa, joista
neljä oli työmiehiä. Salakuljettajien kotikunnista on heikosti tietoa. Ainoastaan kolmen
kotipaikkakunta selviää. Ne olivat Kemin maalaiskunta, Alatornio ja Haukipudas. Vä-
häisten takavarikointien (155 litraa) takia ja suuren tuntemattomien alkoholien määrän
suhteen (120 litraa) en käsittele Torniota enempää.131

Keinot rautatiesalakuljetuksessa näillä kolmella asemalla olivat yhä samat kuin aikai-
semmin. Alkoholit toimitettiin yleensä laatikoissa, joissa ilmoitettiin olevan aivan muuta
tavaraa. Vastaanottaja ei tiennyt asiasta mitään, jos tarkastus tehtiin poliisin läsnäollessa,
tai omistajaa ei löytynyt.132 Taulukkoa 18 (ks. s. 120) tarkastelemalla huomaamme rauta-
tiekuljetusten pienentyneen huomattavasti vuonna 1929 verrattuna vuoteen 1928. Tällöin
salakuljettajat pystyivät ohittamaan Ahvenanmeren sulun. Lisäksi valtiovaltakin pyrki eh-
käisemään rautatiesalakuljetusta. Valtioneuvosto velvoitti vuoden 1928 kesäkuusta rauta-
tieviranomaisia tekemään tarkastuksia junissa alkoholin löytämiseksi, jotta salakuljetus
vaikeutuisi.133 Ilmeisesti valtioneuvostolle oli viestitetty salakuljetuksen kasvusta rauta-
teillä Ahvenenmeren sulun seurauksena. Tämä saattoi myös johtaa salakuljetuksen pai-
nottumisen kieltolain loppuvuosina jälleen merelle.

4.1.8 Autoistuminen vaikuttaa maasalakuljetuksiin

Oulun tullikamaripiirin maa-alueella pidätettiin vuosien 1927�1932 välisenä aikana 119
henkilöä alkoholin salakuljetuksesta. Näistä 25 oli naisia eli viidennes. Naisista 14 oli ko-
toisin Oulusta ja viisi Haukiputaalta. Naisten keski-ikä oli noin 35 vuotta. Miehiä pidätet-

129. Ilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�1930. Rovaniemen kaupungin nimismiespiirin arkisto, järjestysosasto.
Ava:21�23. OMA; Rikosilmoituspäiväkirja vuodelta 1931. Rovaniemen kaupungin nimismiespiirin arkisto
JA Va:24. OMA.

130. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA.
131. Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1927�1932. TPLA Aeb:28�36. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeu-

den tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. Tornion kaupungin arkisto A1/283�288. OMA.
132. Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden

II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA; Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta
1927�1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1927�1932. TPLA
Aeb:28�36. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. Tornion kau-
pungin arkisto A1/283�288. OMA.

133. Valtioneuvoston päätös eräiden valtionrautateiden virkailijain oikeudesta toimittaa kieltolain 24 §:ssä tarkoitet-
tu etsintä 18.6.1928, n:o 209. Suomen Asetuskokoelma 1928.
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tiin 94. Heistä työmiehiä oli 63 eli suurin osa. Muista ammattiryhmistä mainittakoon ta-
lollisenpojat (seitsemän henkilöä) ja autonkuljettajat (kuusi henkilöä). Miesten keski-ikä
oli noin 31 vuotta. Pidätetyistä 88 henkilön kotipaikkakunta selviää. Näistä 69 (noin 78
prosenttia) oli kotoisin Oulun tullikamaripiirin alueelta. Enemmistö oli Oulusta (36 hen-
kilöä) ja Haukiputaalta (16 henkilöä). Seuraavaksi oli Iistä ja Oulunsalosta molemmista
neljä henkilöä. Vuosina 1927�1932 takavarikoitiin maalla 13 361 litraa alkoholia. Näis-
tä vaille omistajaa jäi 2 990 litraa eli vain noin 22 prosenttia.

Vuosiin 1924�1926 verrattuna havaitaan kotikuntalaisten edelleen pitäneen maalla
salakuljetusta hallussaan. Salakuljetuksesta tuli siis oman alueen puuhaa merellisen sala-
kuljetuksen alettua vuonna 1924. Lisäksi naiset syyllistyivät monesti salakuljetukseen.
Syy lienee sama kuin rautatiekuljetuksissa eli taloudellisesti huono aika. Myöskin maalla
tapahtuneissa takavarikoissa syylliset saatiin entistä useammin kiinni, sillä vuosina
1924�1926 tuntemattomaksi oli jäänyt noin 59 prosenttia alkoholeista. Vuosina 1927�
1932 viranomaiset takavarikoivat Oulun tullikamaripiirin alueelta neljä autoa ja kuusi he-
vosta.134 Eräästä salakuljetustapauksesta syytetty kertoi vuonna 1928 raastuvanoikeudes-
sa seuraavaa:

Kuluvan kesäkuun 1. päivänä syytetty tapasi erään tuntemattoman väkijuoma-agentin, jolta
kertoja osti 900 litraa spriitä kymmenen litran kanistereissa, vapaasti tuotuna Mustasalmen
rantaan. Hinnaksi sovittiin sata markkaa litralta, josta hinnasta kertoja maksoi heti 25 000
markkaa. Seuraavan päivän iltana lähti hän Kiikelin saaren rannasta työmies L.H:n kanssa
pirtuja vastaanottamaan. Päästyään salmen lähelle oli moottorista jo ehditty pirtut tyhjentää
maalle ja peitteli miehet viimeisiä kanistereita, kun he pääsivät rantaan...poliisit saapuivat
paikalle. Syytetty sai 250 päiväsakkoa ja työmies avunannosta 150 päiväsakkoa.135

Kemin tullikamaripiirin maa-alueella pidätettiin vuosina 1927�1932 93 henkilöä.
Heistä 12 oli naisia. Kemissäkin naisten osuus oli noussut verrattuna vuosiin 1924�
1926. Naisten keski-ikä oli noin 30 vuotta, mikä oli viisi vuotta Oulun aluetta alempi. Pi-
dätetyistä miehistä on tiedossa 54:n kotipaikkakunta. Näistä 37 oli kotoisin Kemin tulli-
kamaripiirin alueelta. Suurimpana ulkopaikkakuntalaisten ryhmänä olivat rovaniemeläi-
set, joita oli viisi henkilöä. Syynä tähän on pirtukaravaanitoiminta. Pidätetyistä suurim-
man ammattiryhmän muodostivat edelleen työmiehet (62 henkilöä). Seuraavana olivat
autonkuljettajat (neljä henkilöä). Autonkuljettajien mukaantulo salakuljetukseen niin Ke-
missä kuin Oulussakin kuvastaa seudun autoistumisen alkamista. Miesten keski-ikä oli
noin 31 vuotta.

Verrattuna vuosiin 1924�1926 havaitaan niin Kemissä kuin Oulussakin miesten kes-
ki-iän nousseen kolme vuotta. Vuosina 1927�1932 Kemin tullikamaripiirin maa-alueel-
la takavarikoitiin 17 982 litraa alkoholia, josta ainoastaan 1 952 litraa eli noin 11 prosent-
tia jäi vaille omistajaa. Viranomaisten toiminta oli todella tehostunut verrattuna vuosiin
1924�1926, jolloin tuntemattomien alkoholien osuus oli peräti noin 75 prosenttia. Ran-
tapartioinnissa Kemin viranomaiset saivat saalikseen neljä autoa ja viisi hevosta. Autoihin

134. Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden
II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa.7�26. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytä-
kirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIVa:235�251. OMA; Oulun käräjäkunnan varsi-
naisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:161�172. OMA; Limingan kärä-
jäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:222�237.
OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto
CIIa:223�233. OMA.

135. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja n:o 783 vuodelta 1928. OKA IICa:11. OMA.
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oli lastattu alkoholia, joka pyrittiin kuljettamaan sisämaahan. Autojen merkit ja arvot oli-
vat seuraavat: Studebaker 20 000 markkaa, Chevrolet 20 000 markkaa, Pontiac 27 000
markkaa ja Ford 26 000 markkaa. Oikeuden päätöksillä sekä alkoholit että autot tuomit-
tiin valtiolle. Lisäksi syylliset saivat sakkoja.136

Aina ei siis käytetty karavaaneja vaan joskus myös autoa.137 Auton käyttöä salakulje-
tuksessa helpotti se, että vuodesta 1927 alkaen Kemin ja Rovaniemen välinen maantie au-
rattiin.138 Seuraava tapaus sattui Alatorniolla:

"Auto jonka rekisterinumero oli 2480 havaittiin ojassa. Istuimen alta löytyi rekisterikilpi
V.A.58. Autoa tarkastettaessa havaittiin, että sekä etu- että takaistuimen selkänojien top-
pausten alle oli laitettu erikoiset peltiset säiliöt joista toisessa oli kierteillä varustettu korkki.
Kun taas toisessa oli puinen tulppa ollen säiliöiden päällä olevat korkit näkymättömissä top-
pauksen alla."

Kätköä ei ehkä muuten olisi havaittu, mutta istuimen selkänojan toppauksen reunassa ole-
vat nauhat, joilla toppaus kiinnitettiin, olivat päältä vähän irrallaan.139

Autojen pysäyttämiseksi maaherra käski tehdä piikkilautoja pysäyttämispaikoille. Li-
säksi rannikon tärkeimpiin paikkoihin olisi voinut tilata sinkkivaijeria.140 Tosin salakul-
jettajatkin varustautuivat takaa-ajoihin. Alatornion Laivaniemessä jouduttiin auton py-
säyttämiseksi ampumaan renkaat rikki. Autosta löytyi 530 litraa pirtua ja levyjä, joissa oli
nauloja mahdollisten takaa-ajajien vuoksi.141

Tornion tullikamaripiirin maa-alueella viranomaiset pidättivät vuosina 1927�1932 24
henkilöä, joista kaksi oli naisia. Miehistä suurimman ammattiryhmän Torniossakin muo-
dostivat työmiehet, heitä oli 14 eli yli puolet. Seuraavana ryhmänä ovat insinöörit, joita
oli kaksi henkilöä (noin 9 prosenttia). Pidätetyistä 20:n kotipaikkakunta selviää; heistä
puolet oli kotoisin Alatorniolta. Syntymäajoista lähteet antavat huonosti tietoa, mutta kes-
ki-iäksi miehille tulee noin 33 vuotta. Vuosina 1927�1932 viranomaiset takavarikoivat
Tornion tullikamaripiirin maa-alueelta 3 516 litraa alkoholia, josta 1 535 litraa jäi tunte-
mattomaksi eli noin 44 prosenttia. Torniossa tosin taannuttiin vuosista 1924�1926 30
prosenttia, mutta koko Perämeren rannikon takavarikoissa viranomaisten toiminta tehos-
tui. Lisäksi Torniossa yksi auto tuomittiin valtiolle.142

136.  Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA; Tullirikosjuttulehdet
vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:1�2. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�
1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:244�261. OMA.

137. Pirtuauto takavarikoitu Rovaniemellä�. (art.) Lapin Kansa 17.6.1930; �Pirtua jälleen talteen�. (art.) Lapin Kan-
sa 4.10.1930.

138. Enbuske 1997, s. 222.
139. Raportti Alatornion piirin nimismiehelle. Koskee väkijuomain kuljetuksesta epäiltyä autoa n:o 2480. Rikosasi-

ainpöytäkirja vuodelta 1928. Alatornion piirin nimismiehen arkisto CIIIa:2. OMA.
140. Maaherran kiertokirje n:o 4196 vuodelta 1927. OLKA Da:214. OMA.
141. �7-hengen auto ja 530 litraa spriitä kaapattu Alatorniolla�. (art.) PS 26.9.1930.
142. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1927�1932. TTKA Ad:7�8. OMA; Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta

1927�1932. TPLA Aeb:28�36. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1930. Alatornion piirin nimis-
miehen arkisto CIIIa:2. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. Tor-
nion kaupungin arkisto A1/283�288. OMA; Alatornion ym. pitäjien varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta
1927�1932. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:234�245. OMA.
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4.2 Viranomaisten toiminta tehostuu

4.2.1 Poliisiviranomaisia lisää

Oulun poliisilaitoksen henkilökunnassa ei vuosina 1927�1932 tapahtunut muutoksia
verrattuna aiempaan. Henkilökunta muodostui poliisimestarista, kahdesta komisariosta,
viidestä ylikonstaapelista ja 46 konstaapelista.143 Näin esimerkiksi vuonna 1930 oli yksi
poliisi noin 448 asukasta kohden, joten määrä on hieman pienempi kuin vuosina 1924�
1926. Poliisimies-lehden mukaan palkat olivat huonot ja koulutus alkeellista.144 Ilmeises-
ti Oulustakaan ei lähetetty kieltolain alkuvuosina miehiä poliisikouluun, mikä näkyi kou-
luttamattomuutena. Tämä oli yleistä muuallakin tutkimusalueella.

Kuva 8. Valokuva Oulun poliisilaitoksen pihalta. Takavarikoiduista pulloista, pirtukanistereis-
ta ja neekerinpojista tyhjennetään alkoholi suureen valtion tynnyriin, joka lähetetään Valtion
Alkoholitehtaalle. Lähde: Kaleva 16.3.1930.

Kemin poliisilaitoksen henkilökunnan vahvuudessa tapahtui vuosien 1927�1932 ai-
kana suuria muutoksia. Kaupunkien poliisivahvuutta määrättäessä käytettiin jonkinlaisena
mittana kaupungin virallista asukaslukua. Kemissä tätä menetelmää pidettiin epäoikeu-

143. Palkkaluettelot vuosilta 1927�1932. Oulun poliisilaitoksen kanslian arkisto Gi:5�6. Oulun poliisilaitoksen
arkisto.

144. "Oulun poliisilaitokseen tutustumassa". (art.) Poliisimies n:o 15�16 vuodelta 1931.
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denmukaisena, sillä kaupungin ympärillä olivat suuret esikaupunkialueet, jotka hankaloit-
tivat kaupungin järjestyksenvalvontaa. Lisäksi runsas työväki satamassa ja tukkien erotte-
lupaikoilla toi alueelle "hulikaaniset" elämäntavat.145

Vuosina 1927 ja 1928 poliisivahvuus oli Kemissä sama kuin vuonna 1926: komisario,
ylikonstaapeli ja kahdeksan konstaapelia. Näin ollen valtiovalta ei kiinnittänyt huomiota
komiteanmietinnön ehdotukseen niin suuren järjestysvallan keskittämisestä Kemijoki-
suulle, että salakuljetus saataisiin tukahdutettua.146 Vasta vuonna 1929 lisäystä tuli kah-
den konstaapelin verran. Eduskunta olikin vuonna 1929 myöntänyt 160 000 markkaa seu-
dun poliisivoiman lisäämiseksi. Ilmeisesti Ahvenanmeren sulun �pettäminen� pakotti
mietinnön pohjalta miehistön lisäykseen. Kuitenkin summa kattoi Kemin nimismiespiirin
esittämästä tarpeesta vain pienen osan.147 Vuonna 1930 Kemissä oli yksi poliisi noin 305
asukasta kohden. Tilanne oli huomattavasti parempi kuin Oulussa. Vuonna 1931 muutos
oli suuri, sillä henkilökunta muodostui nyt poliisimestarista, vanhemmasta komisariosta,
nuoremmasta komisariosta, neljästä ylikonstaapelista, kahdesta tarkastuskonstaapelista,
13 vanhemmasta ja 13 nuoremmasta konstaapelista.148 Vuoden 1931 suuri lisäys johtui
esikaupunkialueiden149 liittämisestä Kemin kaupunkiin. Määrällisesti Kemijokisuun po-
liisivahvuus ei lisääntynyt, sillä alueen sisällä siirrettiin poliiseja Kemin maalaiskunnasta
Kemin kaupunkiin.

Vaikka esikaupunkialueiden liittäminen Kemin kaupunkiin toi mukanaan runsaasti po-
liiseja, tulivat mukana alueiden ongelmat. Niinpä kesällä 1931 valitettiin jälleen henkilö-
kunnan vähyyttä, koska kesälomat vähensivät käytössä olevien poliisien määrää ja sala-
kuljetuksen kerrottiin olevan suurta.150 Ohjeeksi kesälomien ajaksi annettiin säännöllisten
tarkastusten tilalle pistokokeet. Henkilökuntaa ei lisätty.151

Vuosina 1927, 1928 ja 1929 poliisilaitos pyysi lääninrikosetsiviä152 kieltolakirikosten
selvittämiseen. Erityisesti alkoholin maahantuonti nähtiin Kemin seudulla ongelmana.153

Etsiviä saatiinkin aina väliin hätiin.154 Paikallisten poliisiviranomaisten aika tahtoikin ku-
lua pelkästään järjestyksen valvontaan. Arvioitiinkin, että jopa 50 prosenttia kieltolakiri-
koksista jäi tulematta ilmi.155 Talviseen aikaan tilanne salakuljetuksen suhteen helpottui,

145. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 1660 vuodelta 1927. KPLA, kanslia Da:14. OMA.
146. Komiteanmietintö 6/1926.
147. Satokangas 1991, s. 367.
148. Kemin poliisilaitokselle saapuneet maaherran kirjeet n:o 156 vuodelta 1927; n:o 22 vuodelta 1928; n:o 30 vuo-

delta 1929; n:o 66 vuodelta 1930; n:o 39 vuodelta 1931. KPLA, kanslia Ea:16�20. OMA.
149. Esikaupunkialueita olivat Karihaara, Koivuharju, Kivikko, Rytikari ja Ritikka. Hedman 1976, s. 549�552.

Näiden aluemuutosten jälkeen Kemin kaupungin pinta-alaksi tuli 84 neliökilometriä ja Kemin maalaiskunnan
pinta-alaksi 627 neliökilometriä. Teerijoki 1957, s. 161 , 238.

150. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 675 vuodelta 1931. KPLA, kanslia Da:18. OMA.
151. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 675 vuodelta 1931. KPLA, kanslia Da:18. OMA.
152. 1.1.1927 lääninetsivien tilalle tuli lääninrikosetsivät, joita pystyi tilaamaan vain tärkeisiin tapauksiin Oulusta.

Maaherran kiertokirje n:o 9549 vuodelta 1926. OLKA Da:204. OMA; Lääninrikosetsivät perustettiin vuoden
1926 komiteanmietinnön pohjalta. Tarkoituksena oli laittoman alkoholiliikkeen johdon ja sen käyttämien me-
nettelytapojen selvillesaaminen. Komiteanmietintö 6/1926.

153. Kemin poliisilaitokselle saapunut maaherran kirje n:o 52 vuodelta 1927. KPLA, kanslia Ea:16. OMA; Kemin
poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 104 vuodelta 1928; n:o 1302 vuodelta 1929. KPLA, kanslia Da:15�16.
OMA.

154. Lääninrikosetsivien poliisikuulustelu ja -etsintä pöytäkirjat vuosilta 1927�1929. OLKA Cf:2�4. OMA.
155. Kemin poliisilaitokselle saapunut kirje Kemin kaupungin valtuustolta n:o 6 vuodelta 1930. KPLA, kanslia

Ea:18. OMA.
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sillä vuonna 1929 ilmoitettiin maaherralle, että poliiseja voidaan nyt komentaa poliisi-
kursseille talviseen aikaan.156 Enää ei pyydetty, että ketään ei kursseille lähetettäisi. Syy-
nä tähän on salakuljetuksen merellisyys ja siten keskittyminen meren jäättömään aikaan.

Tornion poliisilaitoksella henkilökunnan määrä pysyi vuoteen 1930 asti samana: ko-
misario, ylikonstaapeli, kolme vanhempaa konstaapelia ja kolme nuorempaa konstaapelia
eli oli yksi poliisi noin 290 asukasta kohden. Tornio olikin koko kieltolakiajan paremmas-
sa asemassa poliisivoimiltaan kuin Kemi ja varsinkin Oulu. Ilmeisesti rajanläheisyys ja
kieltolain loppuvuosina pelko mahdollisista kommunistien toimista Ruotsin puolelta aihe-
utti poliisivoiman pitämisen suurena Torniossa. Pitkin 1920-lukua Tornio oli ollut tärkeä
etappipaikka kommunisteille, ja vuosikymmenen vaihteessa kommunistien toimista saa-
tiin runsaasti näyttöä.157 Eräänä vastatoimena oli Pirkkiön alueen työväenyhdistyksien
lakkauttaminen vuoteen 1932 mennessä.158 Tosin rikostilastot olivat suuria asukasmää-
rään verrattuna (ks. taulukko 21 s. 165). Vuosiksi 1931 ja 1932 tuli yksi nuorempi kons-
taapeli lisää.159 Torniosta lääninrikosetsiviä pyydettiin ja saatiin aina markkinoiden ajak-
si.160 Työtehtävien hoitaminen saattoi joskus unohtua, sillä ainakin kerran kieltolakietsi-
vät olivat "eksyneet" Haaparannalle juopottelemaan.161 Suurin huoli Tornion poliisilai-
tokselle oli rautatieaseman vartiointi. Vuosina 1927 ja 1928 poliisi ehti vartioon vain läh-
teville junille. Tämä on varmasti yksi selitys sille, että Tornion rautatieasemalla takavari-
kot olivat hyvin pieniä. Vuodesta 1929 alkaen vartioon ehdittiin myös saapuville junil-
le.162 Tosin salakuljetuksen painopiste oli jälleen merellä.

