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SSHS:n esitelmäsarja
Sotamuseo 25.helmikuuta 2015
Eversti evp Ari Rautala

Taistelut Laatokan pohjoispuolella (dia 1)
1. Vihollisuudet talvisodan alussa (dia 2)

Kuva 1. Neuvostojoukot marraskuussa 1939.
Laatokan pohjoispuolella hyökkäsi 8. Armeija, jonka vahvuus oli sodan alussa noin 75 000 sotilasta.
Armeija perustettiin LenSp:ssä marraskuussa 1939. Laatokan Karjalassa armeijalla oli kaksi
komentajaa: ensin armeijakunnan komentaja V.N. Kurdjumov ja joulukuun puolivälistä lähtien
G.M. Štern. Espanjan sodan veteraani ja NL:n sankari, joka joutui vaikeuksiin 1941. Huhtikuussa
1941 saksalainen kuljetuskone tuli Smolenskin suunnasta ja laskeutui Moskovaan. Štern vastasi
tuolloin ilmapuolustusasioista, joten pidätystä seurasi tuomio ilman oikeudenkäyntiä.
Kuulusteluissa Štern tunnusti olleensa salaliittolainen 1930-luvun alun Puna-armeijassa sekä
olevansa saksalaisten vakooja. L Berija määräsi ammuttavaksi lokakuussa 1941.
Armeijaan kuului kaksi armeijakuntaa: 1. AK ja 56. AK. 1. AK perustettiin Petroskoissa jo vuonna
1922. Ennen talvisotaa armeijakunta siirrettiin Pähkinäsaaresta Laatokan Karjalaan. Tuolloin sitä
komensi ensin prikaatinkomentaja R.I.Panin ja hänen jälkeensä divisioonankomentaja D.T. Kozlov.
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56. AK perustettiin Petroskoissa 1939 ja sillä oli kaksi komentajaa talvisodan aikana:
divisioonankomentaja A.I. Tšerepanov ja prikaatinkomentaja K.A.Korotjev.
Talvisodan alun Laatokan suunnan neuvostojoukot on esitetty taulukossa n:o 1 (dia 2).

Joukko

Suunta
I Armeijakunta:

155. Divisioona

Porajärvi-Kuolismaa

139. Divisioona

Ägläjärvi-Tolvajärvi

56. Divisioona

Loimola
LVI Armeijakunta:

18. Divisioona

Lemetti

34. HvPr

Lemetti

168. Divisioona

Pitkäranta

75. Divisioona

Prääsä (reservinä)

Taulukko n:o 1. Laatokan suunnan neuvostojoukot talvisodan alussa.

2.Tolvajärvi oli ensimmäinen ja hyvin tervetullut voitto
Luonnonkaunis Tolvajärvi ja erityisesti sen tunnettu harjumaisema oli joulukuussa 1939 venäläisen
139. Divisioonan kohteena.Tolvajärvi oli tunnettu matkailu-ja retkeilyalue. Siellä oli
erityisnähtävyyksinä ortodoksisen kirkon lisäksi matkailumaja (dia 4).

