
AUSCHWITZ - BIRKENAU 

 

 

 
näkymä Birkenaun kuolemanleirille, etualalla juutalaisramppi 

Leirien historiaa 
 
Auschwitz oli Krakovan läheisyydessä sijainnut saksalaisten 
rakentama keskitysleiri, tai oikeastaan leirien verkosto. Se 
muodostui suurimmaksi toisen maailmansodan aikaiseksi 
keskitysleiriksi. Leiri perustettiin alun perin puolalaisia poliittisia 
vankeja varten. Hiljalleen leireille alettiin kuitenkin kuljettaa 
myös muita ihmisiä sotavankeja Neuvostoliitosta, romaneja, 
juutalaisia ja niin edelleen. Leiriverkosto kasvoi ja lopulta se 
kehittyi valtavaksi järjestelmäksi, jossa työskenneltiin, 
sairastettiin, näännyttiin, kärsittiin, käytettiin ihmisiä koe-
eläiminä ja murhattiin arviolta 1,1-1,4 ihmistä teloittamalla, 
myrkkyruiskeilla ja kaasuttamalla. Auschwitzista muodostui 
todellinen kuolemantehdas. 
 
Leirien verkosto 
 
Auschwitz muotoutui kymmenistä alaleireistä ja jokaisella eri 
leirille muodostui omat tarkoituksensa. Kolme suurinta leiriä 
olivat: 
- Auschwitz I toimi leiriverkoston kantaleirinä 
- Auschwitz II - Birkenau suunniteltiin tuhoamiskeskukseksi. 
Valtaosa Auschwitzissa menehtyneistä noin 1,1-1,4 
miljoonasta ihmisestä murhattiin juuri täällä. 
- Auschwitz III - Monowice rakennettiin lähinnä IG Farbenin 
uuden teollisuusalueen orjatyövoiman asuttamista varten. 
 
Vankiryhmistä 
- Poliittiset vangit 
- Sotavangit 
- Romanit 
- Juutalaiset 
- Vankiryhmien kohtalot 

 
 

 
Auschwitz I sisäänkäynti 

 
 

 
Piikkilanka-aitaa pääleirin sisältä 



Elinolot 
 
Elämä keskitysleirillä oli todella raskasta. Saksalaiset tekivät 
tarkoituksella vankien elämästä sietämätöntä. Parakit, joista 
osa oli alkujaan tarkoitettu hevosille, olivat aivan täyteen 
ahdettuja, likaisia ja huonosti lämmitettyjä. Tämän 
seurauksena monet sairastuivat vakavasti. Vankien ruovalio 
koostui leivästä ja keitosta, jotka olivat molemmat useinkin 
laadultaan kelvottomia ja määrällisesti täysin riittämättömiä 
keskitysleirin rankkaan työtahtiin. Vankien vaatetus oli 
riittämätön. Kengät olivat usein sopimattomat ja varsinkin 
puukengät olivat vankien pelkäämiä. Talvisin yksinkertaiset 
puuvillavaatteet eivät riittäneet lähimainkaan pitämään uhreja 
lämpiminä ja lisävaatetuksesta seurasi rangaistus. 
Rangaistuksia jakelivat usein ns. kapot eli vankien joukosta 
valitut parakinvanhimmat. He olivat usein pelättyjä, ankaria ja 
väkivaltaisia. Rangaistukset olivat sietämättömän kovia 
esimerkiksi satunnaiset pahoinpitelyt, teloitukset, 
riipputtamisrangaistukset ja seisomisrangaistukset olivat 
arkipäivää. Näiden seurauksena vangit menettivät usein 
työkykynsä ja se tarkoitti käytännössä kuolemaa. Jos ei 
kyennyt työhön oli arvoton. Työ johon vangit pakotettiin oli 
suuri rasitus. Työpäivät olivat todella pitkiä ja työssä täytyi olla 
nopea, muuten rangaistukset uhkasivat. Eri työt rasittivat eri 
tavoin. Halutuimpia olivat sisätyöt, vaikka selviäminen ei ollut 
näissäkään varmaa, mahdollisuudet kuitenkin olivat 
suuremmat kuin esimerkiksi teiden rakentamisessa tai 
kaivoksissa, joissa elinajanodote oli pahimmillaan muutaman 
viikon luokkaa. Vangit joutuivat elämään jatkuvassa 
kuolemanvaarassa. 

 
Asuinolot Birkenaussa 

 
 
 
 

 
Auschwitz I rekonstruoitu teloitusseinä 

 
saniteettitiloja Birkenaussa 



 
Birkenaun portti ja pahamaineinen juutalaisramppi 

 
 

 
Vielä jäljellä oleva krematorio I kantaleirissä 

 

 

 
käytettyjä Zyklon B kanistereita 

Joukkomurhan prosessi 
 
- juutalaisramppi 
 
Juutalaiset ja muut vangit kuljetettiin leireille usein junissa. 
Murhaprosessin kannalta oli helpompaa, jos vainotut saatiin 
kuljetettua mahdollisimman lähelle kaasukammioita. Birkenaun 
vuonna 1944 Unkarin juutalaisia varten valmistunut 
juutalaisramppi onkin muodostunut holokaustin symboliksi. 
Rampille saavuttuaan tulijat jaettiin väkivaltaisesti kahteen 
ryhmään: oikealle ja vasemmalle. Osa valituista pääsi sisään 
leirille tekemään pakkotyötä, noin 70-75% (Rudolf Hoessin 
arvio) tulijoista ei päässyt töihin. Heille uskoteltiin että 
seuraavaksi heidät desinfioitaisiin, todellisuudessa seuraava 
askel oli kaasukammiot. Juutalaisrampilla takavarikoitiin myös 
viimeiset uhrien omistukset ja ne lähetettiin leirin osaan nimeltä 
Kanada lajiteltaviksi. Lajitellut käyttökelpoiset esineet lähetettiin 
edelleen Saksalaisten käyttöön. 
 