Limingan nimismiespiirissä pyydettiin useaan otteeseen yhtä poliisia lisää. Syiksi mai-
nittiin järjestyksenpidon vaikeus ja piirin sijaitseminen salakuljetukselle suotuisella ran-
nikkoalueella. Lisäksi valiteltiin työn raskautta, mikä näkyikin siinä, että vuosien 1921�
1931 aikana nimismiehen tehtäviä hoiti peräti yksitoista eri henkilöä.163 Kempeleen ni-
mismiespiirissä pyydettiin erityisesti Oulunsaloon ylimääräistä poliisia. Seutu oli pirtu-
miesten suosima alue, laajan metsäisen ja harvaan asutun ranta-alueen takia.164 Iin nimis-
miespiirissä pyydettiin vuosina 1927 ja 1928 kahta ylimääräistä poliisia, sillä vähäisen
työvoiman vuoksi rautatieasemien vartiointiin piirin resurssit eivät riittäneet.165

156. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 537 vuodelta 1929. KPLA, kanslia Da:16. OMA.
157. Lackman 1991, s. 75 , 78 , 83�84.
158. Tuomivaara 1993, s. 172.
159. Tornion poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 42 vuodelta 1928; n:o 32 vuodelta 1929; n:o 30 vuodelta 1930;

n:o 14 vuodelta 1931; n:o 16 vuodelta 1932; n:o 20 vuodelta 1933. TPLA Da:4�7. OMA.
160. Ilmoitusasiainpäiväkirjat n:o 48 vuodelta 1927; n:o 49 vuodelta 1928; n:o 39 vuodelta 1931. TPLA Aeb:28�

35. OMA; Tornion poliisilaitokselle saapunut maaherran kirje n:o 67 vuodelta 1927. TPLA Ea:8. OMA.
161. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 23 vuodelta 1927. PRTA Da:3. OMA; Poliisikuulustelu-

pöytäkirja n:o 1 vuodelta 1927. TPLA Cca:7. OMA.
162. Tornion poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 716 vuodelta 1927; n:o 21 vuodelta 1928; n:o 1031 vuodelta

1929. TPLA Da:4. OMA.
163. Limingan piirin nimismiehen kirjeet kruununvoudille n:o 573, n:o 574 vuodelta 1927; n:o 144, n:o 314 vuodel-

ta 1930; n:o 1719 vuodelta 1931; kirjeet maaherralle n:o 471 vuodelta 1929; n:o 920 vuodelta 1930. Limingan
piirin nimismiehen arkisto DIa1:8. OMA.

164. Kempeleen piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 1845 vuodelta 1928; n:o 476 vuodelta 1930; Kirje kruu-
nunvoudille n:o 1758 vuodelta 1929. Kempeleen piirin nimismiehen arkisto DIa1:1�2. OMA.

165. Iin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 1618 vuodelta 1929; kirjeet kruununvoudille n:o 1998 vuodelta
1927; n:o 2009 vuodelta 1928. Iin piirin nimismiehen arkisto DIa1:2. OMA.
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Siikajoen nimismiespiirissä pyydettiin myös koko ajan yhtä poliisia lisää, sillä matka
"spriiliikkeestään kuuluisaan Hailuotoon" oli lyhyt. Muuten tämän pitkän ranta-alueen
hoiti yksi poliisikonstaapeli. Piiri saikin ylimääräisen poliisimiehen kesä- ja syyskuukau-
siksi vuosina 1927�1929. Tosin tunnustettiin, että pätevää ylimääräistä poliisia oli vai-
kea saada.166

Myös nimismiesten kirjeissä kuvastuu vuodesta 1930 lähtien tärkeimmäksi tehtäväksi
tulleen työväenyhdistysten toimintojen tutkiminen ja niiden lopettaminen. Salakuljetuk-
seen ei huomio enää riittänyt, tosin aikaisemminkaan siitä ei paljon kirjelmöity.167 Ei voi
välttyä ajatukselta, että poliisit nyt työväenyhdistyksiä sulkemalla näyttivät �voimansa�.
Salakuljetukselle he eivät voineet mitään, ja lisäksi kieltolain rikkomista ei yleinen mieli-
pide paheksunut. Näin oma työ koettiin ehkä merkityksettömäksi. Kommunistien vastus-
tamisessa virkavalta pystyi selviin toimiin, jonka yleinen mielipidekin pääsääntöisesti hy-
väksyi. Maaherrankin vuosikertomuksessa vuodelta 1930 tulee suureksi huoleksi kommu-
nistien toiminta.168

Maaherra valitteli erityisesti vuosien 1927 ja 1928 vuosikertomuksissa, että nimis-
miesten ja poliisikonstaapelien virkoihin ja toimiin oli vähän hakijoita. Syiksi mainittiin
työn vaarallisuus, palkkojen pienuus ja kalliit elinolot. Niinpä töihin saatiin epäpäteviä
henkilöitä, mikä näkyi puutteina ja virheinä työnhoidossa.169 Lokakuussa 1927 Suomen
maaherrat valittivat rikollisuuden kasvaneen kieltolain seurauksena. Tilanteen parantami-
seksi vaadittiin huomattavaa poliisivoiman lisäystä.170 Koko kieltolainajan niin poliisilai-
tokset ja nimismiespiirit valittelivat miehistön vähäisyyttä. Vuodesta 1928 alkaen van-
hemman konstaapelin toimeen piti olla suoritettuna hyväksyttävästi lääninharjoituskurs-
si,171 mutta siitä ei ole tietoa, miten tämä vaatimus käytännössä toteutui.

4.2.2 Kelvollisia tullivartijoita vaikea saada

Oulun tullikamaripiirin henkilöstössä ei kieltolain viimeisinä vuosina tapahtunut muutok-
sia vuosiin 1924�1926 verrattuna. Palveluksessa oli tullihoitaja, tullitarkastaja, ekspedi-
tööri, kaksi päällysmiestä ja kahdeksan tullivartijaa.172 Oulun tullikamaripiiri sai kesäksi
1927 kuusi ylimääräistä tullivartijaa, kesäksi 1928 seitsemän vartijaa, kesäksi 1929 kah-
deksan vartijaa samoin kesiksi 1930 ja 1931. Yleensä töitten kesto oli viisi ja puoli kuu-
kautta.173

Vakinaisen henkilökunnan osalta olivat vuodet 1927, 1928 ja 1929 Kemin tullikamari-
piirissä samanlaiset kuin aikaisemmin: tullihoitaja, päällysmies ja kolme tullivartijaa.
Vuonna 1930 henkilökuntaan tuli lisää yksi ekspeditööri ja yksi tullivartija.174 Syynä oli

166. Siikajoen piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 120, n:o 354 vuodelta 1927; n:o 440 vuodelta 1928; n:o
181 vuodelta 1929, n:o 258 vuodelta 1930; Kirje kruununvoudille n:o 97 vuodelta 1930. Siikajoen piirin nimis-
miehen arkisto DIa1:6�7. OMA; Vilmusenaho 1984, s. 572.

167. Kirjediaarit vuosilta 1927�1930. OLKA Aa:241�247. OMA.
168. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1930. OLKA Hb:9. OMA.
169. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1927 ja 1928. OLKA Hb:9. OMA.
170. Hietaniemi 1992, s. 115.
171. Hietaniemi 1992, s. 100�101.
172. Erilaisia luetteloita tullivirkailijoista vuosilta 1927�1932. OTKA Be:7. OMA.
173. Oulun tullikamarille saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 119 vuodelta 1927; n:o 29 vuodelta 1928; n:o 82

vuodelta 1929; n:o 106 vuodelta 1930; n:o 97 vuodelta 1931. OTKA Ea:13�14. OMA.
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salakuljetuksen voimakas kasvu vuonna 1929 verrattuna vuoteen 1928. Merellisen sala-
kuljetuksen laajuus koko salakuljetuksesta näkyi myös vuosien 1927�1932 aikana Ke-
min tullikamarin henkilöstössä. Kesiksi saatiin aina ylimääräistä henkilökuntaa. Toisaalta
ylimääräistä henkilöstöä tarvittiin myös laivojen tarkastuksiin satamissa ja tukkipuiden
mittaukseen. Vuonna 1927 ylimääräistä henkilöstöä oli kymmenen, vuonna 1928 yksitois-
ta henkilöä, vuonna 1929 yhdeksän henkilöä, vuosina 1930 ja 1931 kuusi henkilöä sekä
vuonna 1932 viisi henkilöä. Tullikamaripiirin ylimääräisten henkilöiden määrä oli aina
vuodesta 1920 saakka noussut, mutta Suomen taloudellisen tilanteen vuoksi kehitys py-
sähtyi vuonna 1929. Toisaalta vuonna 1930 vakinaista henkilökuntaa lisättiin kahdella,
näin ylimääräisiä ei enää niin paljon tarvittu. Henkilöillä oli erimittaisia työsopimuksia,
mutta yleisesti ottaen töissä oltiin kesäkuun alusta lokakuun loppuun.175 Tilanne oli sa-
manlainen vuosina 1924�1926.

Vuonna 1927 tullikamaripiirillä oli suuria vaikeuksia henkilökuntansa kanssa. Moni
halusi parempaa palkkaa työskennellessään vaarallisessa ammatissa. Toisaalta palkka ei
tuntunut riittävän elämiseen kalliilla paikkakunnalla. Niinpä jotkut kieltäytyivät ryhty-
mästä palvelukseen.176 Muunlaisiakin ongelmia ilmeni. Jotkut henkilökunnasta sortuivat
juopotteluun, esiintyivät pirtutrokareiden kanssa tai osoittautuivat vilpillisiksi. Näiden
henkilöiden kohtalona oli erottaminen.177 Nämä seikat eivät varmastikaan parantaneet ih-
misten näkemystä tullihenkilöstöstä. Toisaalta tullivartijan esiintyminen pirtutrokareiden
seurassa saattoi viestittää ihmisille, että parempi olla kertomatta mahdollisista salakuljet-
tajista, salakuljettajien kätköpaikoista tai salakuljettajien liikkeistä, sillä vartijalta olisi il-
miantajan nimi saattanut "lipsahtaa" salakuljettajien tietoon. Lisäksi juopuneet tullivartijat
saattoivat kertoa salakuljettajille tärkeitä tietoja tullin toimista. Vuosina 1928�1932 hen-
kilökunta oli ilmeisesti kelvollisempaa, sillä enää ei ilmennyt juopumistapauksia eikä
muitakaan virkavirheitä.

Tornion tullikamaripiirissä työskenteli vuosina 1931 ja 1932 (aikaisemmilta vuosilta ei
ole tietoa) tullihoitaja, päällysmies ja neljä tullivartijaa.178 Tornion tullikamaripiiri sai ke-
säksi 1927 ylimääräisiä tullivartijoita kymmenen samoin vuonna 1928. Vuonna 1929 var-
tijoita saatiin kuusi ja vuonna 1930 kolme henkilöä. Vuonna 1931 vartijoita ei enää saatu.
Tornionkin piirissä näkyy mielestäni Suomen taloudellisesti huono tilanne 1930-luvun
taitteessa. Toisaalta Tornion piiri ei ollut salakuljetuksessa mitenkään merkittävää seutua.
Tornion piirissä ylimääräisiä vartijoita ei niinkään tarvittu salakuljetuksen takia vaan eri
tukkisatamissa valvomaan tukkien ja muun sahaamattoman puutavaran maasta vien-
tiä.179 Tornion tullikamaripiirin vartiopursille tullikamaripiiri toivoi vakinaisia virkoja,
sillä

"ei kukaan lähde yksityisistä aluksista, joissa palkka on parempi kuin tullissa tullialukseen
jollei tiedä toimen kestävän pitempään. Viime kesänäkin töissä oli aivan kelvottomat mie-
het."180

174. Varsinaiset palkkalistat vuosilta 1927�1932. KTKA Go1:1. OMA.
175. Ibidem.

176. Kemin tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 126, n:o 263 vuodelta 1927. KTKA Da:1. OMA.
177. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje n:o 170 vuodelta 1927. KTKA Aa:52. OMA; Kemin tulli-

kamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 569, n:o 606, n:o 897 vuodelta 1927. KTKA Da:1. OMA.
178. Kertomukset Tornion tullikamarin toiminnasta vuosilta 1931�1932. TTKA Ga:18�19. OMA.
179. Tornion tullikamarille saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 286 vuodelta 1927; n:o 64 vuodelta 1928; n:o 108

vuodelta 1929; n:o 199 vuodelta 1930; n:o 122 vuodelta 1931. TTKA Ea:83�87.OMA.
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Muuallakin Suomessa valitettiin ylimääräisten tullivartijoiden olevan monesti epä-
luotettavia henkilöitä. Syinä olivat palkkaetujen puutteellisuus ja virka-aseman epävar-
muus. Ylimääräisille ei maksettu perhe- eikä ikälisiä. Lisäksi virkaa saattoi joutua odotta-
maan jopa kymmenen vuotta.181

Viranomaisten välisessä yhteistyössä ei kieltolain viimeisinä vuosina tapahtunut muu-
toksia. Poliisilaitoksen ja tullikamarien yhteistoiminta oli edelleen heikohkoa.182 Pohjois-
rajan rajatarkastaja mainitsi, että kun tulli on merellä partioimassa, poliiseja ei toivottu
mukaan, sillä "suoraan sanoen heistä on vähemmän hyötyä tällaisilla retkillä".183 Oulun
poliisilaitos puolestaan katsoi yhteistyön tullikamarin kanssa olevan hajanaista. Lisäksi
tullin katsottiin olevan voimaton estämään salakuljetusta, ja kun alkoholit on saatu mai-
hin, kätköpaikkojen löytäminen on vaikeaa.184

Kemijokisuulla salakuljetuksen vastustamista yritettiin parantaa viranomaisten yhteis-
kokouksilla. Kokouksissa vaihdettiin kokemuksia yhteistyöstä ja pohdittiin, miten asiat
olisi käytännössä järjestettävä, mitkä seikat olivat vaikeuttaneet salakuljetuksen estämistä
ja mitä toivomuksia olisi.185 Vuonna 1927 tulli- ja poliisiviranomaisten välille toivottiin
kiinteämpää yhteistyötä.186 Yhteistyön esteenä saattoivat olla joidenkin viranomaisten
henkilökohtaiset asenteet. Esimerkiksi Alatornion nimismies ei halunnut antaa poliisival-
tuuksia tullimiehille.187 Ongelma olikin koko maan laajuinen, sillä vuonna 1927 valtio-
neuvosto päätti, että tulli- ja poliisiviranomaiset olivat velvollisia antamaan toisilleen vir-
ka-apua.188 Päätös tehtiin vasta, kun kieltolaki oli ollut voimassa jo kahdeksan vuotta.
Myös merivartioston kanssa viivyteltiin yhteistyön aloittamisessa, sillä vasta vuonna
1931 maaherra määräsi päiväkäskyllä poliisien toimimaan yhteistyössä merivartiolaitok-
sen kanssa sekä antamaan tarvittaessa virka-apua molemminpuolisesti.189 Lisäksi tullihal-
litus käski kiinnittää huomiota siihen, että virkatehtävät kieltolain valvonnassa tulevat
hoidettua. Tähän oli erityisesti eduskunta esittänyt aloitteen.190

180. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 103 vuodelta 1929. TTKA Da:20. OMA.
181. Heikkinen 1994, s. 434.
182. Ylikonstaapeli Kalle Nikupeterin haastattelu. Kemi 13.7.1994; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallituk-

selle n:o 1055 vuodelta 1928. PRTA Da:4. OMA.
183. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 9 vuodelta 1927. PRTA Da:3. OMA.
184. Oulun poliisilaitoksen kirje kaupungin poliisimestarille n:o 360 vuodelta 1927. OPLA, järjestysosasto Da:1.

OMA.
185. Kemin poliisilaitokselle saapunut maaherran kirje n:o 126 vuodelta 1927. KPLA, kanslia Ea:16. OMA; Kemin

tullikamarille saapunut maaherran kirje n:o 81 vuodelta 1927. KTKA Aa:51. OMA.
186. �Salakuljetuksen ehkäiseminen�. (art.) PS 11.5.1927.
187. Alatornion piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 139 vuodelta 1927. Alatornion piirin nimismiehen arkisto

DIa:27. OMA.
188. Valtioneuvoston päätös, joka koskee tulli- ja poliisiviranomaisten yhteistoimintaa sekä velvollisuutta antaa toi-

silleen virka-apua 2.6.1927, n:o 177. Suomen Asetuskokoelma 1927.
189. Päiväkäsky n:o 41 vuodelta 1931. KPLA, kanslia Ac:1. OMA.
190. Oulun tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje n:o 25 vuodelta 1931. OTKA Ea:14. OMA.
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4.2.3 Poliisitkin merelle partioimaan

Oulun poliisilaitoksella oli maavalvontaan käytössä vain yksi auto ja moottoripyörä.191

Poliisilaitoksen moottoriveneellä tehtiin vartiomatkoja yhdessä ja erikseen merivartiolai-
toksen kanssa.192 Kemissä tuli kalustoasioissa kiistaa yhteisestä autosta Kemin piirin ni-
mismiesten kanssa. Vuonna 1927 Kemin poliisit valittivat maaherralle. Heidän mielestään
maalaiskunnan poliisiviranomaiset käyttivät autoa koko ajan. He ehdottivatkin maaherral-
le, että molemmille pitäisi saada oma auto.193 Kemin maalaiskunnan poliisien auton tar-
peen kyllä ymmärtää, sijoittuihan kunta Kemin kaupungin ympärille ja vartioitavaa ranta-
aluetta oli noin kaksitoista kilometriä.194 Tälle alueelle sijoittuivat vielä monet tärkeät
pirtun "maihinnousupaikat". Ongelmat auton kanssa jatkuivat vuosina 1929 ja 1930. Au-
to oli erittäin huonokuntoinen ja siitä syystä jatkuvasti korjauksessa. Ilman sitä oli kuiten-
kin mahdotonta tulla toimeen. Niinpä pyydettiin rahaa uuteen autoon. Talvella 1931 polii-
silaitoksella ei ollut käytössä ollenkaan autoa, koska se oli luovutettu merivartiostolle niin
sanotuksi lumikiitäjäksi.195 Tämä kokemus ei ollut mitenkään hedelmällinen, sillä tilan-
ne aiheutti erimielisyyttä merivartiolaitoksen ja poliisilaitoksen välille. Suhteet kiristyi-
vät lisää, kun merivartiolaitos ehdotti auton siirtämistä kokonaan laitoksen hallintaan.196

Toinen seikka, joka hankaloitti auton käyttöä vuonna 1931, oli käyttö- ja kunnossapitora-
hojen vähäisyys jo syyskuussa. Pimeä aika oli juuri alkamassa, ja se tiesi salakuljetuksen
lisääntymistä, joten rahaa pyydettiin lisää.197

Ylikonstaapeli KALLE NIKUPETERI muistelee rahan vähyyden näkyneen siinä, että
bensaan ei ollut rahaa. Niinpä poliisiauton tankkiin laitettiin liikkumisen mahdollistami-
seksi pirtua, jota takavarikoitiin paljon.198 Samaa keinoa käyttivät myös salakuljetta-
jat.199 Määrärahojen pienuuden takia annettiin käsky, että poliisiautoa oli käytettävä sääs-
teliäästi. Mikäli autolla johonkin suuntaan Kemissä lähdettiin, tuli siellä samalla kertaa
hoitaa mahdolliset kotietsinnät, kuulustelut ynnä muut.200

Kemin poliisien onnistui suorittaa myös alkoholitakavarikkoja saarista ja erityisesti
mereltä sekä merestä yhteensä 6 657 litraa (noin 56 prosenttia poliisien takavarikoista).
Saaritakavarikot tapahtuivat Kiikelin saaresta. Merellä poliisien suorittama valvonta ta-
pahtui lähellä mannerta. Lisäksi poliisit suorittivat merenpohjan harausta saarten lähistöil-
tä.201 Toiminnan merellä ja saarissa mahdollisti määräraha, joka käytettiin poliisilaitok-
sen moottoriveneeseen. Tarkoituksena oli pyrkiä entistä tiukempaan kieltolain valvon-
taan.202 Toisaalta tämä toi mukanaan myös ongelmia. Poliisimiehiä piti komentaa milloin

191. �Oulun poliisilaitokseen tutustumassa�. (art.) Poliisimies n:o 15�16 vuodelta 1931.
192. Oulun poliisilaitoksen vuosikertomukset vuosilta 1931�1932. OPLA, kanslia Dd:1. OMA.
193. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 1229 vuodelta 1927. KPLA, kanslia Da:14. OMA.
194. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 1176 vuodelta 1924. KPLA, kanslia Da:11. OMA.
195. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 959 vuodelta 1929; n:o 793 vuodelta 1930; n:o 439 vuodelta

1931. KPLA, kanslia Da:16�18. OMA.
196. Kirjeet n:o 457, n:o 1194 vuodelta 1931. Pohjanlahden merivartiopiirin arkisto T 17220 yleiset kirjelmät. SA.
197. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 1100 vuodelta 1931. KPLA, kanslia Da:18�19. OMA.
198. Ylikonstaapeli Kalle Nikupeterin haastattelu. Kemi 13.7.1994.
199. Valtokari 1999, s. 40.
200. Päiväkäsky n:o 35 §4 26.5.1931. KPLA, kanslia Ac:1. OMA.
201. Tullirikosjuttulehdet n:o 13, n:o 20, n:o 29 vuodelta 1929; n:o 27, n:o 36, n:o 37, n:o 42, n:o 44 vuodelta 1930.

KTKA Cd:1. OMA.
202. Kemin poliisilaitokselle saapunut maaherran kirje n:o 302 vuodelta 1930. KPLA, kanslia Ea:18. OMA; Kemin

poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 654 vuodelta 1931. KPLA, kanslia Da:18. OMA.
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merelle, milloin maanteille salakuljettajia etsimään. Seurauksena oli säännöllisen vartio-
palveluksen häiriintyminen. Maaherralle huomautettiinkin vapaapäivien monesti jäävän
käyttämättä lisääntyneiden velvollisuuksien takia.203 Eräässä rannalla tapahtuneessa taka-
varikossa jäi kiinni neljä miestä. Yksi salakuljettajista sanoi: "Te olette nyt voittaneet,
korjatkaa saalis."204

Poliisien aseistukseen Kemin poliisilaitos toivoi parannusta. Vuonna 1928 maaherralta
toivottiin määrärahoja kymmenen taskuaseen hankkimiseen. Aseiksi toivottiin Browning-
revolvereita. Aseistuksen haluttiin parantuvan, koska poliisien ja viinan salakuljettajien
välisissä laukaustenvaihdossa poliisien aseistus oli osoittautunut kelpaamattomaksi. Kah-
den vuoden odottelun jälkeen saatiin seitsemän revolveria ja kahdet käsiraudat.205

Kalusto- ja henkilökuntaongelmien lisäksi poliiseilla oli myös muunlaisia ongelmia.
Seuraavassa kerrotaan poliisiin kohdistuneesta lahjussyytöksestä.