Kuva 1. Tolvajärven matkailumaja ennen ja nyt.
Eversti Talvela tapasi ylipäällikön 6. joulukuuta. Ylipäällikön mielestä tilanne oli kaikkialla uhkaava.
Tolvajärvestä hän sanoi, että perääntyminen siellä uhkaa Hägglundin IV Armeijakunnan selustaa ja
Karjalan rataa. Talvelan tulevalla vastuualueella joukot perääntyivät tuolloin Ägläjärveltä länteen ja
Ilomantsin suunnalla oltiin Lutikkavaaran-Korentovaaran tasalla. Talvelan tehtävä oli muhkea eli
lyödä Korpiselän ja Ilomantsin suuntiin etenevä vihollinen ja yhteistoiminnassa IV Armeijakunnan
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vallattava Suojärvi. Yhteistoiminnassa armeijakunnan kanssa, koska tuleva Ryhmä Talvela oli
suoraan ylipäällikön alainen. Ilomantsin ja Tolvajärven suunnan joukoista muodostettiin
komentajansa mukaan Ryhmä Talvela1 (Paavo Talvela, ent. Thorén; 1897–1973). Talvela oli
tuolloin reservistä tullut jääkärieversti. Esikuntapäälliköksi tuli everstiluutnantti M.K.Stewen (1896?). Esikunnan perusti Sotakorkeakoulu.
Tolvajärven suunnalla viivytti rajalta Tolvajärvelle Osasto Räsänen, johon kuului
rajamiestaustainen ErP 10 sekä erämaihin tottumattomat ErP 112, K/JR 37 ja Ptri/KTR 13. Osastoa
komensi jääkärieverstiluutnantti Veikko Räsänen (1893–1954).2 Viivytysvaihe kesti kuusipäivää ja
oli pituudeltaan 60 kilometriä. Osaston upseereiden taistelumoraalia epäiltiin. Loimolan suunnassa
viivytti TstOs Teittinen, johon kuului P/JR 34, P/JR 36 ja KTR 12. Hyökkääjänä oli 139. JvD.
(Dia 5)

139. Jalkaväkidivisioona (JvD) perustettiin Valko-Venäjällä reserviläisistä syyskuussa 1939.
Divisioona osallistui Puolan valtaukseen, jonka jälkeen siirrettiin Vitebskiin. Marraskuun 6. päivänä
1