- kaasukammiot 
 
Natsit kokeilivat erilaisia joukkomurhaamisen vaihtoehtoja 
sodan alkuvaiheessa. Esimerkiksi joukkoteloitukset ja 
räjäyttäminen huomattiin vuoden -41 loppuun mennessä 
huonoiksi vaihtoehdoiksi ja esimerkiksi Auschwitzissa keksittiin 
kaasuttamisen mahdollisuus. Leirillä ruvettiinkin käyttämään 
Zyklon B -nimistä hyönteismyrkkyä vankien kaasuttamiseen. 
Ensin kaasuttamista testattiin parakin 11 kellarissa, jonka 
jälkeen kantaleirin vieressä sijainnut ruumishuone muutettiin 
kaasukammioksi (krematorio I). Birkenaun lähelle nousi kaksi 
pienempää koekaasukammiota (bunkkerit 1 ja 2 ns. pieni 
punainen ja valkoinen talo). Myöhemmin Birkenaun leirille 
rakennettiin vielä neljä krematoriota (II-V). Kaasukammioissa 
sonderkommando -nimiset vankiryhmät ohjasivat uhrit pesu- tai 
suihkuhuoneeseen, eli todellisuudessa kaasukammioihin. Ovi 
suljettiin ja SS-mies kävi kaatamassa Zyklon B:n kaasukammion 
katosta uhrien päälle. 
 
- krematoriot 
 
Kaasukammioista sonderkommando -ryhmän jäsenet veivät 
uhrit krematorioihin poltettavaksi. Ennen krematointia uhreilta 
kuitenkin leikattiin vielä hiukset, heidän mahdolliset 
kultahampaat kerättiin talteen ja heidän ruumiinonkalot tutkittiin 
mahdollisten piilotettujen arvoesineiden varalta. Auschwitzissa, 
riippuen kreamatoriorakennuksesta, polttouunit sijaitsivat joko 
kaasukammioiden yläkerrassa tai samassa kerroksessa. 
Krematorioiden teho ei kuitenkaan aina riittänyt ja ajoittain 
ruumiit jouduttiin hävittämään krematorioiden lähiympäristöön 
rakennetuilla polttokuopilla ja ruumisrovioilla. 



 
Krematorio I:n kaasukammio 

 
 
 

 
Krematorio II:n jäännökset nykyään 

Vapautus 

Auschwitz vapautettiin 27.1.1945, päivänä jolloin nykyään 
vietetään vainojen uhrien muistopäivää. Saksalaiset yrittivät 
hävittää merkkejä kansanmurhasta ja siksi esimerkiksi tarkkaa 
uhrien lukumäärää ei tiedetä ja krematoriot II-V on tuhottu. Leiri 
evakuoitiin ja kuolemanmarssit alkoivat. Seitsemäs toukokuuta 
1945 Saksa antautui ehdoitta ja saksalaisten suorittamien 
kauhujen mittasuhteet alkoivat paljastua. Tämä tarkoitti myös 
syyllisten rankaisemista ja esimerkiksi leirin komendantti 
Rudolf Hoess tuomittiin kuolemaan. Hänet hirtettiin 16.4.1947 
kantaleirin välittömässä läheisyydessä. Monet syylliset 
kuitenkin pääsivät pakoon ja suuri osa unohtui. 

 

 
Birkenau nykyään 

 
Rudolf Hoessin (leirin komentaja) teloituspaikka 

 
 
 

 
Leiriltä löytyneitä kenkiä 



Lisätietoa 
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Auschwitzin museo 
United States Holocaust Memorial Museum 
Kuvia Auschwitzista 
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- Hoess, Rudolf: Commandant of Auschwitz 
- Holmila, Antero: Holokausti Tapahtumat ja tulkinnat 
- Klee, Ernst; Dressen, Willi; Riess, Volker: "The Good Old 
Days" The Holocaust as Seen by Its Perpetrators and 
Bystanders 
- Kogon, Eugen: The Theory And Practice of Hell 
- Lang, Hans-Joachim: Parakki 10 Naiset Auschwitzin koe-
eläiminä 
- Nyiszli, Miklós: I Was Doctor Mengele's Assistant 
- Rees, Laurence: Auschwitz The Nazis & The'Final Solution' 
- Steinbacher, Sybille: Auschwitz A History 

Kysymyksiä: 
 
- Miksi ihmisiä vainotaan? 
- Miten rasismiin pitäisi suhtautua? 
- Mitkä seikat mahdollistivat Auschwitzin? 
- Miksi muu maailma ei puuttunut Auschwitzin toimintaan? 
- Mikä on yksilön vastuu? Ketä voimme syyttää? 
- Natsit perustelivat tekojaan "järkisyillä". Mistä ihminen tietää 
mikä on oikein? 
- Voiko moraali pohjautua järkeen? 
- Mitä voimme oppia Auschwitzista? 
- Voimmeko estää vastaavat tapahtumat nyt ja 
tulevaisuudessa? Miten? 

     Murhattujen ihmisten leirille tuomia valokuvia 
 

 

http://en.auschwitz.org/m/
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005189
http://pelu.jns.fi/history/auschwitz/auschwitz.htm