Henkilö E.H:a syytettiin salakuljetuksesta. E.H. väitti konstaapelin olevan esteellinen todis-
tamaan, koska oli ottanut lahjuksia vuoden 1929 syksyllä J.V:ltä 5 000 markkaa. Näin J.V.
oli häiritsemättä pystynyt tuomaan mantereelle suuren määrän spriitä. Konstaapeli haastoi
E.H:n oikeuteen herjauksesta. E.H:n todistajat, vaikka olivat viinatrokareita, sanoivat kons-
taapelin ottaneen rahat. Raastuvanoikeus hylkäsi konstaapelin kanteen ja määräsi hänet
maksamaan E.H:lle oikeudenkäyntikulut.206

Poliisilaitokselta tiedusteltiin asiaa maaherralta: �Konstaapeli menettänyt luottamuk-
sen yleisön puolelta, poliisilaitos myös kärsinyt. Onko konstaapeli toimestaan vapautetta-
va vai ei ja ryhdytäänkö muihin toimenpiteisiin?�207 Tapaus varmasti oli kolaus poliisilai-
tokselle. Ylikonstaapeli KALLE NIKUPETERIN, kertoman mukaan hän itse ei ottanut
lahjuksia eikä tiedä muidenkaan ottaneen.208 Muualla Suomessa tiedetään poliisien otta-
neen lahjuksia vastaan.209 Esimerkiksi Limingassa �puhuttiin, että poliisit olivat liitossa
salakuljettajien pomojen kanssa, koska poliisit eivät puhdistaneet Temmesjoen suupuolen
vesiä.�210 Näin Kemi tuskin oli poikkeus?

Poliisilaitoksilla ja nimismiespiireillä oli vuonna 1927 mahdollisuus hyödyntää Oulun
läänin rannikolle myönnettyä määrärahaa veneen vuokraamiseksi. Tarkoitus oli näin pa-
rantaa salakuljetuksen valvontaa. Ilmeisesti tilaisuutta ei käytetty kovin hyvin hyväksi,
sillä maaherra ilmoitti kirjeissä rahaa vielä olevan runsaasti käytössä.211 Tosin salakulje-
tuskin oli siirtynyt enemmän rautateille Ahvenanmeren sulun takia, joten määrärahaa ve-
neiden vuokraamiseksi ei oikeastaan tarvittu. Kemissä poliiseille oli vuonna 1927 myön-
netty rahaa myös moottoripyörän käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin. Maaherralta kui-

203. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 399 vuodelta 1930. KPLA, kanslia Da:17. OMA.
204. Saalis oli moottorivene ja 270 litraa pirtua. Tullirikosjuttulehti n:o 15 vuodelta 1928. KTKA Cd:1. OMA; �Pir-

tua talteen Kemissä�. (art.) PS 25.10.1928.
205. Kemin poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 1634 vuodelta 1928; n:o 1000 vuodelta 1929; n:o 220 vuodelta

1930. KPLA, kanslia Da:15�17. OMA.
206. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 1642 vuodelta 1930. KPLA, kanslia Da:17. OMA.
207. Ibidem.
208. Ylikonstaapeli Kalle Nikupeterin haastattelu. Kemi 13.7.1994.
209. Kallenautio 1979, s. 15; Pullat 1993, s. 117; Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, s. 18.
210. Alko 10 vuodelta 1977 / Paavo Kytökorpi. SKS.
211. Kemin poliisilaitokselle saapunut maaherran kiertokirje n:o 362 vuodelta 1927. KPLA, kanslia Ea:16. OMA.
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tenkin tiedusteltiin, saiko rahat käyttää autoon, kun ei ollut moottoripyörää.212 Oulun po-
liisilaitoskin mainitsee vuonna 1928, että jo useiden vuosien ajan kieltolakirikosten selvit-
tämisessä ongelmana oli ollut sopivien kulkuvälineiden puute.213

Alatornion nimismiespiirissä oli vuonna 1927 vartiointitehtävissä käytetty moottori-
pyörää. Vuosina 1928 ja 1929 liikuttiin myös merellä partioimassa. Aluksi oli käytetty
ylikonstaapelin venettä ja myöhemmin vuokravenettä. Toiminta oli melko tunnollista, sil-
lä bensiinit, petroolit ja öljyt oli maksettu itse ja vasta jälkikäteen niistä pyydettiin rahat.
Työn raskautta valiteltiin, mikä näkyi muun muassa niin, että nimismies oli jo kuusi vuot-
ta hoitanut kirjeenvaihdon öiseen aikaa.214 Kempeleen piirissäkin toivottiin moottorive-
neen käyttömahdollisuutta vaikka yhdessä Limingan piirin kanssa.215 Iin nimismiespiiris-
sä moottoripyörä oli edelleen huonokuntoisuutensa takia ongelmallinen. Niinpä vuonna
1929 ylikonstaapeli käytti omaa autoaan työssään ilman korvausta.216 Siikajoellakin pi-
dettiin epäkohtana sitä, ettei poliisilla ollut autoa käytössään, kun taas pirtumiehillä oli.217

Oulun tullikamaripiirissä oli vuosina 1928, 1929 ja 1930 käytössä vartioalukset s/s
Tornio ja N.A.52.218 Vartioalusten osalta ongelmat sen sijaan Kemijokisuulla jatkuivat.
Vuonna 1927 rajatarkastaja Ali Tornberg katsoi, ettei kaksi tullialusta pystynyt hoita-
maan Oulun ja Tornion välistä merialuetta, varsinkaan, kun alukset olivat heikkoja eikä
niitä voinut käyttää myrskyn aikana. Salakuljetuksen valvonta olisi parantunut, jos olisi
saatu lisää miehiä ja kalustoa.219 Vuonna 1928 pyydettiin tullihallitukselta vartioalusta,
jolla voitaisiin kulkea ulompana saaristosta. Lisäksi todettiin, että vartioalukset N.V.42 ja
N.A.51 olivat korjattavina eikä niitä voitu lähettää Turkuun, kuten oli määrätty. Paikka-
kunnan pirtutrokarien kerrottiin vartioinnin puutteen takia toimivan vilkkaasti.220 Tilan-
teen parantamiseksi valtiovarainministeriö oikeutti tullihallituksen hankkimaan Kemin
tullikamarille moottorialuksen. Käyttökohteeksi mainittiin erityisesti kieltolain valvon-
ta.221

Ongelmat jatkuivat vuonna 1929, jolloin Kemin Konepajan korjaukset viivästyttivät
vartioalusten saantia vesille. N.A.52 saatiin käyttöön 10.6.1929 ja S.M.93 14.6.1929.222

Pohjoisrajan rajatarkastaja kirjoittikin vuonna 1929:
"Suurin syy salakuljetuksen lisääntymiseen on varmastikin siinä, että toimi on kannattavaa
sekä että sitä yleensä suositaan sekä että salakuljettajat ovat varustaneet itselleen sellaiset
välineet, ettei niille juuri mitään voi...Tällä valvontavoimalla ja käytettävissä olevilla väli-
neillä salakuljetuksen ehkäiseminen on aivan ylivoimaista ja mahdotonta."223

212. Kemin poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 629 vuodelta 1927. KPLA, kanslia Da:14. OMA.
213. Oulun poliisilaitoksen kirje kaupungin poliisimestarille n:o 187 vuodelta 1928. OPLA, rikososasto Da:4.

OMA.
214. Alatornion piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 781 vuodelta 1927; n:o 1562 vuodelta 1928; n:o 144, n:o

992 vuodelta 1929. Alatornion piirin nimismiehen arkisto DIa:27�29. OMA. 
215. Kempeleen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 438 vuodelta 1929. Kempeleen piirin nimismiehen arkisto

DIa1:1. OMA. 
216. Iin piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 1132 vuodelta 1927; n:o 396 vuodelta 1929. Iin piirin nimismie-

hen arkisto DIa1:2. OMA.
217. Vilmusenaho 1984, s. 570.
218. Oulun tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 1237 vuodelta 1928; n:o 369 vuodelta 1929. OTKA Da:8:

OMA; Oulun tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje n:o 65 vuodelta 1930. OTKA Ea:14. OMA.
219. Pöytäkirja 9.5.1927 olleesta kokouksesta väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemiseksi. Kemin tullikamarille

saapunut kirje n:o 115 vuodelta 1927. KTKA Aa:52. OMA.
220. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 380 vuodelta 1928. KTKA Da:1. OMA.
221. Kemin tullikamarille saapunut tullihallituksen kirje n:o 133 vuodelta 1928. KTKA Aa:53. OMA.
222. Kemin tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 390 vuodelta 1929. KTKA Da:1. OMA.
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Näistä vartioalusten ongelmista oli varmasti hyötyä salakuljettajille. Heille olikin vuo-
sien varrella kehittynyt jonkinlainen viestintäjärjestelmä, joka kertoi viranomaisten liik-
keistä ja ongelmista.224 Tulli taas käytti hyväkseen omia ilmiantajiaan salakuljettajia vas-
taan.225

Vielä vuonna 1930 Tornion tullikamari valitti moottoriveneistä:
"Vaikka siis tiedämmekin yhtä ja toista salakuljettajien hankkeista, olemme me silti heitä
voimattomia estämään. Meillä ei ole yhtään moottorialusta käytettävänämme." "...trokarit-
han tietävät ettei meillä ole mitään alusta joten heillä on nyt aivan täydellinen rauha liikkua
vapaasti. Ja sitä he ovat julkisesti kehuneetkin."226

Tullin valittelun kyllä ymmärtää, olihan yhtä hidaskulkuista ja huonokuntoista tullive-
nettä vastassa useita nopeita ja uusia salakuljetusveneitä. Tornion tullikamaripiirissä oli
vuonna 1927 käytössä olivat vartioalukset P.V.71 ja N.A.52. Vuonna 1928 tullikamarille
annettiin lupa huutokaupata P.V.71. Vuonna 1929 tullikamari sai käyttöönsä uuden moot-
toriveneen S.M.94.227

Kaikilla kolmella tullikamarilla uusien veneiden saaminen jäi kieltolain loppupuolel-
le. Kyse ei ollut tullihallituksen tietämättömyydestä salakuljetuksen laajuudesta Peräme-
rellä ja tätä kautta viranomaisten kalusto ongelmista. Syynä hitaaseen toimintaan oli mää-
rärahojen puute.

Kuva 9. Pirtutakavarikko Perämerellä 11.8.1929. Lähde: Kemin historiallinen museo.

223. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 140 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA.
224. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 1011 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA.
225. Pöytäkirja poliisikuulustelusta 28.8.1929. OLKA Cf:4. OMA.
226. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 767 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA; "Salakuljetus on vil-

kastumassa öiden pimentyessä". (art.) PS 14.8.1930.
227. Tornion tullikamarille saapuneet tullihallituksen kirjeet n:o 62, n:o 139 vuodelta 1927; n:o 184 vuodelta 1928;

n:o 198 vuodelta 1929. TTKA Ea:83�85. OMA.
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4.2.4 Salakuljettajia saadaan useammin vastuuseen teoistaan

Vuosina 1927�1932 Oulun poliisit takavarikoivat 9 369 litraa alkoholia. Takavarikot
suoritettiin yleensä työtehtävien mukaisesti asemilta, maalta ja kotoa. Tosin mereltä ja
saarista saatiin yhteensä 2 855 litraa alkoholia (noin 30 prosenttia koko poliisien takava-
rikkomäärästä).228

Vuosina 1927�1932 Kemin poliisit takavarikoivat 11 928 litraa alkoholia. Pääasialli-
sesti takavarikot tehtiin asemalla, maalla ja asunnoista. Poliisilaitoksen asiakirjojen mu-
kaan poliisien kotietsintöjen keskimääräiseksi takavarikoksi tuli kymmenen litraa.229 Al-
koholin piilottamisessa käytettiin kekseliäisyyttä. Rikosilmoituspäiväkirjan tapauksessa
numero kuusi vuodelta 1931 alkoholi, oli piilotettu sänkyyn, jossa makasi sairas ihmi-
nen.230 Samana vuonna Lautiosaaressa suoritetussa kotietsinnässä alkoholia (seitsemän
litraa) löytyi kahdesta suuresta kukkapurkista multakerroksen alta.231

Vuosina 1927�1932 Tornion poliisit takavarikoivat 265 litraa viinaa.232 Tästä takava-
rikkoon saadusta määrästä havaitaan alkoholin salakuljetuksen olleen Torniossa hyvin vä-
häistä verrattaessa tilannetta Ouluun ja Kemiin. Tosin valvontakin oli heikkoa. Torniossa
poliisien takavarikot tapahtuivat maalla, asunnoista ja asemalla.

Lääninrikosetsivien rooli heidän matka- ja toimintakertomustensa perusteella oli hy-
vin liikkuva. Pääasiallisesti matkat suuntautuivat Kemiin, Simoon ja Kelloon. Nämä oli-
vatkin Pohjanlahden perällä pirtuliikkeen solmukohtia. Yleensä etsivät viipyivät yhdessä
paikassa yhdestä päivästä kolmeen päivään.233 Vaikka komennukset olivat lyhyitä, saivat
lääninetsivät hyviä tuloksia aikaan. Kemin tullikamaripiirin alueella lääninetsivät takava-
rikoivat vuosina 1927�1932 yhteensä 10 076 litraa. Yleensä takavarikot tapahtuivat
mantereen rannoilta ja asunnoista sekä muutamaan otteeseen saarilta.234 Lääninrikosetsi-
vien työ salakuljettajien kiinnisaamisessa Kemijokisuulla joko omatoimisesti tai yhteis-
työssä poliisiviranomaisten sekä tulliviranomaisten kanssa alkoikin kantaa tulosta. Työ
olisi varmasti ollut hedelmällisempää, jos etsivät olisivat saaneet viettää pitempiä aikoja
yhdessä paikassa. Nyt toiminta rajoittui yleensä muutamaan päivään. Oulun tullikamari-
piirin alueelta lääninrikosetsivät takavarikoivat vuosina 1927�1932 yhteensä 6  728 lit-
raa. Pääasiassa takavarikot tapahtuivat Kellon saaristossa ja mantereen rannoilla.235 Vaik-
ka toiminta tehostuikin suuresti aikaisempaan nähden, näyttää etsivien aika pöytäkirjojen
mukaan menneen enemmän varkauksien, pahoinpitelyjen ja murhien tutkimiseen kuin
kieltolakirikosten selvittelyyn.236

228. Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden
II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA.

229. Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA.
230. Rikosilmoituspäiväkirja n:o 6 vuodelta 1931. KPLA, rikososasto Ad:17. OMA.
231. Rikoskirja n:o 271 vuodelta 1931. KPLA, rikososasto Ae:3. OMA.
232. Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1927�1932. TPLA Aeb:28�36. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeu-

den tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. Tornion kaupungin arkisto A1/283�288. OMA.
233. Lääninrikosetsivien poliisikuulustelu ja -etsintä pöytäkirjat vuosilta 1927�1929. OLKA Cf:2�4. OMA.
234. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:1�2. OMA; Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�

1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA.
235. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA;

Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA.
236. Lääninrikosetsivien pöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun poliisilaitoksen arkisto Ce:1�4. Oulun poliisilai-

toksen arkisto.



156
Oulun tullikamaripiirissä tullivartijoiden toiminta tehostui viimeisten kieltolakivuosi-
en aikana, sillä kun vuosina 1924�1926 tuntemattomaksi jäi noin 88 prosenttia tapauk-
sista, jäi nyt vain noin 62 prosenttia tapauksista epäselviksi. Vuosina 1927�1932 syylli-
nen saatiin kymmeneen tapaukseen 26:sta. Vuosina 1927�1932 tullivartijat takavarikoi-
vat 4 736 litraa alkoholia. Lisäksi viranomaiset takavarikoivat viisi moottorivenettä ja
kolme soutuvenettä.237

Kemin tulliviranomaisten työskentely salakuljetuksen tarkkailussa keskittyi vuosina
1927�1931 meren ja saarien vartiointiin. Kahdesti tullivartijat tekivät takavarikon asun-
nosta. Tullin toiminnan tehostuessa syylliset joutuivat entistä useammin kiinni salakulje-
tuksesta. Nyt saatiin syyllinen noin 53 prosentissa tapauksista eli 17 tapauksessa 32:sta.
Alkoholin takavarikoinneissa tullilla oli tuuriakin, sillä merenpohjasta olivat alkoholit
joskus tuulen voimasta irronneet. Vuosina 1927�1932 tullivartijat takavarikoivat 19 395
litraa alkoholia.238 Kamppailu salakuljettajia vastaan sai joskus myös ihmeellisiä muoto-
ja. Vuonna 1931 tullivartijoiden yrittäessä saada kiinni salakuljettajien moottorivenettä
sytyttivät nämä veneensä ja 3 000 litraa pirtua tuleen. Itse salakuljettajat hyppäsivät ve-
teen ja uivat läheiseen saareen.239

Kalusto-ongelmista huolimatta tullin toiminta parani edellisestä jaksosta. Vuosien
1927�1931 välisenä aikana Kemin tullivartijat takavarikoivat 17 salakuljettajien mootto-
rivenettä. Niiden keskimääräinen arvo oli kymmenentuhatta markkaa. Aikaisemmassa
jaksossa takavarikoitujen veneiden määrä oli neljä. Soutuveneitä tulliviranomaiset takava-
rikoivat viisi ja poliisiviranomaiset seitsemän.240 Mielestäni viranomaisten tehokkaampi
toiminta näkyi lisääntyneinä venerikoksina: vuosien 1927�1931 aikana Kemin poliisilai-
toksen piirissä varastettiin 17 soutuvenettä ja neljä moottorivenettä. Erittäin useasti veneet
oli varastettu yöllä ja ne löytyivät myöhemmin jostain toisesta paikasta.241 Ilmeisesti sa-
lakuljettajien oli viranomaisten tehostuneen takavarikoinnin takia ja salakuljetuksen jat-
kamiseksi varastettava veneitä.

Torniossa syyllisiä saatiin kiinni yhä vähemmän. Vuosina 1924�1926 syyllinen oli
saatu noin 41 prosenttiin tapauksista. Vuosina 1927�1932 syyllinen saatiin enää noin 24
prosenttiin tapauksista. Tullivartijoiden takavarikot Tornion alueella olivat vuosina
1927�1932 7  272 litraa. Takavarikot tapahtuivat maalta, saarista ja merestä.242 Kun tar-
kastellaan Perämeren rannikon tullivartijoiden toimia kokonaisuutena, havaitaan heidän
saaneen vuosien 1927�1932 välisenä aikana 35 tapaukseen 91:stä syyllinen eli noin 39
prosenttiin tapauksista. Parannusta aikaisempaan aikajaksoon oli tullut noin 11 prosent-

237. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA;
Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, rikososasto Ae:20�25. OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöy-
täkirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIV:235�251. OMA; Oulun käräjäkunnan varsi-
naisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:161�172. OMA; Limingan kärä-
jäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIVa:222�237.
OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto
CIIa:223�233. OMA.

238. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:1�2. OMA.
239. Tullirikosjuttulehti n:o 13 vuodelta 1931. KTKA Cd:2. OMA; "Salakuljettajat sytyttivät moottoriveneensä se-

kä 3000 l. pirtua". (art.) PS 29.5.1931.
240. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:1�2. OMA; Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1927�

1932. KPLA, rikososasto Ad:11�18. OMA.
241. Rikoskirjat vuosilta 1927�1932. KPLA, rikososasto Ae:1�3. OMA.
242. Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1927�1932. TTKA Ad:7�8. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden

tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. Tornion kaupungin arkisto A1/283�288. OMA.
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tia. Silti määrä on vähäinen, sillä piilorikollisten osuus on peräti noin 61 prosenttia. Tässä
näkyy mielestäni hyvin tullikamarien kaluston heikkous. Merellä takavarikkoja saatiin
harvoin tehtyä: salakuljettajat onnistuivat lähes aina kuljettamaan alkoholit määräpaik-
kaan. Tullivartijat saivat salakuljettajia kiinni melkeinpä vahingossa esimerkiksi saarten
ja mantereen rannoilta.

Merivartiolaitoksen toimista Pohjanlahden perällä lähteet antavat ristiriitaista tietoa.
Merivartiolaitoksen Pohjanlahden piirin päiväkirjoissa kerrotaan vuonna 1930 vartioalus
M.P.108 vartioalueeksi Tornion ja Kuivaniemen välinen merialue. Aluksen satamapaikka-
na oli Kemi. V.L.Tornio puolestaan vartioi Kuivaniemen ja Siikajoen välistä merialuetta.
Sen satamapaikkana oli Oulu.243 Toimintaa johdettiin Vaasassa käsin.244 Päiväkirjoissa
mainitaan myös, että meripartiointia vartioaluksilla tehtiin runsaasti. Päiväkirjojen perus-
teella voidaan kuitenkin sanoa, että toiminta ei ollut mitenkään suurta ainakaan takavari-
koilla mitattuna.245 Vuosina 1930 ja 1931 Kemin tullikamaripiirin alueella tullivartijat ta-
kavarikoivatkin enemmän alkoholia kuin merivartijat. Sen sijaan Oulun alueella tullivarti-
jat eivät enää vuonna 1931 takavarikoineet mereltä ja saarista mitään. Vuosina 1930�
1932 merivartijat takavarikoivat 4 840 litraa alkoholia. Näistä Oulun tullikamaripiirin alu-
eella 2 500 litraa ja Kemin tullikamaripiirin alueella 2 340 litraa. Lisäksi molemmilta alu-
eilta takavarikoitiin yksi moottorivene.246

Vuonna 1930 pyysi piiripäällikkö merivartiolaitoksen päälliköltä nopeakulkuista moot-
torivenettä Tornio�Kemi vartioalueelle.247 Oulun läänin maaherrakin valitteli vuoden
1930 vuosikertomuksessa, ettei merivartiostolla ollut käytettävissä tarpeellisia välineitä.
Vuonna 1931 maaherra kehui merivartiolaitoksen tehostuneen vartioinnin vähentäneen
salakuljetuksen pieneksi.248 Oulun poliisilaitos puolestaan kertoi merivartiolaitoksen teh-
neen salakuljetuksen estämiseksi tehokasta työtä. Esimerkiksi toukokuussa 1931 oli meri-
vartiolaitos takavarikoinut 1 920 litraa alkoholia ja pidättänyt seitsemän salakuljetta-
jaa.249

Toisaalta Tornion tullikamari väitti, että Pohjanlahden perällä merivartioston toiminta
oli vähäistä. Tornion kirjeissä ilmenee myös, että Kemin seudulla salakuljetus vain vilkas-
tui ja salakuljettajat olivat entistä rohkeampia merivartiolaitoksen perustamisen jälkeen.
Syyksi esitettiin merivartioston tottumattomuus toimeen.250 Pohjolan Sanomissa ja Perä-
Pohjassa väitettiin, että Pohjanlahdella merivartiolaitoksella oli puutteelliset välineet sa-
lakuljetuksen estämiseksi.251 Uskoisinkin, että kun salakuljetuksen vastustaminen oli me-

243. Päiväkirjat vuosilta 1930�1932. Pohjanlahden merivartiopiirin arkisto T 17220. SA.
244. Säteri 1969, s. 171.
245. Päiväkirjat vuosilta 1930�1932. Pohjanlahden merivartiopiirin arkisto T 17220. SA.
246. Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1930�1932. KTKA Cd:2. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osas-

ton tuomiokirjat vuosilta 1930�1932. OKA IICa:17�26. OMA; Kuukausi- ja vuositilastoa salakuljetetuista
alkoholipitoisista aineista. Tullihallituksen arkisto Hk:2 erilaisia tilastoja salakuljetuksesta. KA.