Aluksi Osasto Talvela. 19. joulukuuta alkaen Ryhmä Talvela.
Jatkosodassa Räsänen palveli rajavston komentajana, LinnPr:n komentajana, Maaselän sotilashallinnossa, KotijE:ssa,
KoulK:n päällikkönä sekä Viipurin että Lappeenrannan varuskunnan päällikkönä.
2
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tuli käsky siirtyä Laatokan Karjalaan 8. Armeijan alaisuuteen. Venäläislähteet toteavat, että
Tolvajärven taistelut 8.-12. joulukuuta 1939 epäonnistuivat ja divisioonan oli peräännyttävä
Vegarusjärvelle ja Salonjärvelle. Tammikuun 16. päivänä 1940 divisioona alistettiin 14.
Armeijakunnalle, joka vuorostaan kuului II luokan armeijakomentaja G.M. Sternin 8. Armeijan
alaisuuteen. Taistelut jatkuivat Loimolan suunnassa. Huhtikuussa 1940 divisioona siirrettiin
Odessan sotilaspiirin alaisuuteen, josta aika pian Kiovan Erityissotilaspiiriin. Divisioona ehti ennen
hajottamistaan syyskuussa 1941 taistelemaan Ukrainassa. ”Suomivaiheessa” komentajina olivat
prikaatinkomentaja Nikolai Beljajev ja prikaatinkomentaja Pavel Ponedelin. Normaali 17 500–
18 000 sotilaan jalkaväkidivisioona, jossa oli runkona kolme jalkaväkirykmenttiä ja
kenttätykistörykmentti.
Venäläisdivisioona vastassa oli Erillinen Pataljoona 10 (venäläisdivisioonassa niitä oli yhdeksän). Ei
kuitenkaan ihan yksin, sillä Mikkelistä tuli Aittojoelle Erillinen Pataljoona 112 ja Oulusta
Ägläjärvelle Polkupyöräpataljoona 7. Hieman myöhemmin paikalle ehti Erillinen Pataljoona 9.
Venäläiset etenivät noin 10 kilometriä vuorokaudessa ja tämä masensi puolustajaa. Oli sodittu
Antin päivästä alkaen ja mitään hyvää ei ollut oikein mistään kuulunut. Ägläjärvellä käytiin
ensimmäinen taistelu 5. joulukuuta, joka päättyi puolustajan tappioon.3 Väsyneet ja masentuneet
sotilaat pitivät hallussaan Ristisalmea.
Mikä oli Tolvajärven merkitys? Kohtalokkaan tärkeää oli se, että Tolvajärven vallattuaan vihollisella
on tiestöä kohti etelää aina Laatokan rannalle asti, joka vuorostaan merkitsee tunkeutumista
kenraalimajuri W Hägglundin komentaman IV Armeijakunnan selustaan. Tästä vuorostaan olisi
seurannut sangen ikävä mahdollisuus, että venäläisjoukoille aukeaisi mahdollisuus tunkeutua
Karjalan kannaksen (Kannaksen Armeija) suomalaisjoukkojen selustaan. Siellä oli valtakunnan
puolustuksen painopiste.
Laatokan Karjalasta ei muutenkaan kuulunut tuolloin erityisen kannustavaa. Tolvajärveltä
pohjoiseen kulki idästä Liusvaaran kautta tie Ilomantsiin. Tällekin tielle (joka ei edes ulottunut
rajalle asti) löysi tiensä 155. Divisioona.Yhdeksää venäläispaljoona vastassa oli suomalaisten
Erillinen Pataljoona 11. Ehdoton ylivoima pakotti suomalaiset siirtymään kohti Oinaansalmea, joka
oli viivytyksen takaraja.
155. Jalkaväkidivisoona perustettiin syyskuussa 1939 ja elinkaari ulottui lokakuuhun 1941.
Määrättiin lokakuussa 1939 Itä-Karjalaan. Siirtyi Karhumäen kautta Porajärvelle, jossa kuului I
Armeijakunnan alaisuuteen. Talvisodan jälkeen toukokuussa 1940 Karhumäessä levättyään
siirrettiin eri vaiheiden kautta Valko-Venäjälle ja Suuren Isänmaallisen sodan alettua (22.6.1941)
Läntiseen Erityissotilaspiiriin. Divisioonan taistelut jatkuivat saksalaista Keskustan Armeijaryhmää
vastaan. Taistelupaikkoina olivat muun muassa Novgorod ja Desna. Suurten tappioiden vuoksi
hajotettiin niin 1. Moskovan työläisprikaatin kuin 4. Moskovalaisen Kansan nostoväen
jalkaväkidivisioonan kesken. Venäläislähteissä kiinnittää huomiota se, että divisioonalta puuttui
tykistörykmentti (?), toisaalta oli tiedustelurykmentti (?) ja panssarivaunupataljoona. Suomen
suunnalla divisioona komensi prikaatinkomentaja Pjotr Aleksandrov.
Jo ennen Tolvajärven taistelua oli selvää, että Tolvajärven ja Ilomantsin suunta tarvitsevat
vahvistuksia. Toisekseen, jos halutaan vahvat puolustusasemat, mistään ei löydy tarvittavaa
määrää puolustajia. Todelliseksi vaihtoehdoksi jäi hyökkäys. Mistä tähän saadaan tarvittavat
joukot ja komentajat? Tampereella perustettu everstiluutnantti Aaro Pajarin (1897–1949)4
3
4

PPP 7 menetti kaikki konekiväärinsä.
Jatko- ja Lapin sodassa 18. D:n ja 3. D:n komentaja.
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komentama Jalkaväkirykmentti 16 ja sitä tukeva porilainen Kenttätykistörykmentti 6:n III
Patteristo vahvensivat Tolvajärven suuntaa. Mainitut joukot irrotettiin Karjalan kannakselle
olleesta ainoasta reservidivisioonasta.
(Dia 6) Ilomantsin suuntaa paikattiin kolmella Kenttätäydennysprikaatin pataljoonalla (V/KTPr,
XII/KTPr ja XIII/KTPr). Prikaati itsessään hajotettiin. Jo joukkoyksiköiden nimistä voi päätellä, että
nyt m/Cajander esiintyi parhaimmillaan.5 Ilomantsin suunnan joukoista perustettiin Osasto A, jota
komensi jääkärieversti Per (Pelle) Ekholm (1893–1973).6