247. Pohjanlahden piiripäällikön kirje merivartiolaitoksen päällikölle n:o 2 vuodelta 1930. Pohjanlahden merivar-
tiopiirin arkisto, yleiset kirjelmät T 17220. SA.

248. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1930�1931. OLKA Hb:11. OMA.
249. Oulun poliisilaitoksen kirjeet kaupungin poliisimestarille n:o 467, n:o 703 vuodelta 1931. OPLA, rikososasto

Da:5. OMA.
250. Tornion tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 1027, n:o 1103 vuodelta 1931. TTKA Da:33. OMA.
251. "Lähes ½ miljoonaa litraa pirtua Perämerellä". (art.) PS 26.9.1930; "Pirtua riittää Perämerelläkin". (art.) Perä-

Pohja 13.10.1931; "Pirtutulva suuntautuu Pohjanlahdelle". (art.) PS 27.11.1931.
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rivartiolaitoksen päätehtävä ja Pohjanlahdelle suuntautunut pirtun salakuljetus oli estettä-
vissä Ahvenanmeren piirin alueella, ei Pohjanlahden aluetta kehitetty niin kuin muita pii-
rejä.252 Vuonna 1932 Pohjanlahden päällikkö valitteli, että

�käytössä on aivan liian vähän apuneuvoja, jotta salakuljettajat voitaisiin pitää kurissa Poh-
janlahdella�vähäisellä kalustolla ei ihmeitä tehdä vartioalueella.�253

Ahvenanmerellä takavarikoitiinkin vuosina 1930�1932 444 434 litraa alkoholia, kun
määrä Pohjanlahdella oli vain 80 294 litraa. Samanaikaisesti Suomenlahden piirin alueel-
la takavarikoitiin 381 564 litraa alkoholia.254 Merivartioston toiminta Ahvenanmerellä ai-
heutti varmasti liitteistä 3�6 havaittavan Perämeren rannikon takavarikkomäärien las-
kun vuosina 1931 ja 1932 verrattuna vuoteen 1930. Näistä lähteistä saatujen tietojen pe-
rusteella on merivartiolaitoksen tehokkuudesta Perämeren pohjukassa vaikea antaa muu-
ta kuvaa kuin: kaikista merellä ja saarista tehdyistä takavarikoista merivartiosto suoritti
noin 19 prosenttia. Tätä taustaa vastaan poliisit ja tullivartijat olivat tehokkaampia/tottu-
neempia takavarikoissa.

4.3 Salakuljetus näkyy katukuvassa

4.3.1 Taloudelliset ongelmatkaan eivät vähennä alkoholin kysyntää

Oheisissa diagrammeissa kuvataan alkoholin litrahinnan kehitystä Oulun, Kemin ja Tor-
nion kaupungeissa vuosina 1927�1931.

Diagrammi 10. Alkoholin litrahinta Oulussa vuosina 1927�1931. Lähde: Poliisitutkintapöytä-
kirjat vuosilta 1927�1931. OPLA, rikososasto Ca:15�18. OMA.

252. Säteri 1969, s. 171.
253. �Salakuljetus Pohjanlahdella ja Ruotsin vastaisella maarajalla.� (art.) PS 12.1.1932.
254. Säteri 1969, s. 171.
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Ahvenanmeren sulku näkyy selvästi Oulussa myynnissä olleen alkoholin kallistumise-
na. Kun vielä vuonna 1926 alkoholia sai noin 50 markalla litra, oli hinta vuonna 1928
noin 100 markkaa (ks. liite 7). Näin salakuljetuksella ei pystytty vastaamaan alkoholin
kysyntään siinä määrin kuin esimerkiksi vuosina 1924�1926. Vuonna 1929 Ahvenanme-
ren sulku pystyttiin ohittamaan paremman kaluston avulla, mikä näkyikin alkoholin hin-
nan pienenä laskuna. Maaseudulla Oulun ja Tornion välillä kerrottiinkin alkoholia olevan
paljon saatavilla ja vieläpä huokeilla hinnoilla.255 Kalevakin kirjoitti vuonna 1930: �Sala-
kuljetusspriin hinta nopeasti laskenut.�256 Kieltolain loppuvuosina alkoholin hinta laski
varsin alas, mikä osaltaan kuvastaa sitä, että alkoholia oli paljon saatavilla. Näin voitaisiin
katsoa, että merivartiosto ei salakuljetuksen ehkäisemisessä onnistunut sen paremmin
kuin tullilaitoskaan. Suomenlahden piiri sitä vastoin onnistui työssään ilmeisesti parem-
min, sillä Helsingissä alkoholilitra maksoi vuonna 1931 noin 70 markkaa eli selvästi
enemmän kuin Oulussa.257

.

Diagrammi 11. Alkoholin litrahinta Kemissä vuosina 1927�1931. Lähde: Rikosilmoituspäivä-
kirjat vuosilta 1927�1931. KPLA, rikososasto Ad:11�17. OMA.

Vuonna 1928 Ahvenanmeren sulku näkyi Kemissä erityisesti alkoholin hinnan nousu-
na. Vielä vuosina 1924�1926 alkoholia sai noin sadalla markalla litra, mutta vuonna
1928 alkoholin hinta oli noussut Kemissä jopa yli 200 markan (ks. liite 8). Salakuljetus-
keinojen parannuttua hinta laski noin 50 markkaan litra.

255. Pohjoisrajan rajatarkastajalle saapunut rannikkovartiotarkastajan kirje n:o 69 vuodelta 1929. PRTA Ea:9.
OMA.

256. �Pirtutulva Oulun seudulla lisääntyy�. (art.) Kaleva 23.5.1930.
257. Simpura 1982, s. 22.
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Diagrammi 12. Alkoholin litrahinta Torniossa vuosina 1927�1932. Lähde: Ilmoitusasiainpöy-
täkirjat vuosilta 1927�1932. TPLA Aeb:28�36. OMA.

Torniossakin näkyy Ahvenanmeren sulun vaikutus alkoholin litrahinnassa. Hinta nou-
si noin 150 markkaan. Aikaisemmin litrahinta oli noin 125 markkaa (ks. liite 9). Tornios-
sa hinta ei noussut sulun vaikutuksesta niin rajusti kuin Oulussa ja Kemissä. Syynä on sa-
lakuljetuksen vähäisyys jo ennen sulkua, minkä seurauksena hinta oli koko ajan korkea.
Vaikka Torniossa oli kysyntää alkoholille ei kaupungissa ollut �tarjolla� sitä niin paljon
kuin salakuljetuskeskuksissa. Kemissä ja Oulussa salakuljetettua alkoholia oli runsaasti
saatavilla, ja näin suuri tarjonta laski hintoja.

Hinta laskikin verrattain alas, pirtu oli edelleen kallista, jos sitä verrataan eräisiin elin-
tarvikkeiden keskihintoihin Suomessa, kuten maitoon (noin kaksi markkaa litra) tai voi-
hin (noin 28 markkaa kilo).258 Alkoholin hinnan laskuun tuskin vaikutti vaikea taloudelli-
nen tilanne, suomalaisille kun alkoholi on aina ollut "rahan arvoista".

Apteekeista yritettiin edelleen hankkia pirtua. Vuonna 1927 Kemissä paljastui väären-
nettyjä spriireseptejä, joiden yhteydessä pidätettiin kymmenkunta ihmistä. Reseptejä oli
saanut ostaa tuntemattomalta mieheltä 80 markalla kappale.259 Myöskin Oulussa paljastui
tapaus, jossa spriireseptejä oli väärennetty.260 Reseptien väärennykseen oli ilmeisesti jou-
duttu Ahvenanmeren sulun takia, joka oli vähentänyt pirtumäärää Perämeren rannikolla.
Vuonna 1927 Suomessa myytiin apteekkien kautta runsaasti alkoholia.261 Apteekkispriin
myynti apteekeista yksinomaan nautintotarkoituksiin ei ollutkaan mikään salaisuus.262

Kuten koko kieltolaki, oli apteekkien alkoholinmyynti omiaan johtamaan kaksinaismo-
raaliin.263 Valtiovalta pyrki entisestään vaikeuttamaan toimintaa. Helmikuussa 1928 teh-
tiin kieltolakiin korjaus, joka pakotti eläinlääkärit kirjoittamaan niin sanottuja spriisekoi-

258. Suomen taloushistoria 3 1983, s. 448�450.
259. Pöytäkirja poliisikuulustelusta 6-9.12.1927. OLKA Cf:2. OMA; "Vääriä spriireseptejä tavattu liikkeellä". (art.)

PS 9.12.1927.
260. �Spriireseptejä väärennetty Oulussa�. (art.) Kaleva 11.10.1927.
261. Alkoholikäytön yleistilastoja. Sosiaaliministeriö raittiusosaston arkisto Hb:1. KA.
262. Simpura 1982, s. 20�21.
263. Mäntylä 1998, s. 165.

24/4
10/3

14/7
12/1

21/7
7/310/6

10/11
27/6

8/8
11/3

0
50

100
150
200
250
300
350

Vuosi

M
ar

kk
aa

1927 1928 1929 1930 1931 1932



161
tuksia. Nämä sekoitukset sopivat eläimille, mutta eivät ihmiselle.264 Silti maaherra mai-
nitsee vuoden 1928 kertomuksessaan denaturoidun alkoholin käytön kasvaneen juovutus-
aineena.265

Oheisissa diagrammeissa kuvataan pidätyksiin johtaneiden juopumistapausten määrää
ja niiden osuutta kaikista rikoksista Oulun, Kemin ja Tornion poliisilaitosten alueilla vuo-
sina 1927�1931. Kemin osalta vuosi 1931 jää pois tarkastelusta, koska rikosilmoituspäi-
väkirja alkaa vasta 18.6.1931. Vuosi 1932 jää pois siksi, että kieltolaki kumottiin 5. päivä-
nä huhtikuuta 1932. Niinpä yhteenvetodiagrammissa vuodet 1931 ja 1932 ovat poissa.

Diagrammi 13. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Oulun kau-
pungissa vuosina 1927�1931. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista: 73 %
(v. 1927), 81 % (v. 1928), 81 % (v. 1929), 89 % (v. 1930), 77 % (v. 1931). Lähde: Rikosilmoitus-
päiväkirjat vuosilta 1927�1932. OPLA, järjestysosasto Ad:29�65. OMA.

Vaikka Ahvenanmeren sulku nosti alkoholin litrahintaa Oulussa vuonna 1928 noin 50
markkaa vuoteen 1926 verrattuna, lisääntyivät juopumistapaukset prosentuaalisesti kai-
kista rikostapauksista. Tosin rikostapausten määrä laski voimakkaasti vuonna 1928 ver-
rattuna vuosiin 1926 ja 1927, mikä selittää juopumistapausten prosentuaalista kasvua (ks.
liite 10).

264. Ahtokari 1972, s. 129.
265. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1928. OLKA Hb:9. OMA.
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Taulukko 19. Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta
asukasta kohden Oulun kaupungissa vuosina 1927�1931.

Yllä oleva taulukko kuvastaa paremmin juopumistapausten kehitystä Oulussa. Asukas-
määrään suhteutettuna Oulussa oli vuonna 1928 yhtä paljon juopumistapauksia kuin
vuonna 1926 (ks. liite 14). Tässä suhteessa Ahvenanmeren sulku ei parannusta tuonut.
Tosin juopumiset on saatettu aiheuttaa kotitekoisella viinalla. Rikostapauksissa Oulun po-
liisilaitoksen alueella vuosi 1927 muodostaa selvän yksittäisen piikin koko kieltolain ajal-
ta. Mitään selvää selitystä tähän ei ole.

Diagrammi 14. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Kemin kau-
pungissa vuosina 1927�1930. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista: 61 %
(v. 1927), 74 % (v. 1928), 71 % (v. 1929), 61 % (v. 1930). Lähde: Rikosilmoituspäiväkirjat vuo-
silta 1927�1930. KPLA, rikososasto Ad:11�16. OMA

Juopumistapauksissa saavutettiin Kemissä viimeisessä tarkastelussa olevassa ajanjak-
sossa huippu (ks. liite 11). Vuonna 1928 tapaukset muodostivat jo 74 prosenttia kaikista
rikostapauksista. Määrä on Oulun kaupungin tilanteeseen verrattuna prosentuaalisesti vä-
häinen.

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.
1927 23 386 113 83

1928 23 478 81 66
1929 23 782 79 64
1930 24 186 89 79

1931 24 924 69 53
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Taulukko 20. Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta
asukasta kohden Kemin kaupungissa vuosina 1927�1930.

Kemissä näkyy kieltolain loppuvuosina salakuljetuksen aiheuttama piittaamattomuus
lainpykäliin: kasvoihan rikostapausten määrä asukasmäärään suhteutettuna vuoden 1920
noin 107 tapauksesta vuoden 1929 noin 342 tapaukseen (ks. liite 15). Juopumistapausten
määrä oli koko kieltolain kasvanut, sillä vuonna 1920 tapauksia oli noin 35 ja vuonna
1929 noin 243 tuhatta asukasta kohden. Maaherra mainitsee Kemin osalta vuonna 1929,
"erityisesti juopottelun yhteydessä henkeen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen tapahtu-
vista rikoksista".266

Suomenmaa-teoksessa samoin kuin Perä-Pohjassa mainitaan Kemin olleen rikollisuu-
dessa Suomen ensimmäisten paikkakuntien joukossa.267 Ilmeisesti vilkas muuttoliike toi
seudulle häiriötä, mikä näkyi runsaina rikostapauksina. Tosin tällaista kehitystä ei ole Ou-
lun kaupungissa havaittavissa. Niinpä selityksenä saattaa olla Kemissä vallinnut suuri
työttömyys. Toimettomuutta seuraavan turhautumisen ja epäonnistumisen olotilan lieven-
tämiseksi ihmiset saattoivat paeta voimakkaita tunne-elämyksiä antavaan rikolliseen toi-
mintaan. Kirkkoherra totesikin piispantarkastuksessa kesällä 1930 Kemin seudulle muut-
taneen väkeä, jonka elinkeinona oli pelkästään alkoholinkauppa.268

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.
1927 3 259 317 193

1928 3 363 330 245
1929 3 499 342 243
1930 3 663 308 188

266. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1929. OLKA Hb:9. OMA.
267. Suomenmaa 9. osa II nide 1931, s. 436; �Maassamme Kemi on ensi sijalla rikollisuudessa.� (art.) Perä-Pohja

15.9.1929. 
268. Piispantarkastuspöytäkirja 14�16.6.1930. OTA Eb:34a. OMA.
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Diagrammi 15. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Tornion
kaupungissa vuosina 1927�1931. Vuosittainen juopumistapausten osuus rikostapauksista: 49
% (v. 1927), 61 % (v. 1928), 40 % (v. 1929), 52 % (v. 1930), 40 % (v. 1931). Lähde: Tornion
poliisilaitoksen kirjeet maaherralle n:o 42 vuodelta 1928; n:o 32 vuodelta 1929; n:o 30 vuodelta
1930; n:o 14 vuodelta 1931; n:o 16 vuodelta 1932. TPLA Da:4�7. OMA.

Torniossa juopumistapausten prosentuaalinen määrä kaikista rikostapauksista laski
vuonna 1927 15 prosenttia vuoteen 1926 verrattuna. Syynä on muun rikollisuuden nousu.
Vuonna 1928 palattiin jo vuoden 1926 tasolle. Ahvenanmeren sulun ohittamisesta huoli-
matta vuonna 1929 juopumistapausten määrä väheni. Syynä saattaa olla viranomaisten
mielenkiinnon suuntautuminen mahdollisiin kommunistien toimiin. Olihan heidän toimis-
taan saatu näyttöä.269

Diagrammeista 19 ja 21 havaitaan juopumistapausten prosentuaalisesti laskeneen
vuonna 1931 (12 prosenttia) sekä Oulussa että Torniossa verrattaessa vuoteen 1930. Seli-
tyksenä tapahtuneelle on, että toukokuusta 1931 lähtien vain häiriötä julkisella paikalla
aiheuttaneet juopuneet pidätettiin.270 Aikaisemmin (vuoden 1921 joulukuusta lähtien) oli
pidätetty myös hiljaiset, julkisella paikalla tavatut juopuneet.

269. Lackman 1991, s. 75 , 78.
270. Kuusi 1952, s. 157�158.
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Taulukko 21. Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja juopumistapausten määrä tuhatta
asukasta kohden Tornion kaupungissa vuosina 1927�1931.

Kieltolain loppuvuosina Torniossa rikostapausten suhteellinen määrä asukkaista hei-
lahteli useita tapauksia eri suuntiin. Sen sijaan juopumistapausten määrä liikkui muutami-
en kymmenien tapausten sisällä. Koko kieltolakiajan juopumistapausten määrässä ei ta-
pahtunut niin suuria muutoksia kuin rikostapauksissa (ks. liite 16). Salakuljetuksen ei voi-
da kuitenkaan katsoa lisänneen muuta rikollisuutta.

Diagrammi 16. Juopumistapaukset ja kaikki poliisin tietoon tulleet rikostapaukset Oulun, Ke-
min ja Tornion kaupungeissa vuosina 1927�1930. Vuosittainen juopumistapausten osuus ri-
kostapauksista: 69 % (v. 1927), 77 % (v. 1928), 72 % (v. 1929), 77 % (v. 1930). Lähde: Katso
diagrammien 19, 20 ja 21 lähteet.

Kieltolain vuosina juopumistapausten prosentuaalinen osuus kaikista rikostapauksista
kasvoi vuoden 1921 noin 54 prosentista vuoden 1930 noin 77 prosenttiin (ks. liite 13).
Tätä kehitystaustaa vasten voidaan huomata salakuljetetun alkoholimäärän aiheuttaneen

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.
1927 2 316 206 101 

1928 2 307 176 108 
1929 2 299 194 77 
1930 2 317 141 73 

1931 2 285 186 75 
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melkoisia ongelmia viranomaisille. Vuosina 1927�1930 Tornion, Kemin ja Oulun kau-
punkien juopumistapaukset muodostivat noin kolme prosenttia koko maan juopumistapa-
uksista.271 Tilanne oli samanlainen koko kieltolain ajan.

Ahvenanmeren sulku näkyikin heti rannikolla elämän rauhoittumisena.272 Tosin aina-
kin Kempeleessä "kuivuus" lisäsi salapolttoa.273 Piispantarkastuksessa vuodelta 1928 eri-
tyisesti huomio keskittyi alkoholikysymykseen Kemissä. Kirkkoherra katsoi, että seudulla
oli suuria työkeskuksia, joissa oli vaarana sortua juopumukseen. Lisäksi hirviteltiin niitä
ihmisiä, jotka elinkeinokseen harjoittavat alkoholien kuljetusta ja myyntiä. Yleensäkin
katsottiin, että seudun asukkaat olivat elämäntavoissaan ylellisiä, koreilevia ja säästäväi-
syys oli harvinaista.274

Vuonna 1930 kirkkoherra katsoi alkoholin käytön kasvaneen Kemissä kauhistuttavis-
sa määrin. Syyksi hän epäili sen helppoa saatavuutta. Alkoholin lisääntyneen käytön
myötä kirkkoherra katsoi murhien, itsemurhien ja tapaturmien kasvaneen. Lisäksi hän
kertoi siveettömyyden lisääntyneen erityisesti kaupungin laidalla ja tehdasalueilla. Paik-
kakunnalle havaittiin muuttaneen väkeä, joiden elinkeinona oli pelkästään alkoholikaup-
pa.275 Diagrammista 20 voidaan kuitenkin havaita, että juopumistapausten prosentuaali-
nen osuus kaikista rikostapauksista oli kääntynyt laskuun jo vuonna 1929, joten kirkko-
herran huoli oli liioiteltu. Tosin juopumistapaukset muodostivat vieläkin reilusti yli 50
prosenttia kaikista tietoon tulleista rikostapauksista. Kirkkoherran huolta selittänee tau-
lukko 20: siinä havaitaan rikostapausten kasvaneen vuonna 1929 verrattaessa vuoteen
1928.

Lumijoella salakuljetus oli Ahvenanmeren sulusta huolimatta lisääntymässä. Limin-
gassa "voitonhimoisten trokarien" seurauksena raittius oli taantunut. Tosin jo vuonna
1923 alueen oli todettu olevan �juoppo pitäjä�.276 Siikajoella "viinan kiroamat ihmiset
harjoittivat voitonhimossa pirtun salakuljetusta." Torniolla ja Alatorniolla kirkkoherrojen
huolet eivät kohdistuneet niinkään alkoholiin kuin tullivarkauksiin. Simon osalta maini-
taan alkoholien salakuljetusta ja kauppaamista harjoitettavan. Tähän vaikutti tietysti
Maksniemen merkitys karavaanien lähtöpaikkana. Kansa tosin oli säästävää ja uutteraa.
Kuivaniemellä alkoholien käytöstä oli haittaa seurakunnassa. Iin merenrannikolla tiedet-
tiin salakuljetusta olevan. Kansa todettiin suurimmaksi osaksi raittiiksi Kempeleessä, sa-
moin Oulunsalossa, jossa harjoitettiin maantieteellisen aseman takia salakuljetusta.277

Kempeleen hyvä tilanne johtui nimismiehen mukaan huonosta ajasta ja ansiomahdolli-
suuksien vähenemisestä.278 Haukiputaalta mainitaan:

271. Suomen virallinen tilasto XXIII 41�42; XXIII 46�48; XXIII 60.
272. "Pohjanlahden sulkemisen vaikutukset". (art.) Kaleva 30.9.1927.
273. Kempeleen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 1001 vuodelta 1928. Kempeleen piirin nimismiehen ar-

kisto DIa1:1. OMA.
274. Piispantarkastuspöytäkirja 18�19.9.1928. OTA Eb:32b. OMA.
275. Piispantarkastuspöytäkirja 14�16.6.1930. OTA Eb:34a. OMA.
276. Kieltolakitiedustelu vuodelta 1923. Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXX II.
277. Piispantarkastuspöytäkirjat 20�22.7.1927 Lumijoki Eb:64b; 3�4.6.1927 Liminka Eb:61b; 12.7.1928 Siikajo-

ki Eb:116b; 15�17.9.1928 Tornio Eb:131b; 28�29.5.1929 Alatornio Eb:1b; 30�31.5.1929 Simo Eb:118b;
12�13.6.1930 Kuivaniemi Eb:48b; 19�20.10.1930 Ii Eb:14b; 25�26.5.1930 Kempele Eb:35a; 24�
25.5.1930 Oulunsalo Eb:76b. OTA. OMA.

278. Kempeleen piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 588 vuodelta 1931. Kempeleen piirin nimismiehen arkisto
DIa1:2. OMA.
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"Kansanraittius on suuresti riippuvainen vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. Milloin
varoja ja ansiomahdollisuuksia on ollut silloin on myös juopottelu ollut yleisempää. Viime-
aikainen yleinen köyhyys on juopotteluakin vähentänyt."279

Arvio koko Suomen tilanteesta oli vuosilta 1927�1930, että tilanne oli edelleen huo-
nontunut. Salakuljetus oli yleistä ja virkavalta oli voimaton. Toisaalta 1920-luvun loppu-
puolella salakuljetuksen käsittely koettiin piispantarkastuksissa ongelmalliseksi. Se joko
sivuutettiin kokonaan tai sitä käsiteltiin sovinnaisesti ja ylimalkaisesti.280 Havaittiin, ettei
kansa alkoholista luovu.

4.3.2 Salakuljetus lisää rikollisuutta

Kun tarkastelemme liitteitä 14, 15 ja 16, huomaamme rikostapauksien pääsääntöisesti
kasvaneen juopumistapausten kasvaessa. Humalassa oleminen julkisella paikalla johti
joulukuusta 1921 lähtien pidätykseen, mikä lisäsi rikostapausten määrää. Juopumiset lisä-
sivät osaltaan muuta rikollisuutta. Varsinkin Oulun ja Kemin kaupungeissa humalassa
oleminen näkyi myös lisääntyneinä muina rikoksina. Kasvaneet juopumistapaukset ovat
yleensä lisänneet määrällisesti enemmän rikostapauksia. Sen sijaan Tornion kaupunki
muodostaa tässä poikkeuksen. Siellä kasvaneet juopumistapaukset eivät lisänneet muuta
rikollisuutta. Uskon, että liite ei kerro koko totuutta vaan taulukkoon vaikuttaa suuresti
rajanpinnassa tapahtunut jobbaus-toiminta. Tässä on tapahtunut heilahteluja, jotka vaikut-
tavat rikostapausten määrään ja tätä kautta taulukon tulkintaan. Tuskinpa Tornio niin sel-
västi olisi erilainen kehitykseltään kuin Oulu ja Kemi, varsinkin, kun juopumistapauksis-
sa kehitys on samansuuntainen kuin näissä kahdessa muussa kaupungissa.

Kieltolakiaikaa voidaan tarkastella myös henkirikoslukujen281 kautta. Rikokset saavut-
tivat huippunsa lähes kahden vuosisadan aikana, sillä järjestysvalta joutui antamaan pe-
riksi salakuljetukselle. Alkoholin laittomalla käytöllä oli selvä yhteys huikeaan väkivalta-
rikollisuuteen.282 VERKKO toteaakin �Suomen kansan henkirikollisuuden olevan harvi-
naisen selväpiirteistä ja aivan ratkaisevassa määrin yhteydessä alkoholijuomien nauttimi-
seen.�283

Seuraavalla taulukolla kuvataan henkirikoksen uhreja lääneittäin. Huomattava on, että
tässä kohdassa käsittelen Oulun lääniä yhtenä kokonaisuutena enkä irrota Perämeren ran-
nikkoa omaksi alueeksi. Näin tutkittava alue muodostaa ainoastaan pienen osan koko lää-
nin alueesta. Voidaan kuitenkin epäillä Perämeren rannikon olleen tiiviisti mukana alko-
holin vaikutuksen alaisena tehtyjen henkirikosten määrässä, sillä rannikon kautta alkoho-
lit pääsääntöisesti ihmisille toimitettiin. Esimerkiksi Ranuan piirin nimismieskin katsoi
rannikolta salakuljetetun alkoholin lisäävän rikoksia. Lisäksi työtehtävien hoitamista hait-
tasi väestön haluttomuus yhteistyöhön poliisin kanssa.284

279. Piispantarkastuspöytäkirja 23�24.5.1931. OTA Eb:11b. OMA.
280. Larkio 1976, s. 129 , 131�132.
281. Henkirikos: murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely. Verkko 1949, s. 83�84.
282. Verkko 1949, s. 50; Ylikangas 1996, s. 288�289.
283. Verkko 1949, s. 88.
284. Ranuan piirin nimismiehen kirjeet maaherralle n:o 562 vuodelta 1927, n:o 561 vuodelta 1928, kirje kruunun-

voudille n:o 230 vuodelta 1928. Ranuan piirin nimismiehen arkisto DIa1:2�3. OMA.
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Taulukko 22. Henkirikosten uhrit lääneittäin sataatuhatta asukasta kohden.

Taulukosta 22 havaitsemme henkirikosten kasvaneen suuresti kieltolain aikaan. Ei ih-
me, että YLIKANGAS pitää kieltolakiaikaa yhtenä itsenäisyyden ajan kolmesta valtioval-
lan koettelemuksesta (muut olivat Lapuanliike ja sodat).285 Oulun läänissä henkirikosten
lisääntyminen oli samantyyppinen kuin muualla Suomessa. Rikosten määrä kaksinker-
taistui kieltolain aikaan. Kuitenkin jäätiin huomattavasti alle maan keskiarvon, mikä joh-
tuu muutaman läänin (Uudenmaan, Hämeen ja Viipurin) henkirikoksien suuresta lisäänty-
misestä.

Suurin ero syntyy Oulun osalta muuhun Suomeen verrattuna oli kieltolain jälkeisessä
ajassa. Oulun ja Kuopion läänit olivat ainoita alueita, joissa henkirikosten määrä laski
vain hieman verrattuna kieltolakiaikaan. Mitään selvää selitystä en osaa tähän antaa. Toi-
saalta rikollisuuteen ei ole olemassakaan mitään yksiselitteisiä vastauksia.

4.4 Salakuljettajia tuomitaan vankilaan

Vuosina 1927�1932 tutkittavalla alueella langetettiin salakuljetuksesta 336 tuomiota.
Oulun raastuvanoikeudessa tuomioita langetettiin 182. Kemin tullikamarin tullirikosjuttu-
lehdistä selviää 35 Kemin raastuvanoikeuden tuomiota. Tornion raastuvanoikeudessa lan-
getettiin 32 tuomiota ja Siikajoen käräjäkunnassa niitä langetettiin kahdeksan. Oulun kä-
räjäkunnassa langetettiin 13 tuomiota. Limingan käräjäkunnassa langetettiin kahdeksan
tuomiota. Iin käräjäkunnassa langetettiin 25 tuomiota ja Tornion käräjäkunnassa kahdek-

Vuodet 1914�1916 1920�1932 1933�1940
Uudenmaan lääni 4,48 10,70 5,20
Turun ja Porin lääni 3,86 8,03 4,01
Hämeen lääni 3,53 9,83 5,06
Viipurin lääni 3,69 12,87 6,58
Mikkelin lääni 4,28 8,42 5,22
Kuopion lääni 1,92 4,60 4,11
Vaasan lääni 3,77 6,01 3,43
Oulun lääni 2,81 5,73 4,26
Keskiarvo 3,57 8,42 4,69
Lähde: Verkko 1949, s. 77.

285. Ylikangas 1996, s. 322.
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san. Lisäksi Kemin käräjäkunnassa langetettiin 25 tuomiota.286 Valitettavasti tällä aika-
jaksolla ei voida vertailla annettuja tuomioita koko Suomeen, sillä niistä ei ole kerätty
enää tietoja niin kuin aikaisemmilta vuosilta.

Oulun raastuvanoikeudessa langetetuista 182 tuomiosta oli sata päiväsakkoa yleisin
tuomio. Näitä tuomioita oli 46. Seuraavaksi yleisin tuomio oli 150 päiväsakkoa (37 tuo-
miota). Verrattuna vuosiin 1924�1926 oli raastuvanoikeuden linja kiristynyt, sillä vuosi-
na 1927�1932 päiväsakkojen keskimääräiseksi määräksi tulee noin 124 päiväsakkoa,
kun se aikaisemmin oli noin 105 päiväsakkoa. Vankeuteen tuomittiin 14 henkilöä. Tuo-
miot vaihtelivat kolmesta kuukaudesta 24 kuukauteen. Yleisimmät vankeustuomiot oli-
vat neljä ja kuusi kuukautta. Keskimääräinen vankeustuomio oli noin seitsemän kuukaut-
ta. Huomattavaa on, että yhä edelleenkin uudistetusta salakuljetuksesta langetettiin sala-
kuljettaja 25 tapauksessa ainoastaan päiväsakkoihin, vaikka tuomion olisi pitänyt olla
vankeutta. Oulun tullikamari kirjoittikin Vaasan Hovioikeudelle ihmettelevänsä Oulun
raastuvanoikeuden tuomioita uusituissa salakuljetustapauksissa.287 Lisäksi 40 tuomiota
jäi alle sadan päiväsakon.

Oulun tullikamaripiirin tuomiokunnissa tuomittiin 54 henkilöä salakuljetuksesta. Näis-
tä 25 tapauksessa tuomio oli 75 päiväsakkoa. Näissä tuomioissa ei täytetty lain vaatimaa
minimirangaistusta, joka oli sata päiväsakkoa. Ainoastaan 21 tuomiota täytti lain asetta-
mat vaatimukset. Keskimääräinen tuomio oli noin 92 päiväsakkoa. Uudistetusta salakulje-
tuksestakin tuomiot olivat ainoastaan päiväsakkoja. Tuomiot olivat yhdessä tapauksessa
sata päiväsakkoa ja viidessä tapauksessa 150 päiväsakkoa.

Kemin tullikamaripiirin tullirikosjuttulehtien perusteella, joista löytyy päiväsakkomää-
rät (13 tuomiota) tai vankeustuomiot, Kemin raastuvanoikeudessa yleisin päiväsakkomää-
rä oli 75 (5 tuomiota) ja seuraavana oli sata päiväsakkoa (4 tuomiota). Vankeusrangais-
tuksia annettiin yhteensä 21. Tuomiot vaihtelivat kolmesta kahteentoista kuukauteen.
Syynä tuomioon oli aina ammattimainen salakuljetus. Yleisin vankilatuomio oli kuusi
kuukautta (7 tuomiota), ja keskiarvoksi tuli noin seitsemän kuukautta. Yksi salakuljettaja
yritti vaihtaa vankeustuomionsa tietoihin tulevista saksalaisista pirtulaivoista.288 Vuosina
1927�1932 Kemin käräjäkunnassa langetetut rangaistukset ensi kertaa tehdystä salakul-
jetuksesta olivat yleensä 75 päiväsakkoa (12 tuomiota 25:stä). Keskimääräinen tuomio oli
noin 97 päiväsakkoa. Vankeusrangaistuksia langetettiin kaksi. Tosin kolmessa uudistetus-
sa salakuljetustapauksessa syytetty selvisi päiväsakoilla.

Tornion raastuvanoikeudessa vuosina 1927�1932 langetettiin 32 tuomiota salakulje-
tuksesta. Kun jätämme pois alta kahden alkoholilitran salakuljettajat, langetettiin tuomioi-
ta 19. Näistä yleisin tuomio oli sata päiväsakkoa (5 tuomiota). Torniossakin viisi tuomiota

286. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1927�1932. OKA IICa:7�26. OMA;
Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1927�1932. KTKA Cd:1�2. OMA; Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuo-
miokirjat vuosilta 1927�1932. Tornion kaupungin arkisto A1/283�288. OMA; Iin käräjäkunnan varsinais-
asiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIV:235�251. OMA; Oulun käräjäkun-
nan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CIa:161�172. OMA; Li-
mingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomiokunnan arkisto CI-
Va:222�237. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1927�1932. Oulun tuomio-
kunnan arkisto CIIa:223�233. OMA; Alatornion ym. pitäjien käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta
1927�1932. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:234�245. OMA; Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytä-
kirjat vuosilta 1927�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:244�261. OMA.

287. Oulun tullikamarin kirje Vaasan Hovioikeudelle n:o 91 vuodelta 1931. OTKA Ea:14 ( Huom. vuoden 1931
saapuneet kirjeet sisältävät myös vuoden 1931 kirjekonseptit). OMA.

288. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 1041 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA.
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jäi alle sadan päiväsakon. Verrattaessa vuosiin 1924�1926 kiristyivät päiväsakkomäärät
myös Torniossa noin 77 vuosien 1927�1932 93 päiväsakkoon. Uudistetusta salakulje-
tuksesta annettiin neljä päiväsakkotuomiota, eikä yhtään vankeustuomiota. Tornion kärä-
jäkunnassa tuomioita annettiin kahdeksan, joista yleisin oli sata päiväsakkoa (5 tuomiota).
Keskimääräinen tuomio oli noin 119 päiväsakkoa. Verrattaessa kaikkien käräjäkuntien
tuomioita vuosilta 1927�1932 vuosiin 1924�1926 havaitaan suuntauksen olevan sama
kuin raastuvanoikeuksissa. Tuomiot kiristyivät noin 84 päiväsakosta noin 96 päiväsak-
koon. Koko kieltolain ajan tuomareitten linja salakuljettajia kohtaan kiristyi, mutta mo-
nesti tuomiot eivät täyttäneet lain asettamia ehtoja.

Ongelmana pirtutulvaisella Kemijokisuulla oli, että pääsyyllisiä ei saatu kiinni, kuten
ilmenee rajatarkastajan kirjeestä Kemin poliisilaitokselle:

"Kun minulla olisi sangen harras halu saada kerrankin paikkakuntanne suurimman pirtutro-
karin langetetuksi hyvin ansaittuun rangaistukseen vuosikausia kestäneestä harvinaisen suu-
resta väkijuomain salakuljetuksesta. Olisin erittäin kiitollinen, jos poliisilaitoksen miehet
voisivat antaa valaehtoiset lausuntonsa niistä huomioista, joita he hänen liikkeistänsä ovat
vuosien kuluessa saaneet. Mehän kaikki tiedämme hänen suurisuuntaiset hommansa, mutta
häntä näyttää olevan mahdotonta saada tuomituksi."289

Tilanne ei ollut mitenkään yllätyksellinen, sillä jo vuonna 1926 oli komiteanmietinnös-
sä todettu ainoastaan "pikkutekijöiden" jäävän salakuljetuksesta kiinni.290 Ongelmaa lisä-
si vielä, että varsin monesti apurit ottivat salakuljetuksesta syyn itselleen. Näin varsinaiset
pomot pystyivät jatkamaan toimiaan.291 SUNDKIN kirjoittaa Vaasan seudusta:

�Hänellä on ollut kerta kaikkiaan satumainen tuuri. Viranomaiset ovat moneen kertaan yrit-
täneet saada hänet kiikkiin. Aina hän on livahtanut verkosta. Kun hänen veneitään on tar-
kastettu tai kotietsintöjä suoritettu, poliisi ja tulli ovat saaneet pitkän nenän. Ilmiantajien tie-
dot ovat osoittautuneet vääriksi. Viritetyt ansat ovat jääneet laukeamatta.�292

Salakuljettajat valittivat tuomioistaan joskus ylempiin tuomioistuimiin. Valituksiin
ylempiin tuomioistuimiin ei välttämättä ollut edes yritys mahdollisesta tuomion alentami-
sesta vaan viivyttelystä, sillä laissa oli salakuljettajia "suosiva" kohta:

"Väkijuomien myyjät ja kuljettajat, jotka ensikertaisesta myynnistä tai kuljetuksesta ovat
tuomitut alioikeuksissa, saattavat juttunsa valitusteitse ylempiin oikeuksiin, joten juttujen
ratkaisut viipyvät pitemmän ajan, tulevat tällä ajalla tekemistään samoista rikoksista neljä-
kin kertaa tuomituiksi ensikertaisesta, koska lain mukaan ensimmäisestä rikoksesta tuomittu
rangaistus on oltava kärsitty tai lopullisesti tuomio vahvistettu ennenkuin toiskertaisesta
tuomitaan, jolloin rangaistus on raskaampi."293

289. Kemin poliisilaitokselle saapunut pohjoisrajan rajatarkastajan kirje n:o 814 vuodelta 1931. KPLA, kanslia
Ea:19. OMA.

290. Komiteanmietintö n:o 6/1926. Valtioneuvostolle täydellistä suunnitelmaa kieltolain valvonnan kehittämiseksi
ja toteuttamiseksi valmistamaan asetetulta komitealta.

291. Ylikonstaapeli Kalle Nikupeterin haastattelu. Kemi 13.7.1994; "Spriitä Koivuharjulla". (art.) PS 9.9.1928; Pul-
lat 1993, s. 116.

292. Sund 1992, s. 254.
293. Tornion poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 826 vuodelta 1927. TPLA Da:4. OMA.
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Ongelmana salakuljettajien tuomitsemisessa oli haasteiden perille saaminen: salakul-
jettajat olivat vaikeasti tavoitettavissa.294 Ongelmaksi nähtiin myös edelleen väärät valat
salakuljetusjutuissa, samoin todistajien saaminen oikeuteen. Pohjoisrajan rajatarkastaja-
kin kirjoittikin Vaasan Hovioikeuden kanneviskaalille vuonna 1927:

"Muutenkin vaikeaa ajaa juttuja, kun yleinen mielipide kieltolain johdosta on salakuljetta-
jien puolella, eikä juttuihin tahdo saada todistajia mitenkään."295

Vielä vuonna 1929 valiteltiin samaa asiaa.296 Salakuljettajille maksettiin työstä niin hy-
vin, että suu pysyi kiinni tiukoissakin kuulusteluissa.297 Ongelmat säilyivät, sillä Tornion
tullikamari kirjoitti vuonna 1930:

"Erityisesti tahdon mainita vielä, että väkijuomain salakuljetusjuttujen ajaminen oikeuksissa
on erittäin vaikeaa ja aikaa kysyvää syystä, ettei niihin millään muotoa voi saada todistajia
viranomaisten ulkopuolelta trokareiden harjoittaman uhan takia. Trokarit käyttävät omia
rikostovereita todistajinaan...Pitäisikö kieltolakia tarkastaa, sillä kansa ei ole raitistunut?"298

Tosin kaikista viranomaisistakaan ei ollut todistajiksi:
�...paikalla oli kyllä yksi todistaja, poliisikonstaapeli V., mutta on todistajana niin löpö että
oli pilata koko jutun.�299

Myöhemmin rajatarkastaja Tornberg katsoikin kieltolain itse asiassa turmelleen kansan
moraalia.300 Rovaniemen nimismieskin kirjoitti jo vuonna 1927 lainkunnioituksen hävin-
neen maassamme.301 Yleisen mielipiteen katsottiin olevan varsin välinpitämätöntä kielto-
lainkunnioituksen suhteen, oltiin jopa salakuljettajien puolella. Kansa ei kovin helposti
auttanut viranomaisia. Salakuljetuksen katsottiin kuuluvan ajankuvaan.302 Lisäksi ainakin
Kalevan mukaan salakuljettajia oli edelleen vaikea saada kiinni itse teosta nopeiden ve-
neiden takia.303 Pohjolan Sanomatkin kirjoittivat vuonna 1929:

�Tavallisesti kuitenkin vain amatöörisalakuljettajat hidaskulkuisine veneineen joutuvat tul-
lin käsiin. Suursalakuljettajiin on vaikeampi päästä käsiksi, sillä heillä on nopeat veneet ja
herkästi toimiva tiedustelukoneisto.�304

Kuten aikaisemminkin, veneet varsin usein olivat takavarikoista huolimatta edelleen sala-
kuljettajien käytössä, huutokaupoista ostettuina.305

294. Tornion tullikamarin kirje Kemin poliisilaitokselle n:o 539 vuodelta 1931. TTKA Da:22. OMA; "Pirtumiehet
karttavat oikeutta". (art.) Perä-Pohja 8.11.1929.

295. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje Vaasan Hovioikeuden kanneviskaalille n:o 520 vuodelta 1927. PRTA Da:3.
OMA.

296. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 140 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA.
297. Autoilija Olavi Isonikkilän haastattelu. Tornio 5.8.1997.
298. Tornion tullikamarin kirje tullihallitukselle n:o 1177 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA.
299. Tornion tullikamarin kirje Oulun poliisilaitoksen etsiväosastolle n:o 575 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA.
300. �Muistelmia Pohjoisrajan rajatarkastajana oloni ajalta�. (art.) Tullilehti n:o 3/1946, s. 49.
301. Rovaniemen nimismiehen kirje maaherralle n:o 130 vuodelta 1927. Rovaniemen kaupungin nimismies piirin

arkisto DIa1:21. OMA.
302. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1928. OLKA Hb:9. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallituk-

selle n:o 140 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA; MV:K 20/2 Harjavalta (muisteli Pohjois-Suomea). MV; MV:K
20/3 Ii. MV; Autoilija Olavi Isonikkilän haastattelu. Tornio 5.8.1997.

303. "Väkijuomain salakuljetus Pohjanlahdella". (art.) Kaleva 21.6.1929; "Pirtuliikenne Kemin edustalla vilkasta".
(art.) Kaleva 30.10.1929.

304. �Spriin salakuljetus�. (art.) PS 27.7.1929.
305. Lääninrikosetsivien matka- ja toimintakertomus 23.10.1928. OLKA Cf:3. OMA; Pohjoisrajan rajatarkastajan

kirje Kemin kaupungin raittiuslautakunnalle n:o 1114 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA.
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Kuva 10. Kellolaisilta salakuljettajilta takavarikoidut moottoriveneet lasteineen Oulun kau-
pungin venevalkamassa. Lähde: Kaleva 29.5.1931.