Ensimmäisenä komentajista paikalle saapui 7. joulukuuta everstiluutnantti Aaro Pajari. Hänen
joukkonsa olivat vielä matkalla. Pajarin tilannearvion mukaan oli ehdottomasti estettävä
venäläisten pääsy Tolvajärven kapeikkoon ja sivustoihin ja selustaan oli hyökättävä. Alustava
suunnitelma koki heti alkuunsa kolhuja. Pajari havaitsi pimeänä yönä, että PPP 7 on Ristisalmelta
5

Pääministeri Cajander on syyttä suotta saanut leiman otsaansa. Todelliset syypäät kehnoon varustelutilanteeseen
ovat erityisesti 1930-luvun suomalaiset poliitikot ja politiikka.
6
Jatkosodassa JR 47:n ja 12. D:n komentaja. Haavoittumisen jälkeen HelSl:n komentaja ja HelSp:n päällikkö.
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matkalla Koti-Suomeen päin, vaikka sen piti olla pysäyttämässä vihollista. Jonkin ajan kuluttua
perille pääsi yksi Pajarin pataljoona (I/JR 16), joka sai heti suoraan auton lavalta noustua
pysäyttämiskäskyn Kivisalmen taakse. Saatu tehtävä epäonnistui. ”Jostain” tuli käsky, että asemat
on jätettävä saarrostusvaaran vuoksi. Pataljoona hajosi ja menetti paljon muutenkin vajaata
kalustoaan. Lisäksi Tolvajärven kapeikkomaasto vaihtoi haltijaa.
(Dia 7)
Seuraavana päivänä (8. joulukuuta) tuli Talvela keskelle sekamelskaa. Talvela kuten myös Pajari
eivät olleet sotilaita, jotka levittävät onnettomina käsiään erittäin hankalan tilanteen edessä.
Ensimmäinen reaktio oli hyökätä. Kokoon saatiin noin kahden komppanian kokoinen osasto, joka
pyrki vihollisen selustaan Tolvajärven eteläpään ylitse. Johtajaksi lähti Pajari.7 Mukaan saatiin myös
rauhoittunut PPP 7, jonka oli määrä hyökätä Kotisaareen.8 Pajari lähti liikkeelle ripeästi klo 22.00 ja
PPP 7 lähti puolenyön maissa. Aamuyön varhaisina tunteina kuului koko alueella kiivaita taistelun
ääniä. Pian alkoi tulla lisätietoja. PPP 7:n vaikeissa olosuhteissa tehty hyökkäys oli epäonnistunut,
joukot ovat paluumatkalla ilman kaatunutta komentajaansa (kapteeni Raymond August Eriksson;
synt. Joensuussa 1903).
Pajarin suunnalta alkoi myös kuulua taistelun varsin meluisaa ja pitkäkestoista taistelun melskettä.
Yö meni Ryhmä Talvelan komentopaikalla suuressa epätietoisuudessa ja synkkää ennustavissa
aavistuksissa. Aamulla varhain tuli Pajarin joukkojen mukana hyviä uutisia. Vihollinen oli yöllä
yllätetty leirinuotiolla ja siitä syntyi venäläisten keskuudessa melkoinen ”revohka”.9 Kiivas
laukaustenvaihto johtui ilmeisesti siitä, että venäläiset kävivät toistensa kimppuun. Lopputuloksen
kannalta oli merkittävää, että saatiin hengähdystauko ja luottamus siihen, että ei tässä aina olla
altavastaajia.
(Dia 8)
Näillä toimilla ei kuitenkaan ollut operatiivista ratkaisua. Mitään vihollisjoukkoja ei ole melko
hyvästä alusta huolimatta lyöty. Päätettiin hyökätä uudestaan ja pikaisella aikataululla Talvelan
vaatimuksesta. Tolvajärvi on ratkaistava 11. joulukuuta alkaen ja Ekholm lähtee liikkeelle