Oulun poliisilaitos näki salakuljetuksen loppuvan rangaistuksia koventamalla. Esimer-
kiksi päiväsakkojen tulisi olla kaksinkertaisia tai suurempia. Nykyiset sakot olivat liian
pieniä.306 Maaherrakin näki salakuljetuksen loppumisen mahdolliseksi rangaistuspykäliä
koventamalla.307 Toisaalta monesti oltiin tyytymättömiä tuomareitten toimintaan. Esimer-
kiksi Tornion raastuvanoikeudessa tuomari helposti hylkäsi tai siirsi salakuljetusjuttu-
ja.308 Toisaalta vuosina 1927�1929 Tornion poliisit takavarikoivat salakuljettajilta neljä
autoa, mutta raastuvanoikeus palautti autot omistajille.309 Pienet päiväsakkomäärät ja
yleensäkin salakuljettajille varsin suosiolliset tuomiot eivät lisänneet poliisi- ja tullivarti-
joiden halukkuutta toimia työssään tehokkaasti. Työn tuloksia ei monestikaan nähnyt.
Tuomareitten toimintaa oikeudessa saattoi haitata myös heidän oma asenteensa. Eräs va-
ratuomari oli ollut Kemissä käräjillä juovuksissa ja väliaikana nauttinut alkoholia kaupun-
gilla. Hän puolustautui sillä, että asiat oli kuitenkin hoidettu järjestyksessä.310 Myös Tor-
niossa kaksi asianajajaa jäi kiinni juovuksissa, toinen heistä jo toisen kerran. Lisäksi kaksi
varatuomaria oli juovuksissa.311

306. Oulun poliisilaitoksen kirje kaupungin poliisimestarille n:o 364 vuodelta 1927. OPLA, rikososasto Da:4.
OMA.

307. Maaherran vuosikertomus vuodelta 1928. OLKA Hb:9. OMA.
308. Tornion tullikamarin kirje tullihallituksen kanneviskaalille n:o 1656 vuodelta 1930. TTKA Da:22. OMA.
309. Tornion poliisilaitoksen kirje maaherralle n:o 1049 vuodelta 1929. TPLA Da:4. OMA.
310. Pöytäkirja poliisitutkinnosta 28.6.1929. OLKA Cf:3 poliisikuulustelu ja -etsintä pöytäkirjat. OMA.
311. Ilmoitusasiainpäiväkirjat n:o 330, n:o 407 vuodelta 1927; n:o 53 vuodelta 1928; n:o 31, n:o 114 vuodelta 1929.

TPLA Aeb:29�33. OMA.
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4.5 Kansalaisten kieltolakivastaisuus heijastuu viranomaisten 
työskentelyyn

Ihmisten asenteissa kieltolakiin ei tarkastelussa olevalla ajanjaksolla tapahtunut muutok-
sia. Edelleen yleinen mielipide oli kieltolakia vastaan.312 Pohjoisrajan rajatarkastaja kir-
joittikin vuonna 1929 ihmisten �suosivan salakuljetusta�.313 Vuonna 1927 hän valitti
yleisen mielipiteen olevan kieltolain johdosta jopa salakuljettajien puolella.314 Asentei-
siin on varmasti vaikuttanut myös julkinen keskustelu lain tarkoituksenmukaisuudes-
ta.315 Tämä ihmisten asenne lakia kohtaan heijastui myös siinä, että maaherra valitteli ni-
mismiesten ja poliisikonstaapelien virkoihin ja toimiin olevan vähän hakijoita. Töihin
saatettiin saada jopa epäpäteviä henkilöitä niin poliisi- kuin tulliviranomaistenkin puolel-
le.316 Tuskin monikaan viitsi lähteä sellaiseen työhön, jossa joutui toimimaan yleistä mie-
lipidettä vastaan. Eikä työhönsä saanut tarvitsemaansa tukea.

Osalla viranomaisista oli edelleen vaikeuksia asenteissaan kieltolakiin. Tullihallitus oli
eduskunnan aloitteesta huomauttanut tullikamaripiirejä virkatehtävien hoitamisesta kiel-
tolain valvonnassa. Myös poliisien toimissa katsottiin olevan parantamisen varaa.317 Täs-
sä ei tapahtunut mitään muutosta kieltolain aikana. Maaherra oli jo kieltolain alussa kat-
sonut, että osalla poliiseista oli haluttomuutta kieltolain valvontatyöhön.318 Lain päätty-
minen nostikin monen viranomaisen motivaatiota työtehtävien hoitamiseen. Tunteet oli-
vat jopa helpottuneita ja vapautuneita. Nyt katsottiin jälleen saatavan yleistä arvostusta
ammattiin.319

Salakuljetuksen muuttuminen kieltolain aikana �normaaliksi� elämäntavaksi näkyy
esimerkiksi Kalevan uutisoinnissa. Vuonna 1920 kirjoitettiin �Suurehko spriitakavarikko
Oulussa� ja vuonna 1927 uutisoitiin �Suurehko pirtutakavarikko Kellonkylän rannas-
sa�.320 Molemmissa tapauksissa takavarikot olivat �suurehkoja�, mutta vuonna 1920 ta-
kavarikko oli 10 litraa ja vuonna 1927 vastaavasti 500 litraa. Seitsemässä vuodessa suu-
rehko adjektiivi oli kasvanut 50 kertaiseksi. Uutiset salakuljetuksesta olivatkin miltei jo-
kaviikkoisia, joskus tiheämpiäkin. Esimerkiksi Perä-Pohjassa kirjoitettiin heinäkuussa
1929 seuraavasti: 2.7 �Ankara pirtusota Rovaniemen luona eilen aamuyöllä�, 6.7 �Simon
luotakin löydetty pirtua� ja 9.7 �Spriikanistereja nousee edelleenkin Perämerestä�. Lisäk-
si jo vuonna 1927 todettiin muun muassa Kellon kylässä kalastuksen jääneen täysin sala-
kuljetuksen varjoon, sillä �kalastusta ei ole pariin kuukauteen lainkaan harjoitettu.�321

312. Rovaniemen nimismiehen kirje maaherralle n:o 130 vuodelta 1927. Rovaniemen kaupungin nimismies piirin
arkisto DIa1:21. OMA; Maaherran vuosikertomus vuodelta 1928. OLKA Hb:9. OMA; Pohjoisrajan rajatarkas-
tajan kirje tullihallitukselle n:o 140 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA; MV:K 20/2 Harjavalta (muisteli Poh-
jois-Suomea). MV; MV:K 20/3 Ii. MV; Autoilija Olavi Isonikkilän haastattelu. Tornio 5.8.1997.

313. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje tullihallitukselle n:o 140 vuodelta 1929. PRTA Da:4. OMA.
314. Pohjoisrajan rajatarkastajan kirje Vaasan Hovioikeuden kanneviskaalille n:o 520 vuodelta 1927. PRTA Da:3.

OMA.
315. Immonen 1958, s. 28; Kallenautio 1979, s. 142.
316. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1927 ja 1928. OLKA Hb:9. OMA; Tornion tullikamarin kirje tullihalli-

tukselle n:o 103 vuodelta 1929. TTKA Da:20. OMA.
317. Komiteanmietintö 6/1926.
318. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1919�1923. OLKA Hb:9. OMA.
319. �Väljemmille vesille�. (art.) Tullilehti n:o 1 vuodelta 1932; Ylimaunu 1995, s. 112.
320. �Suurehko spriitakavarikko Oulussa�. (art.) Kaleva 5.8.1920; �Suurehko pirtutakavarikko Kellonkylän rannas-

sa�. (art.) Kaleva 7.7.1927.
321. Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirja n:o 1200 vuodelta 1927. OKA IIca:8. OMA.
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Lehtien runsas uutisointi salakuljetuksista vaikutti ihmisiin. Moni saattoi ajatella usean
ihmisen yrittävän hyötyä salakuljetuksesta, miksi en siis minäkin. Ajattelua ruokki talou-
dellisesti huono aika. Toisaalta monessa lehtijutussa kerrottiin salakuljettajien päässeen
pakenemaan viranomaisilta. Tämä saattoi johtaa päätelmään kiinnijäämisriskin olematto-
muudesta. Tämä samaa johtopäätöstä lisäsi vielä lehtien kertomukset viranomaisten ka-
lusto-ongelmista. Pudasjärven piirin nimismies kirjoitti vuonna 1928 seuraavasti:

�ehdotan, että sanomalehtien rikosuutisille koetettaisiin saada jonkinlainen sulku, koska
uutiset harvoin asiallisia, vaikeuttavat poliisin toimintaa ja edistävät rikollisuutta.�322

Vuosina 1927�1932 merireitti pysyi edelleen tärkeimpänä väylänä Perämeren ranni-
kolle salakuljetetulle alkoholille. Ahvenanmeren sulku tosin vaikeutti salakuljetusta vuo-
sina 1927 ja 1928. Kieltolain loppuvuosina salakuljetus keskittyi entisestään paikkakunta-
laisten haltuun. Poliisi- ja tulliviranomaiset tehostivat toimiaan valvontatyössä. Silti on-
gelmina olivat edelleen kaluston ja henkilökunnan puute. Myös tuomarit langettivat sala-
kuljetuksesta tiukempia tuomioita kuin aikaisemmin. Näin voidaan katsoa viranomaisten
tehostaneen toimiaan salakuljetuksen ehkäisemiseksi.

4.6 Kieltolain päättyminen

Taloudellisen lamakauden alkaessa Suomessa vuonna 1928 joutuivat niin puolueet kuin
myös yleinen mielipide miettimään kieltolakiasiaa uudelleen. Kieltolaki ei kestänyt kyl-
mien talouspoliittisten tekijöiden rinnalla. Valtion velka nousikin suuresti kieltolain lop-
puvuosina.323 Myös kasvanut kieltolakirikollisuus laukaisi osaltaan julkisen keskustelun
lain tarkoituksenmukaisuudesta. Alettiin vaatia kieltolain tarkistamista.324 Kun puoluei-
den kykyyn kieltolain kumoamiseksi ei uskottu, päätti hallitus järjestää kieltolain kohta-
losta kansanäänestyksen. Kansanäänestys järjestettiin joulukuun 29. ja 30. päivinä vuon-
na 1931. Hallitus esitti kansan valittavaksi kolme vaihtoehtoa: 1. kieltolain säilyttämi-
nen, 2. mietojen alkoholijuomien myynti tai 3. kaikkien alkoholijuomien myynti. Kansan-
äänestyksen tulos oli, että kieltolain puolesta äänesti noin 28 prosenttia, mietojen alkoho-
lijuomien puolesta noin 1,4 prosenttia ja kaikkien alkoholijuomien vapauttamisen puoles-
ta noin 70,6 prosenttia äänestäneistä.325 Alkoholin vapaan myynnin puolesta äänestänei-
den suuri määrä viitaa hyvin siihen, ettei alkoholin salakuljetusta ehkä pidetty rikoksista
suurimpana.

Tulos oli yllättävä, sillä oli odotettu varsin tasaista kamppailua. Uuden väkijuomalain
eduskunta hyväksyi 30.1.1932, ja se tuli voimaan 5. huhtikuuta 1932, jolloin alkoholiliik-
keet avasivat ovensa asiakkaille kaikissa Suomen kaupungeissa ja Rovaniemen kauppa-
lassa.326 Pohjolan Sanomien kieltolakimyönteinen päätoimittaja Uuno Hannula kirjoitti:
�Kansanäänestyksen tulos on nyt selvillä. Voimme todeta hävinneemme.�327 Äänestyksen

322. Pudasjärven piirin nimismiehen kirje kruununvoudille n:o 240 vuodelta 1928. Pudasjärven piirin nimismiehen
arkisto DIa1:5. OMA.

323. Suomen taloushistoria 3 1983, s. 358�359.
324. Immonen 1958, s. 28; Kallenautio 1979, s. 142.
325. Simpura 1982, s. 45�50.
326. Ibidem.
327. �Äänestyksen tulos�. (art.) PS 5.1.1932.
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tulos tarkoitti, että alkoholipitoisten aineiden valmistus, maahantuonti ja kauppa annettiin
valtion omistuksessa ja hallinnossa olevalle yhtiölle. Samalla valtio otti vastuun alkoholin
myynnistä, valvonnasta, alkoholistien hoidosta ja raittiutta edistävistä toimenpiteistä.

Seuraavassa taulukossa tarkastellaan äänestyskäyttäytymistä Perämeren rannikolla.

Taulukko 23. Kieltolakiäänestyksen tulos kunnittain.

Taulukosta 23 havaitsemme, että kieltolain kannatus oli ainoastaan Alatorniolla vastus-
tusta suurempi. Myös Kemissä oli vahva tuki kieltolaille. Tosin äänestäneiden määrä ää-
nioikeutetuista ei yltänyt kuin Simossa yli 50 prosentin. Niinpä kansanäänestys antaa var-
sin huonon kuvan ihmisten mielipiteistä laista. Toisaalta voidaan pienen äänestysmäärän
viestittävän ihmisten välinpitämättömyydestä koko lakia kohtaan. Tämä sama asennehan
on näkyvissä koko kieltolain ajan.

Verrattaessa Perämeren rannikon asukkaiden äänestyskäyttäytymistä Oulun läänin tu-
lokseen havaitaan sen olevan samanlainen. Eri vaihtoehtojen välillä on muutaman prosen-
tin eroja. Esimerkiksi kieltolain kumoamiseen suhtauduttiin rannikolla myönteisemmin
kuin koko läänin tuloksessa (kahden ja puolen prosentin ero). Äänestysinnokkuuskin on
samansuuntainen, sillä läänin prosentti on 37,8 ja rannikon 41,7.

Hailuodossa, Lumijoella ja Oulunsalossa kieltolain vastustus oli huomattavan suurta.
Oulunsalosta raittiuslautakunta olikin jo vuonna 1924 kirjoittanut:

�Raittiusasiain ajaminen on miltei kokonaan viranomaisten varassa. Asiat eivät täällä ole
oikein tolallaan�raittiuslautakunnan työ on surkeaa.�328

Vaihtoehto Kieltolain 
säilyttäminen

Mietojen alkoholi-
juomien myynti

Kaikkien alkoholi-
juomien myynti

Äänestäneitä
äänioikeutetuista

Kunta
Kemi 1 287 ääntä = 45,7 % 38 ääntä = 1,4 % 1 490 ääntä = 52,9 % 2 822 ihmistä = 38,7 %
Oulu 1 539 ääntä = 30,7 % 70 ääntä = 1,4 % 3 410 ääntä = 67,9 % 5 043 ihmistä = 49,1 %
Tornio 145 ääntä = 31,0 % 6 ääntä = 1,3 % 316 ääntä = 67,7 % 469 ihmistä = 46,2 %
Alatornio 724 ääntä = 50,8 % 16 ääntä = 1,1 % 685 ääntä = 48,1 % 1 431 ihmistä = 40,7 %
Hailuoto 44 ääntä = 12,4 % 3 ääntä = 0,8 % 309 ääntä = 86,8 % 357 ihmistä = 39,3 %
Haukipudas 461 ääntä = 35,0 % 18 ääntä = 1,4 % 839 ääntä = 63,6 % 1 326 ihmistä = 36,3 %
Ii 205 ääntä = 32,4 % 10 ääntä = 1,6 % 417 ääntä = 66,0 % 638 ihmistä = 33,7 %
Kemin mlk.  131 ääntä = 30,7 % 3 ääntä = 0,7 % 293 ääntä = 68,6 % 429 ihmistä = 26,3 %
Kempele 103 ääntä = 42,2 % 2 ääntä = 0,8 % 139 ääntä = 57,0 % 247 ihmistä = 38,9 %
Kuivaniemi 98 ääntä = 20,8 % 7 ääntä = 1,5 % 366 ääntä = 77,7 % 478 ihmistä = 39,5 %
Liminka 231 ääntä = 40,5 % 6 ääntä = 1,1 % 333 ääntä = 58,4 % 573 ihmistä = 40,9 %
Lumijoki 51 ääntä = 12,3 % 3 ääntä = 0,7 % 361 ääntä = 87,0 % 417 ihmistä = 45,8%
Oulujoki 456 ääntä = 41,2 % 15 ääntä = 1,4 % 635 ääntä = 57,4 % 1 115 ihmistä= 43,2 %
Oulunsalo 43 ääntä = 15,0 % 6 ääntä = 2,1 % 237 ääntä = 82,9 % 287 ihmistä = 31,4 %
Siikajoki 140 ääntä = 39,1 % 8 ääntä = 2,2 % 210 ääntä = 58,7 % 359 ihmistä = 43,9 %
Simo 150 ääntä = 21,8 % 6 ääntä = 0,9 % 533 ääntä = 77,3 % 693 ihmistä = 51,8 %

Lähde: Suomen virallinen tilasto XXIX C1 1931.

328. Sosiaaliministeriön raittiusosastolle saapunut Oulunsalon raittiuslautakunnan kirje 2.2.1924. Sosiaaliministeri-
ön raittiusosaston arkisto Ee:4. KA.
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Näissä kunnissa olikin Oulun läänin kieltolakivastaisin henki. Näissä kunnissa oli kielto-
lain aikana salakuljetukseen ja sitä kautta alkoholiin totuttu. Raittiuslautakuntien toimin-
ta olikin näissä kunnissa loppunut alkuunsa.329

Kaikissa piispantarkastuspöytäkirjoissa arvioitiin jossakin vaiheessa 1920-luvun puo-
lestavälistä lähtien raittiuden olevan huonolla mallilla ja seurakuntalaisten tottuneen alko-
holiin. Tämä varmasti vaikutti siihen, että lain katsottiin olevan tarpeeton ja haluttiin �va-
paan� alkoholin aikaa. Salakuljetuksen keskuksina tunnetuissa Simossa ja Haukiputaalla
kieltolain kumoaminen sai myös suuresti kannatusta. Haukiputaalta oli jo vuonna 1926
todettu:

�..siksi kieltolain vastainen on täällä yleinen mielipide.�330

Lausunnon jälkeen salakuljetus oli vielä kasvanut. Kuitenkin koko Suomeen verrattuna
Perämeren rannikon kieltolain kannatus oli suurempi kuin keskimäärin maassamme. Ran-
nikolla 34,8 prosenttia äänestäneistä kannatti kieltolain säilyttämistä kun koko maan pro-
sentti oli 28. Olisivatkohan ihmiset pelänneet mahdollisen vapaan alkoholin johtavan vie-
lä hurjempaan elämään? Vai laskeskeltiinko kannattavan �liiketoiminnan� loppumisen
tuovan rahapulaa?

Kun kieltolaki kumottiin, loppui alkoholin salakuljetus Perämerellä kokonaan, mutta
kahvi ja sokeri säilyivät salakuljetusartikkeleina.331 Jo tammikuussa 1932 merivartiolai-
tos kertoi kahvin salakuljetuksen olevan todella suurta Oulun seudulle. Kahvin arveltiin-
kin jäävän salakuljetusartikkeliksi, vaikka alkoholin salakuljetus loppuisikin.332 Näin voi-
daan katsoa tilanteen palautuneen samaksi, mikä se oli ennen kieltolakia. "Pitkin talvea
olemme huomanneet että kahvin tullikavallus rajallakin rupeaa olemaan karavaanien kä-
sissä kuten ennen pirtu". Salakuljetusta harjoitettiin myös Oulun suuntaan reittiä: Haapa-
ranta�Sarvensaari�Ulkokrunni�Oulu.333 Tämä reittihän oli ollut käytössä kahvinkul-
jetuksessa jo ennen kieltolakia ja kieltolain alkuvuosina. Myös Kemin poliisilaitoksella
havaittiin kahvin salakuljetuksen lisääntyneen.334

Ilmeisesti hintaero Ruotsin ja Suomen välillä houkutteli salakuljetukseen. Myös tuot-
teiden saatavuudessa on saattanut olla eroja. Toisaalta työttömyys on saattanut olla eräs
syy siirtyä kahvin ja sokerin salakuljetukseen. Joka tapauksessa tavoitteena oli useasti ta-
loudellinen hyöty. Maaherran vuosikatsauksessa vuodelta 1932 katsotaan osan salakuljet-
tajista ilmeisesti siirtyneen varkauksiin ja murtoihin. Vuonna 1933 maaherra raportoi al-
koholin salakuljetuksen muuttuneen valtion valmistamien alkoholien laittomaksi kuljetta-
miseksi maaseudulle.335

329. Sosiaaliministeriön raittiusosastolle saapuneet Oulunsalon, Hailuodon ja Lumijoen raittiuslautakuntien kirjeet.
Sosiaaliministeriön raittiusosaston arkisto Ee:1 , 4�5. KA.

330. Kiimingin piirin nimismiehen kirje maaherralle n:o 990 vuodelta 1926. Kiimingin piirin nimismiehen arkisto
DIa1:6. OMA.

331. Salmela 1978, s. 9; Lapin tullimiehet 1978, s. 21�22; Kertomus Tornion tullikamarin toiminnasta vuodelta
1932. TTKA Ga:19. OMA. 

332. Pohjanlahden merivartiopiirin kirje n:o 164 26.1.1932. Yleiset kirjelmät T 17 220. SA; �Salakuljetus Pohjan-
lahdella ja Ruotsin vastaisella maarajalla.� (art.) PS 12.1.1932.

333. Tornion tullikamarin kirjeet tullihallitukselle n:o 54, n:o 126 vuodelta 1932. TTKA Da:22. OMA.
334. Kirjepäiväkirja n:o 1 vuodelta 1932. KPLA, rikososasto Aa:1. OMA; Päiväkirja n:o 25, n:o 26 vuodelta 1932.

KPLA, järjestysosasto keskusvartiopiiri Ae:2. OMA; Rikoskirja n:o 139, n:o 140, n:o 340 vuodelta 1932. KP-
LA, rikososasto Ae:4. OMA; Ylikonstaapeli Armas Ilvon haastattelu. Simo 13.7.1994; "Suurehko takavarikko
eilen Kemissä". (art.) PS 15.10.1932.

335. Maaherran vuosikertomukset vuosilta 1931 ja 1932. OLKA Hb:11. OMA.
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Merivartiolaitoksen Pohjanlahden piiri takavarikoi vuosina 1933�1936 Pohjanlahdel-
la 1 147 litraa alkoholia, kun Suomenlahdella takavarikoitiin 358 671 litraa ja Ahvenan-
merellä 106 802 litraa.336 Tämäkin todistaa kieltolain päättymisen lopettaneen Perämerel-
lä ammattimaisen alkoholin salakuljetuksen. Kokonainen ammattikunta saikin lopettaa
työnsä kieltolain päätyttyä.337 Tullivartijoille tämä tiesi suurta helpotusta heidän omaan
työhönsä.338 Piispantarkastuspöytäkirjoissakin mainitaan salakuljetuksen rannikolla la-
kanneen. Esimerkiksi kieltolain aikana pirtusta kuuluisaksi tulleesta Hailuodosta haettiin
alkoholit nyt Oulusta. Tosin raittiustilanne oli huono Kemissä, Kemin maalaiskunnassa ja
Haukiputaalla.339 Ilmeisesti näissä kunnissa ihmiset olivat kieltolain aikana oppineet
käyttämään alkoholia runsaasti, sillä kunnathan sijaitsivat pirtunkuljetukselle tärkeimmil-
lä paikoilla.

Kieltolain loppuvuosina ainakin osaa valvontaviranomaisista vaivasi "henkinen väsy-
mys". Salakuljetuksen valvonta oli epäkiitollista työtä.340 Tullilehdestä vuodelta 1932
löytyy tullivartijoiden mietteitä kuvaava kirjoitus kansanäänestys tuloksen selvittyä:

"Meillä tullivirkamiehillä on aivan erityinen syy ilolla tervehtiä kansanäänestyksen tulosta.
Tuntuu, että työmme arvostus tulee nousemaan. Nyt olot toivottavasti muuttuvat valoisim-
miksi tälläkin alalla. Joka tapauksessa täyttävät meidät näinä päivinä helpotuksen ja vapau-
tuksen tunteet."341

336. Säteri 1969, s. 197.
337. Alko 10 vuodelta 1977 / Paavo Kytökorpi. SKS.
338. Husa 1978, s. 73.
339. Piispantarkastuspöytäkirjat 20�21.8.1932 Oulujoki Eb:75a; 9�10.9.1933 Liminka Eb:61b; 11�12.9.1933

Lumijoki Eb:64b; 18�19.6.1934 Kempele Eb:35a; 25�26.6.1934 Kemin maalaiskunta Eb:34c; 27�
28.8.1934 Simo Eb:118b; 17�18.8.1935 Hailuoto Eb:8b; 21�23.9.1935 Tornio Eb:131b; 7�3.10.1935 Kemi
Eb:32b; 12 -13.10.1935 Oulunsalo Eb:76b; 15�16.6.1935 Haukipudas Eb:11b; 10�11.10.1936 Ii Eb:14b;
12�13.10.1936 Kuivaniemi Eb:48b. OTA. OMA.

340. Ylimaunu 1995, s. 112.
341. "Väljemmille vesille". (art.) Tullilehti n:o 1 vuodelta 1932.



5 Päätäntö

Kieltolain voimaanastumisen jälkeen alkoholin salakuljetus alkoi Pohjanlahden perällä
varsin verkkaisesti. Muutenkin kieltolain alkuvuosina salakuljetus keskittyi enemmän
kahvin tuontiin Ruotsin puolelta. Varsin pian alkoholin salakuljetuksen voidaan katsoa
keskittyneen rautateille. Suomenlahden rannikkokaupungeista alkoholi joko lähetettiin
Pohjanlahden perälle tai tuotiin itse junalla. Rautatiesalakuljetuksessa alkuvuosina tuodut
yksittäiset alkoholimäärät olivat pieniä. Takavarikkojen lisääntyessä ja pirtumäärien kas-
vaessa salakuljettajat alkoivat käyttää mitä erilaisimpia keinoja pirtun piilottamiseen.
Tässä vaiheessa pirtun salakuljetuksella pyrittiin saamaan jo taloudellistakin hyötyä.

Vuonna 1924 rautatiet menettivät asemansa tärkeimpänä salakuljetusreittinä. Tilalle tu-
livat merireitit ja pirtulaivat. Muutoksen suurimpana syynä oli, että meritse pystyttiin tuo-
maan seudulle suurempia määriä pirtua ja toimittamaan pirtua siten muuallekin Pohjois-
Suomeen. Erityisesti Kemijokisuu oli merkittävä pirtujen maihinnousupaikka. Täältä sprii
jatkoi karavaaneissa matkaa ylämaihin. Rannikolta salakuljettajat kävivät moottoriveneil-
lään hakemassa pirtut Marjaniemen edustalta Hailuodossa. Salakuljetuksen siirtyminen
merelle pakotti salakuljettajat miettimään pirtujen piilotuspaikkoja suurten litramäärien
takia. Pirtun piilottamisessa käytettiin hyväksi merta ja saaria. Mereen piilottamisessa
käytettiin pitkääsiimaa. Yleensä odotettiin iltojen pimenemistä, lasti vietiin maihin pienin
erin ja tiedusteltiin viranomaisten liikkeitä, jotta kiinnijäämisriski olisi ollut mahdollisim-
man pieni. Pirtulaivat ja myytävä pirtu olivat pääasiassa saksalaisia.

Kieltolain loppuvuosina meri muodosti edelleen tärkeimmän salakuljetusreitin. Meri-
salakuljetus oli oikeastaan kokonaan keskittynyt pirtulaivoille, joten rahtilaivoilla tapah-
tui vain pieni osuus salakuljetuksesta. Valtiovallan tiukentuneen otteen takia salakuljetta-
jien piti kehittää koko ajan kalustoaan. Uutena muotona mukaan tuli pirtutorpedo. Muu-
ten piilotustavat pysyivät samoina kuin aikaisemmin. Huomattavaa on, että tutkimustu-
lokset ovat syntyneet ilmirikollisuuden pohjalta.

Kieltolain alkuvuosina seudun asukkaiden osuus salakuljetuksesta oli vähäinen. Tyy-
pillinen salakuljettaja oli alle 30-vuotias työmies Helsingistä, jolla oli mukanaan noin 20
litraa pirtua. Paikkakuntalaisten tehtävänä oli lähinnä noutaa rautatieasemalta yleensä jon-
kinlainen paketti, joka sisälsi pirtua. Lisäksi heillä oli mahdollisuus ostaa sitä satamissa
vierailleista kauppalaivoista tai seudulle junalla matkustaneilta henkilöiltä. Pirtulaivojen
myötä salakuljetus siirtyi paikkakuntalaisille, koska he tunsivat seudun meren, saaret ja



179
rannat. Salakuljettajien suurimman ammattiryhmän muodostivat työmiehet. Suuri houku-
tus salakuljetukseen oli siitä saatava taloudellinen hyöty niin pirtukuskille kuin pirtuisän-
nällekin.

Työmiesten suuri osuus salakuljetuksessa sekä suuret salakuljetusmäärät nostivat esiin
kysymyksen, mistä rahat pirtuihin tulivat. Salakuljetus oli muodostunut portaittaiseksi.
Ylinnä rahoittajana oli pirtuisäntä/pirtuisännät. Seuraavana olivat merellä toimineet tuk-
kukuljettajat, jotka toimittivat pirtun maissa toimineille tukkukuljettajille. Viimeisenä ket-
juissa olivat käsikauppiaat, jotka myivät pirtua pienissä erissä käyttäjille. Kieltolain kes-
kivaiheilla salakuljetuksen voidaan nähdä muodostuneen ammattimaiseksi. Tavoitteena
oli taloudellinen hyöty.

Vuosien 1927�1932 asiakirjoista näkyy selvästi, että Kemijokisuu ja varsinkin Si-
mon Maksniemi oli kehittynyt pirtuportiksi Pohjois-Suomeen tulevalle pirtulle. Toisena
keskittymänä oli Haukiputaan Kellon seutu. Molempien seutujen etuna salakuljettajille
oli saaristoisuus ja pieni poliisiviranomaisten määrä. Salakuljetus mereltä rannoille pysyi
edelleen paikkakuntalaisten hallussa. Suurimpana ammattiryhmänä salakuljetuksessa oli-
vat edelleen työmiehet. Syynä työmiesten suureen osuuteen oli varmaankin seudulla val-
linnut suuri työttömyys ja työmiesten suuri osuus seudun asukkaista. Toisaalta tutkimus-
tuloksiin tuo varauksen suuri piilorikollisten osuus ilmirikollisista.

Maalla kieltolain valvonta kuului poliiseille. Pohjanlahden perällä valvonta kuului po-
liisilaitoksille ja nimismiespiireille. Kaikkia heitä haittasi kieltolain alussa miehistön vä-
häisyys. Tiedusteluihin miehistön lisäyksistä maaherra tiedusteli, voidaanko miehistöä pi-
kemminkin vähentää. Toisaalta Oulussa ja Torniossa valitettiin poliisien palkkauksen ole-
van syynä henkilöstön vähyyteen.

Salakuljetuksen valvonta merellä kuului tulliviranomaisille. Suurin huoli tullikamari-
en toiminnassa kieltolain alussa kohdistui kahvin salakuljetukseen. Alkoholin salakulje-
tuksen tullit katsoivat vähäiseksi, mikä johtui rautateiden hallitsevasta asemasta salakulje-
tuksessa. Kieltolain tullessa voimaan oli tullikamarien kalusto varsin heikkokuntoista.
Varsinkin tullien käytössä olleet moottoriveneet olivat huonokuntoisia ja tästä syystä use-
asti korjauksissa. Kaluston ja miehistön vähäisyyttä poliisi- ja tulliviranomaiset olisivat
voineet paikata yhteistyöllä. Yhteistyö oli kuitenkin heikkoa. Syynä oli varmasti pitkälti
tottumattomuus yhteistyöhön ja kummankin organisaation kuuluminen eri ministeriöiden
alaisuuteen.

Poliisilaitoksille ja nimismiespiireihin ei vuosien 1924�1926 aikana saatu henkilö-
kunnan lisäystä lukuisista pyynnöistä huolimatta. Poliisiviranomaisten toiminta keskittyi
pääasiassa kotietsintöihin ja rannoilla partioimiseen. Poliisien työ helpottui kieltolain al-
kuvuosista, koska salakuljetuksen painopiste siirtyi merelle. Ongelmalliseksi muodostui-
vat tilanteet, joissa poliisi joutui käyttämään asetta. Salakuljettajat saattoivat nimittäin
vastata poliisien varoituslaukauksiin.

Salakuljetuksen siirtyminen merelle näkyi myös tullikamareilla. Talvisen kahvin sala-
kuljetuksen katsottiin loppuneen kokonaan, ja salakuljetuksen katsottiin siirtyneen kesäi-
siin alkoholin tuonteihin. Kalusto muodosti erityisen suuria ongelmia tullikamareille. Asi-
aan ei tullut parannusta vuosien 1924�1926 aikana. Suurin ongelma olivat tullien käy-
tössä olleet moottoriveneet. Veneet olivat yhä edelleen huonokuntoisia ja hitaita salakul-
jettajien veneisiin verrattuna. Kaluston heikkouden takia tullivartijoiden oli pirtujen löytä-
miseksi pakko suorittaa saarissa etsintöjä ja merellä naarauksia.
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Kalusto-ongelmat jatkuivat poliisilaitoksilla ja nimismiespiireissä kieltolain loppuvuo-
sinakin. Aseet olivat salakuljettajien ja poliisien välisissä laukaustenvaihdoissa osoittau-
tuneet kelpaamattomiksi. Lisäksi maaherralle esitettiin toiveita miehistön lisäyksestä. To-
sin päteviä poliiseja ei ollut aina saatavilla. Kieltolain lopulla poliisien tehtäväkenttä laa-
jeni. Poliisit alkoivat suorittaa saari- ja merietsintöjä. Lisäksi pyrittiin partioimaan merel-
lä. Laajentunut toimenkuva huolestutti esimerkiksi Kemin poliisilaitosta, sillä järjestyk-
senvalvonta heikkeni, kun miehistöä ei saatu lisää. Poliisien pääasiallinen toiminta tapah-
tui edelleen maalla.

Meren pysyminen kieltolain loppuvuosina edelleen merkittävänä salakuljetusreittinä
näkyi kesäisin tullikamareissa ylimääräisinä tullivartijoina. Kaluston puolella tullikamari-
piireillä sen sijaan oli yhä puutteita. Erityisesti moottoriveneitten kanssa oli ongelmia.
Tästä huolimatta tullikamaripiirien toiminta tehostui ja salakuljettajia saatiin useammin
kiinni. Tulli- ja poliisiviranomaisille kieltolain päättyminen oli suuri helpotus, sillä oli-
han vähäisiä voimavaroja jo vuosia hukattu monien mielestä turhan takia.

Lisääntynyt alkoholin määrä alkoi näkyä seudulla kasvaneina juopumistapauksina. Ta-
pausten määrä kaikista rikostapauksista nousikin vuonna 1921 jo noin 54 prosenttiin. Li-
säksi alkoholin määrän kasvu näkyi litrahinnan laskuna. Kieltolain alkuvuosina alkoholin
litrahinta oli Oulussa yli 150 markkaa, Kemissä ja Torniossa yli 200 markkaa. 1920-luvun
puolessavälissä hinta oli pudonnut Oulussa alle sadan markan, Kemissä ja Torniossa alle
150 markan. Hinnan lasku heijastui välittömästi juopumistilastoissa. Vuonna 1926 juopu-
mistapaukset muodostivat jo noin 70 prosenttia kaikista rikostapauksista.

Ahvenanmeren tehokas sulku vuosina 1927 ja 1928 näkyi Pohjanlahden perällä alko-
holin hinnan nousuna. Vuonna 1929 sulku pystyttiin ohittamaan ja alkoholin hinta laski
vuoden 1927 noin sadasta markasta litra vuoden 1931 noin 75 markkaan. Taloudellisen ti-
lanteen kehittyminen huonompaan suuntaan ei näkynyt juopumistilastoissa. Vuonna 1930
saavutettiin koko kieltolakiajan huippu. Tuolloin noin 77 prosenttia kaikista tietoon tul-
leista rikostapauksista koski juopumisia.

Alueen tuomarit yrittivät kieltolain alussa kovilla rangaistuksilla kitkeä salakuljetuk-
sen pois. Vuonna 1922 rikoslaki antoi tuomareille vielä suuremman mahdollisuuden ko-
vempiin rangaistuksiin. Tuomareitten innostus salakuljettajien rankaisemiseen näyttää
kuitenkin loppuneen lyhyeen, sillä edes uuden lain määräämiin vähimmäisrangaistuksiin
ei aina päästy. Vuosina 1924�1926 salakuljettajia vastaan käydyissä oikeudenkäynneis-
sä nousi ongelmaksi alustavien kuulustelupöytäkirjojen vaillinaisuus. Lisäksi salakuljetta-
jia ei saatu itse teosta pidätetyiksi ja se, että todistajia ei saatu oikeuteen olivat ongelmina.
Nämä seikat varmaankin vaikuttivat siihen, että tuomiot oikeudessa eivät useinkaan nou-
dattaneet edes lain määräämää alinta rangaistusta.

Kieltolain loppuvuosina salakuljettajia tuomittiin entistä useammin vankilaan. Tuo-
miot vaihtelivat kolmesta kuukaudesta 24 kuukauteen. Tosin vieläkin salakuljetuksesta
saatiin lieviä rangaistuksia. Ongelmana Perämeren rannikolla, kuten muuallakin Suomes-
sa oli, että varsinaisia päätekijöitä salakuljetuksen taustalta ei saatu syytteeseen. Alkoho-
lin salakuljetus muodosti kasvavan ongelman kieltolain aikana. Lain kovennukset ja kan-
sainväliset sopimukset jäivät tehottomiksi: molempia kierrettiin tai rikottiin. Todella teho-
kas ase � merivartiolaitos � saatiin vasta sitten, kun kieltolaki oli muutenkin kypsä kumot-
tavaksi.
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Kuten olemme havainneet, kieltolain valvomisessa oli heti lain voimaanastuttua suu-
ria vaikeuksia. Suurimmaksi ongelmaksi nousee asenne kieltolakia kohtaan. Kieltolaki oli
luonteeltaan laki, joka ollakseen tehokas olisi vaatinut kaikkien suuren tuen. Lainsäädän-
nön teho ja vaikutukset riippuvat ensi sijassa siitä, vastaako laki kansan yleistä oikeusta-
juntaa ja onko se tarkoituksenmukainen. Yleinen mielipide ei katsonut kieltolakia välttä-
mättömäksi. Osa kansalaisista jopa suosi salakuljettajien toimia. Syynä tähän oli kansa-
laisten alkoholin tarve. Paine ympäröivästä yhteisöstä samoin kuin valvontaviranomaisten
omat asenteet vaikuttivat siihen, että koko kieltolain ajan osalla heistä oli vaikeuksia mo-
tivoitua työtehtävien hoitamiseen.

Tutkittujen arkistolähteiden kautta oli mahdollista päästä hyvin käsiksi kieltolain aikai-
seen salakuljetukseen. Mielestäni merkittävimmiksi tutkimustuloksiksi nousevat: kielto-
lain alkuvuosien rautatiekuljetus, merellisen salakuljetuksen muodot, viranomaisten vai-
keudet työtehtävien hoitamiseen ja kansalaisten asenne salakuljetusta kohtaan. Tosin jo-
kaista yhteiskunnallista ilmiötä voidaan kuvata rajattoman monesta näkökulmasta. Omas-
ta tutkimuksesta mieltäni jäi askarruttamaan yksi suuri ratkaisematon kysymys: miksi
tuomarit langettivat lieviä tuomioita salakuljetuksesta? Lisäksi voisi tutkia tarkemmin al-
koholin jakelua Lappiin ja Koillis-Pohjanmaalle, yrittää selvittää miten salakuljetuksesta
saadut �voitot� käytettiin ja tehdä tutkimus muista Pohjanlahden tullikamaripiirien sala-
kuljetuksista. Tutkia voisi myös alkoholin osuutta rikollisuuteen kieltolain aikana, varsin-
kin henkirikollisuuteen.

TROKARIN ELÄMÄÄ

�Rohkeasti laivasta lastin mä noudan,
salaa lahden poukamahan soudan,
aarteeni lasken vetten alle,
maksan palkan niiden vartijalle.
Apuri ne sitten siitä naaraa,
Kun ei näy pollaria, vaaraa.

Liikeystävänä mull` on ukkoa ja akkaa,
en toimestani hinnasta mistään lakkaa.
Voittoa tää homma kovin tuottaa,
Voihan kansan ostohaluun luottaa.

Pollari jos etsii, taskujani koittaa,
röyhkeästi suutani voin soittaa,
enhän toki spriitä nauti enkä myy
muutoin kuljen kuten myrkyllinen kyy.
Tämä etsintään antaumus taktikointia on vaan,
että pollarille pitkän nenän antaa saan.
Sprii kun vyötäröni alla loiskuu,
lennän silloin pakoon, että rapa roiskuu.

On ystäviä mulla, ihmisryhmä suuri,
mi suojan kuin muinoin Kiinan muuri.
Ei poies potkita mua huveista, kahviloista.
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Oi osta veli, näin murheesi sä poista.
Rauhassa antakaa mun olla, kyllä kansa juo.
Rikkaaksi mun tekee ja onnen mulle suo.�1

1. Valtokari 1999, s. 122�123.



6 Spirits smuggling and its control on the northern coast of 
the Gulf of Bothnia during the prohibition between 1919 and 

1932

6.1 Introduction

The theme of my research is spirits smuggling and its control on the northern coast of the
Gulf of Bothnia during the prohibition. Smuggling is a crime in which required orders of
importing and exporting goods are not followed. This research concentrates on the im-
port of spirits (smuggling) and smuggling of spirits in the mainland. The research does
not focus on other crimes against the prohibition such as selling, possession, storage and
production of spirits. In this research I concentrate on smuggling as a social phenome-
non. One of the most crucial questions in the research is to clarify how spirits smuggling
was practised, by whom and why. The intention is to show how people tried to conceal
the activity and how smuggling changed during the prohibition. I will also bring out how
smuggling was seen in the work of the authorities and in life in general in the area in
question. I present the smugglers according to their profession, age and place of domici-
le. In this way I try to draw up a picture of a �typical� smuggler during the prohibition. In
the same context I debate what made people break the law so widely and in such a frag-
rant way? The prohibition came into force on the 1st of June in 1919 and it ended on the
5th of April in 1932.

The control of the prohibition belonged to the police and customs authorities. It is my
purpose to explain what the authorities did to stop smuggling and how they succeeded in
it. On the other hand I will present the possibilities the authorities had to carry out their
work: what the government did to ensure the control authorities the best possibilities to
succeed in their work. In addition I will present how the caught smugglers were punished
in court. Did the imposed fines and prison sentences in the region correspond to the presc-
ribed penalties? I will also bring forth superficially how smuggling on the coast affected
the mainland.
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6.2 Conclusion

After the prohibition came into force spirits smuggling started quite slowly at the bottom
of the Gulf of Bothnia. In the first years of the prohibition smuggling concentrated more
on importing coffee from Sweden. Spirits smuggling can be said to have concentrated on
the railways quite soon. Alcohol was either sent to the end of the Gulf of Bothnia or deli-
vered by train from the coastal towns of the Gulf of Finland. With the increase of confis-
cations and grown amounts of spirits smugglers began to use most different means to hide
spirits. At this stage smuggling was used for gaining economic profit.

In 1924 the railways lost their position as the most important smuggling route. Mariti-
me routes and spirits ships took their position. The main reason for this change was that
bigger amounts of spirits could be brought to the region and could be delivered to other
parts in the North of Finland. Especially the mouth of the river Kemijoki was a significant
landing site for spirits. From here the spirits continued their trip in caravans way up north.
From the coast the smugglers went in their motorboats to fetch the spirits off Marjaniemi
in Hailuoto. Because smuggling had moved to sea smugglers were obliged to think of
good hiding places for spirits due to the great amounts of spirits. The sea and the islands
were utilized in hiding the spirits. The ships and the spirits were mainly German. In the
last years of the prohibition the sea continued to be the most important route for smug-
gling. Smuggling by sea was in fact totally concentrated on spirits ships and therefore on-
ly a small proportion of smuggling was carried out on cargo vessels. It should be noted
that the results of the research are based on revealed criminality.

In the first years of the prohibition the proportion of local inhabitants was rather small.
A typical smuggler was a worker under 30 years of age, from Helsinki, carrying some 20
litres of spirits. The task of the local people was mainly to go to the railway station to
fetch some kind of a parcel containing spirits. In addition they could buy it from merchant
ships visiting the harbours or from persons arriving in the region by train. Together with
the spirits ships smuggling changed into the hands of local people, because they were
well acquainted with the sea, the islands and the shores of their region. The biggest voca-
tional group of smugglers was that of working men. Economic profit both for the carrier
and the boss was a great temptation for smuggling.

The great proportion of workers in smuggling and the great amounts of smuggled
goods raised the question where the money for the spirits came from. Smuggling had be-
come stepped. Highest on the top were the spirits bosses. On the next step were the gross
transporters, who delivered the spirits to inland gross transporters. The last ones in the
chains were the manual dealers selling spirits in small amounts to consumers. It can be
said that in the middle of the prohibition period smuggling had become professional. The
goal was economic profit.

Documents from the years between 1927 and 1932 show clearly that the mouth of the
river Kemijoki and especially Maksniemi in Simo had turned into gates for the spirits co-
ming to the North of Finland. Another area of concentration was the region of Kello in
Haukipudas. The many islands and the shortage of police authorities were advantages for
smugglers in both areas. Smuggling from the sea to the coast was still in the hands of lo-
cal people. Workers still formed the biggest vocational group in smuggling. The reason
for the great percentage of workers must have been the great unemployment figures in the
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area and the fact that the proportion of workers was great in the area.  On the other hand
the research results have to be considered with reservation owing to the great proportion
of hidden criminals among revealed criminals.

The police controlled the prohibition in the countryside. At the end of the Gulf of
Bothnia police stations and police districts were in charge of the control. In the beginning
of the prohibition they were all hindered by the shortage of personnel. Inquiries about inc-
reasing personnel were replaced by the governor´ s inquiries about reducing it. On the ot-
her hand in Oulu and in Tornio it was complained that engaging policemen was the reason
for the shortage of men.

The control of smuggling at sea belonged to customs authorities. The greatest concern
of customs houses in the beginning of the prohibition was focused on smuggling coffee.
The customs houses considered spirits smuggling minor owing to the ruling position of
the railways in smuggling. As the prohibition came into force the equipment of the cus-
toms houses was in rather a bad condition. Especially the motorboats used by customs
houses were in bad condition and therefore often under repair. The shortage of equipment
and men could have been helped by cooperation between the police and the customs aut-
horities. However cooperation was poor. The reason was to a great deal the inexperience
in cooperation and the fact that both organisations were operating under different mi-
nistries.

Equipment problems continued at the police stations and in the police districts also in
the last years of the prohibition. Weapons had proved unfit in exchanges of fire between
smugglers and the police. In addition people hoped that the governor would increase per-
sonnel. Competent policemen were not always available. At the end of the prohibition the
working area of the police increased. The police started searching the islands and the sea.
They also tried to patrol at sea. The increased job description worried for example Kemi
police station because the maintenance of law and order was weakened when it did not
get more men. The principal activity of the police still took place in the countryside.

The fact that the sea remained a significant route for smuggling in the last years of the
prohibition could be seen in summer in extra customs officers in the customs houses.
Instead of that the police districts were still lacking in equipment. There were problems
especially with motorboats. In spite of this the activity in the police districts became more
effective and smugglers were caught more often. The end of the prohibition was a great
relief for both customs and police authorities because scarce resources had been wasted in
vain for many years as many people thought.

Local judges tried to uproot smuggling through harsh punishments in the first years of
the prohibition. The criminal code of 1922 gave the judges an even greater possibility to
inflict harsher punishments. The enthusiasm of judges to punish smugglers seems to have
ended short because not even minimal punishments prescribed by the new law were al-
ways reached. From 1924 till 1926 the insufficiency of preliminary examination records
became a problem in trials against smugglers. Other problems were that smugglers could
not be arrested in the act itself and the fact that witnesses could not be brought into court.
These things must have contributed to the fact that the judgements in trials did not often
comply even with the lowest punishment prescribed by the law.

In the last years of the prohibition smugglers were sentenced to prison more often than
before. Sentences varied from three months to 24 months. Indeed light punishments were
still given for smuggling. The problem on the coast of the northernmost part of the Gulf
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of Bothnia as well as in other parts of Finland was that the principal offenders behind
smuggling could not be charged. Spirits smuggling was an increasing problem during the
prohibition. Tightening of the law and international agreements remained ineffectual:
both were evaded or broken.

As we have noticed, there were great difficulties in controlling the prohibition imme-
diately after the law had come into force. The attitude of the people becomes the biggest
problem. The prohibition was the kind of law that would have needed great support from
all people in order to be effective. The effectiveness and the influence of legislation de-
pend in the first place on how well the law corresponds to the general legal concept of the
people and how appropriate it is. General opinion did not consider prohibition necessary.
Part of the citizens even favoured the actions of smugglers. The reason for this was their
need of spirits. Pressure coming from the surrounding community and the attitudes of the
controlling authorities themselves contributed to the fact that during the whole prohibition
part of them had difficulties in motivating themselves to attend to their duties.



Lähdeluettelo

I Painamattomat lähteet

Oulun Maakunta-arkisto (OMA)
Kemin poliisilaitoksen arkisto (KPLA)

Järjestysosasto, Karihaaran piirin päiväkirjat 1931�1932
Järjestysosasto, keskusvartiopiirin päiväkirjat 1931�1932
Järjestysosasto, tutkintapöytäkirjat 1920�1931
Kanslia, kirjetoisteet 1919�1932
Kanslia, nimikirjat 1918�1931
Kanslia, päiväkäskykirjat 1931�1933
Kanslia, saapuneet kirjeet 1919�1932
Rikososasto, kirjepäiväkirja 1932
Rikososasto, rikosilmoituspäiväkirjat 1919�1932
Rikososasto, rikoskirjat 1925�1932
Rikososasto, saapuneet kirjeet 1931�1932

Oulun poliisilaitoksen arkisto (OPLA)
Järjestysosasto, kirjekonseptit 1927�1928
Järjestysosasto, rikosilmoituspäiväkirjat 1919�1931
Kanslia, kirjekonseptit 1919�1922
Kanslia, palkkaluettelot 1919�1921
Kanslia, saapuneet kirjeet 1919�1920
Kanslia, vuosikertomukset 1931�1932
Rikososasto, kirjekonseptit 1919�1932
Rikososasto, poliisitutkintapöytäkirjat 1919�1932
Rikososasto, rikoskirjat 1919�1932
Rikososasto, saapuneet kirjeet 1920�1923

Tornion poliisilaitoksen arkisto (TPLA)
Ilmoitusasiainpöytäkirjat 1920�1932
Kirjekonseptit ja lähetettyjen kirjeiden toisteet 1920�1933
Poliisikuulustelu- ja poliisitutkintapöytäkirjat 1920�1932
Saapuneet kirjeet 1919�1930

Alatornion piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1919�1932
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Rikosasiainpöytäkirjat 1919�1930
Saapuneet kirjeet 1919�1932

Iin piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1926�1932

Kemin piirin nimismiehen arkisto
Kirjediaarit 1926�1928

Kempeleen piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1926�1932
Rikosasiainpöytäkirjat 1926�1932
Rikos-, vahinko ym. tilastot 1926�1932

Kiimingin piirin apulaisnimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1919�1923

Kiimingin piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1924�1930

Limingan piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1920�1931
Poliisikuulustelu ja -tutkintapöytäkirjat 1924�1931
Saapuneet kirjeet 1923�1925

Muhoksen piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1919�1925

Paavolan piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1921�1932
Rikosasiainpöytäkirjat 1919�1932

Pudasjärven piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1922�1932
Rikosasiainpöytäkirjat 1919, 1921, 1927�1932

Ranuan piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1919�1931
Rikosasiainpöytäkirjat 1920�1932

Rovaniemen kaupungin nimismiespiirin arkisto
Järjestysosasto, ilmoituspäiväkirjat 1919�1930
Järjestysosasto, rikosilmoituspäiväkirjat 1930�1932
Kirjekonseptit 1919�1930
Rikosasiainpöytäkirjat 1919�1930

Siikajoen piirin nimismiehen arkisto
Kirjekonseptit 1925�1931
Rikosasiainpöytäkirjat 1922�1931
Saapuneet kirjeet 1925�1928

Kemin tullikamarin arkisto (KTKA)
Kalustoluettelot 1924�1930
Kirjekonseptit 1924�1930
Rantaanajautumispäiväkirjat 1924�1929
Saapuneiden kirjeiden diaari 1919�1932
Tullirikosjuttulehdet 1919�1935
Varsinaiset palkkalistat 1924�1932
Yhteenvetoja Kemin tullikamarin tileistä 1924�1928

Oulun tullikamarin arkisto (OTKA)
Erilaisia luetteloita tullivirkailijoista 1919�1932
Kirjekonseptit 1919�1931
Saapuneet kirjeet 1919�1931
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Takavarikkopäiväkirjat 1920�1924
Tulevien laivojen rekisteri 1920�1930

Tornion tullikamarin arkisto (TTKA)
Kassakirjat 1931�1932
Kirjekonseptit 1919�1932
Rajatarkastajalle saapuneet kirjeet 1919�1920, 1931�1932
Saapuneet kirjeet 1919�1932
Takavarikkopäiväkirjat 1919�1932
Tullivartiopäiväkirjat ja yhteenvedot 1928�1932

Pohjoisrajan rajatarkastajan arkisto (PRTA)
Kalusto- ja aseluettelot 1920�1932
Kirjekonseptit 1920�1929
Piireiltä saapuneita vartioimispäiväkirjoja 1922�1932
Saapuneet kirjeet 1920�1930

Kemin tuomiokunnan arkisto
Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat 1919�1932
Kemin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat 1919�1932

Oulun tuomiokunnan arkisto
Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat 1919�1932
Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat 1919�1932
Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat 1919�1932

Tornion tuomiokunnan arkisto
Alatornion ym. pitäjien käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat 1919�1932
Rovaniemen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat 1919�1932

Oulun kaupunginarkisto (OKA)
Raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat 1919�1932

Tornion kaupungin arkisto
Raastuvanoikeuden tuomiokirjat 1919�1932

Kieltolakiliiton Oulun läänin aluejärjestön arkisto
Kirjeenvaihto 1924�1932
Sekalaiset asiakirjat 1924

Lapin läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto
Kertomukset kuntien sosiaalihuollon tarkastuksista 1920�1933

Oulun läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto
Kertomukset kuntien sosiaalihuollon tarkastuksista 1920�1932

Oulun luotsipiirin arkisto
Luettelo karilleajoista 1919�1932

Oulun lääninkanslian arkisto (OLKA)
Kirjediaarit 1919�1930
Kirje- ja päätöskonseptit 1922�1931
Maaherran vuosikertomukset 1919�1933
Poliisikuulustelu ja -etsintä pöytäkirjat 1927�1929
Virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet kirjeet 1921�1923

Oulun tuomiokapitulin arkisto (OTA)
Piispantarkastuspöytäkirjat 1919�1936

Kansallisarkisto (KA)
Alkoholikomitean arkisto

 Asiakirjoja vuosilta 1938�1946
Kieltolakiliiton arkisto
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 Kansio 6 1920�1921
Sosiaaliministeriön arkisto

Raittiusosaston asiakirjoja 1919�1931
Tullihallituksen arkisto

Erilaisia tilastoja salakuljetuksesta 1930�1932
Salakuljetuksen ehkäisemistä koskevia asiakirjoja 1927�1930

VALPO I arkisto
Tilannekatsaukset 1924�1931
Sekalaismappi 1930

Museoviraston arkisto (MV)
Kieltolaki 1919�1932

Sota-arkisto (SA)
Pohjanlahden merivartiopiirin arkisto

Päiväkirjat 1930�1932
Yleiset kirjelmät 1930�1932

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (SKS)
Alko 1�33 vuodelta 1977

Ulkoministeriön arkisto (UM)
Salakuljetus 1920�1930

Metsä-Botnian arkisto
Työvoimatoimiston arkisto

Irtisanomiset 1930�1932

Oulun poliisilaitoksen arkisto
Kanslian arkisto

 Palkkaluettelot 1922�1932
Läänirikospoliisin arkisto

 Lääninrikosetsivien pöytäkirjat 1927�1932

II Painetut lähteet

1. Asiakirjajulkaisut
Komiteanmietinnöt n:o 6/1926, 8/1926.
Suomen Asetuskokoelma 1920, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928.
Suomen sopimukset vieraiden valtioiden kanssa 1925.
Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 1887, 1917.

2. Lähdekirjallisuus
Ahvenjärvi � Vuento 1985, Tauno Ahvenjärvi ja Pertti Vuento, Laivaniemen rannoilta Laivajärven

laitamille. Tornio 1985.
Eskola � Lindholm � Sillanpää � Vento 1997, Annamari Eskola, Dan Lindholm, Pirkko Sillanpää ja

Minna Vento, Kirkasta kuppiin ja nuppiin ! Väkijuomain Salakuljetus Espoossa 1919 � 1932. Es-
poon kaupunginmuseo. Espoo 1997.

Haanpää 1957, Pentti Haanpää, Teokset IV; Karavaani. Keuruu 1957.
Jyläskoski 1976, Into Jyläskoski, Pirtusota Suomemme rannoilla. Loimaa 1976.
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1978. Tornio 1978.
Skiftesvik 1993, Joni Skiftesvik, Pirtukuningas. Juva 1993.
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Jatuli XX. Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistyksen julkaisu. Kemi 1988.
Sund 1992, Lars Sund, Colorado Avenue. Juva 1992.
Tikkanen 1984, Anja Tikkanen, Lapin miljoonarannat. Hämeenlinna 1984.
Valtokari 1999, Seidi Valtokari, Perämeri ja pirtumiehet. Suomussalmi 1999.
Vasa 1967, Kosti Vasa, Poliisimiehen muistelmia. Porvoo 1967.

3. Lehdet
Kaleva 1919�1932.
Kieltolakilehti 1920�1932.
Lapin Kansa 1928�1932.
Perä-Pohja 1926�1931.
Pohjolan Sanomat 1919�1932, 1959, 1995.
Poliisimies 1930�1932.
Suomen Poliisilehti n:o 13-14. 1929.
Tornio Lehti 1919�1926.
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4. Tilastot
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III Haastattelut
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IV Kartat ja valokuvat

Kaleva.
Kemin historiallinen museo.
Oulun maakunta-arkisto.
Suomenmaa -teoksen IX osan karttaliite.
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Liitteet 1�16



Liite 1a Kartta tutkimusalueen pohjoisosan kunnista.

Mittakaava 1:400 000.
Lähde: Suomenmaa-teoksen IX osan karttaliite. Tehty Maanmittaushallituksessa vuonna 1928.



Liite 1b Kartta tutkimusalueen eteläosan kunnista.

Mittakaava 1:400 000.
Lähde: Suomenmaa-teoksen IX osan karttaliite. Tehty Maanmittaushallituksessa vuonna 1928.



Liite 2 Alatornion nimismiehen piirtämä kartta 
salakuljetusreiteistä piirinsä alueelta.

Lähde: Alatornion piirin nimismiehen kirje lääninkansliaan Kd 1. os 215/349 vuodelta 1926. Virastoilta ja
virkamiehiltä saapuneet kirjeet. OLKA Ea 4:837. OMA. Kartta on vuodelta 1918. 



Liite 3 Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina 
Oulun tullikamaripiirissä vuosina 1919�1932.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä

Vuosi

1919 5 18 23
1920 82 97 390*
1921 57 715 244 1 016
1922 188 777 162 1 127 
1923 35 1 685 374 1 066 3 160
1924 30 864 580 3 252 4 100 8 826
1925 26 299 1 351 1 447 1 404 4 527 
1926 34 981 804 6 232 517 8 568
1927 987 943 760 1 818 4 508
1928 46 1 054 331 159 3 870 5 460
1929 60 254 412 5 130 2 038 7 894
1930 8 119 2 740 357 4 586 7 810
1931 11 158 1 920 795 521 3 405
1932 33 6 528 567
Yhteensä 495 8 013 9 081 18 512 20 969 57 281
*Vuoden 1920 kohdalle lisätty 211 litraa Oulun tullikamarin takavarikoimia alkoholeja, koska takavarikkopaikkoja ei ilmoitettu.
Lähteet: Oulun tullikamarin takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1924. OTKA Ab:1. OMA; Oulun poliisilaitoksen rikoskirjat
vuosilta 1919�1932. OPLA Ae:12�25. OMA; Oulun kaupungin raastuvanoikeuden II osaston tuomiokirjat vuosilta 1919�
1932. OKA AIa:29�37 ja II Ca:1�26 .OMA; Iin käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1932. Kemin tuomi-
okunnan arkisto CIVa:215�251. OMA; Oulun käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1921�1932. Oulun tuomiokun-
nan arkisto CIa:148�172. OMA; Limingan käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1932. Oulun tuomiokunnan
arkisto CIVa:205�237. OMA; Siikajoen käräjäkunnan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1932. Oulun tuomiokunnan
arkisto CIIa:204�233. OMA.



Liite 4 Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina 
Kemin tullikamaripiirissä vuosina 1919�1932.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä

Vuosi

1919 4 12 16
1920 15 7 11 33 
1921 313 148 22 35 518 
1922 41 175 67 283
1923 63 467 15 545
1924 32 325 659 90 1 256 2 362 
1925 20 10 2 529 2 270 729 5 558 
1926 63 25 1 160 18 230 4 452 23 930 
1927 86 49 770 3 850 945 5 700 
1928 79 49 300 1 550 2 126 4 104 
1929 84 163 2 968 6 620 3 078 12 913 
1930 56 51 4 130 6 150 10 306 20 693 
1931 20 7 850 120 1 449 9 439 
1932 78 78
Yhteensä 876 1 469 20 399 38 880 24 548 86 172
Lähteet: Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1919�1932. KPLA, rikososasto Ad:3�18. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta
1919�1923. KTKA. Aa:46�50. OMA; Tullirikosjuttulehdet vuosilta 1924�1932. KTKA Cd:1�2. OMA; Kemin käräjäkun-
nan varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1932. Kemin tuomiokunnan arkisto CIIIa:223�261. OMA.



Liite 5 Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina 
Tornion tullikamaripiirissä vuosina 1919�1932.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä

Vuosi

1919 8 24 20 76*
1920 40 36 102 200*
1921 69 14 2 11 96
1922 60 139 2 201 
1923 4 66 39 109 
1924 6 23 2 891 228 3 148
1925 27 20 206 253 
1926 21 53 235 333 642 
1927 4 30 327 361
1928 34 10 188 13 245
1929 31 1 630 28 1 689 
1930 56 1 878 120 3 130 5 184
1931 27 9 36 
1932 3 9 12 

Yhteensä 195 534 3 518 3 502 4 457 12 253
*Vuoden 1919 kohdalle lisätty 24 litraa, koska takavarikkopaikoista ei ole tietoa ja vuoden 1920 kohdalle lisätty 22 litraa.
Lähteet: Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1920- 1932. TPLA Aeb:16�36. OMA; Takavarikkopäiväkirjat vuosilta 1919�1932.
TTKA Ad:5�8. OMA; Rikosasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1930. Alatornion piirin nimismiehen arkisto CIIIa:1�2. OMA;
Tornion kaupungin raastuvanoikeuden tuomiokirjat vuosilta 1919�1932. Tornion kaupungin arkisto A1/265�288. OMA; Ala-
tornion ym. pitäjien käräjäkuntien varsinaisasiainpöytäkirjat vuosilta 1919�1932. Tornion tuomiokunnan arkisto CIa:219�235.
OMA.



Liite 6 Alkoholin takavarikkopaikat ja -määrät litroina 
Oulun, Kemin ja Tornion tullikamaripiireissä vuosina 

1919�1932.

Paikka Satamat Rautatiet Mereltä Saaret Manner Yhteensä

Vuosi

1919 12 29 50 115
1920 15 129 11 36 199 623
1921 439 877 22 2 290 1 630
1922 289 1 091 231 1 611
1923 102 2 218 374 1 120 3 814 
1924 68 1 212 1 239 6 233 5 584 14 336
1925 73 329 3 880 3 717 2 339 10 338 
1926 118 1 059 1 964 24 697 5 302 33 140
1927 86 1 040 1 713 4 640 3 090 10 569 
1928 125 1 137 641 1 897 6 009 9 809
1929 144 448 5 010 11 750 5 144 22 496
1930 64 226 8 748 6 627 18 022 33 687
1931 31 185 9 770 915 1 979 12 880 
1932 36 6 615 657

Yhteensä 1 566 10 016 32 998 60 894 49 974 155 705
Lähteet: Katso liitteiden 3, 4 ja 5 lähteet.



Liite 7 Alkoholin litrahinta Oulussa vuosina 1920�1931.

Lähteet: Poliisitutkintapöytäkirjat vuosilta 1920�1931. OPLA, rikososasto Ca:11�18. OMA. 
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Liite 8 Alkoholin litrahinta Kemissä vuosina 1920�1931.

Lähteet: Rikosilmoituspäiväkirjat vuosilta 1920�1931. KPLA, rikososasto Ad:3�17. OMA.
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Liite 9 Alkoholin litrahinta Torniossa vuosina 1920�1931.

Lähteet: Poliisikuulustelu- ja tutkintapöytäkirjat vuosilta 1920�1923. TPLA Cca:4�6. OMA;
Ilmoitusasiainpäiväkirjat vuosilta 1924�1931. TPLA Aeb:22�36. OMA.
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Liite 14 Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja 
juopumistapausten määrä tuhatta asukasta kohden Oulun 

kaupungissa vuosina 1920�1931.

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.

1920 21 332 56 41

1921 21 588 63 48

1922 21 470 71 51

1923 21 783 80 58

1924 22 273 83 61

1925 22 560 77 59

1926 23 020 90 66

1927 23 386 113 83

1928 23 478 81 66

1929 23 782 79 64

1930 24 186 89 79

1931 24 924 69 53



Liite 15 Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja 
juopumistapausten määrä tuhatta asukasta kohden Kemin 

kaupungissa vuosina 1920�1930.

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.

1920 2 579 107 35

1921 2 589 119 42

1922 2 678 169 79

1923 2 977 225 120

1924 3 060 249 139

1925 3 064 290 188

1926 3 279 263 175

1927 3 259 317 193

1928 3 363 330 245

1929 3 499 342 243

1930 3 663 308 188



Liite 16 Poliisin tietoon tulleiden rikos- ja 
juopumistapausten määrä tuhatta asukasta kohden Tornion 

kaupungissa vuosina 1921�1931.

Vuosi Asukasmäärä Rikostapaukset / 1000 as. Juopumistapaukset / 1000 as.

1921 2 142 294 48
1922 2 212 259 66
1923 2 183 209 89
1924 2 144 177 79
1925 2 272 169 93
1926 2 231 142 91
1927 2 316 206 101
1928 2 307 176 108
1929 2 299 194 77
1930 2 317 141 73
1931 2 285 186 75
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