seuraavana päivänä. Meidän tiedossa ei tietenkään ollut, että myös venäläiset aikovat aloittaa
oman päähyökkäyksensä 12. joulukuuta. Tästä saatiin esimakua, kun venäläinen pataljoona
koukkasi (11.12.1939) Tolvajärven pohjoispuolitse Hirvasjärven kautta, katkaisi tien ja joutui
taisteluun kenttätykistöpatteriston kanssa. Nopeasti kootuilla tilapäisosastoilla vihollinen
karkotettiin tulosuuntaansa. Yli sata kaatunutta jäi paikalle mykkinä todistajina. Osa ehti
tyhjentämään huoltopaikan makkarakeiton (ns. makkarasota).
Tietenkään divisioonan yhden pataljoonan hyökkäys ei ollut muuta kuin alkusoittoa. Etelässä yli
Tolvajärven ryntäsi toinen vihollispataljoona, joka lyötiin takaisin. Kolmas yritys tehtiin huonolla
menestyksellä päätien suunnassa. Huomattavaa on, että pataljoonien hyökkäykset tehtiin eri
aikoina. Entä jos olisi tahditettu samanaikaisiksi? Joka tapauksessa Talvelan oma
hyökkäyssuunnitelma sai tuoretta mietittävää.
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Talvelan halusi johtaa, mutta hänet puhuttiin ympäri. Oliko kysymyksessä fatalistinen halu mennä muiden mukana?
PPP 7:n komentaja kapteeni A Ericsson: Pataljoona pystyy ehkä hyökkäämään, mutta on kyvytön puolustuksessa.
9
Taustalla on venäjänkielinen hälytystä tarkoittava sana ”trevoga”. Suomen Suurruhtinaskunnassa seurattiin
venäläisten kasarmien elämää ja trevogan jälkeen tarkkailijoilta (useimmiten pikkupoikia) näytti siltä, että kaikki
ryntäävät kovalla melulla johonkin vailla mitään järkevää selitystä eli siis ”revohka”.
8
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Joulukuun hyökkäystä varten muodostettiin kolme osastoa. OsPajariin kuului vajaa JR 16, PPP 7,
ErP 112, vajaa patteristo/KTR 6 ja kaksi erillispatteria. OsEkholmin voimiin kuuluivat ErP 11,
V/KTPr, XII/KTPr ja patteri/KTR 6. Reservin muodostivat ErP 10, pataljoona/JR 1 ja komppania/JR
37. Taistelujaotuksesta selviää, että toimittiin tilauspäiskokoonpanoin (Jousimies, Oinas, Keihäs
jne). Rykmentti alkuperäisessä tarkoituksessaan jäi pois.
Tarkistettu suunnitelma johti ajatukseen ja toteutukseen kaksipuolisesta saarrostuksesta.
Jääkärimajuri Jaakko Malkamäen (1897–1959)10 johtoon annettiin kaksi pataljoonaa11 tehtävänään
hyökätä järvilinjan pohjoispuolitse venäläisten selustaan. Päävoimien tehtävänä oli eteneminen
Tolvajärven yli etelässä ja Kotisaaren kautta vihollisen sivustaan. Tien suunnassa oli tarkoitus vain
sitoa vihollinen. Malkamäki lähti liikkeelle aamulla varhain 12. joulukuuta. Hyvät suunnitelmat
eivät toteutuneet. Ensinnäkin Malkamäki myöhästyi lähdössä ja eksyi reitiltä etenemisen aikana
saapuen Hirvasjärven länsirannalle. Kuroakseen aikataulua umpeen Malkamäen joukot päättivät
oikaista suoraan Hirvasjärven yli. Vastassa oli yllätys. Venäläisten hyökkäys oli myös päässyt
alkuun. He aikoivat edetä yhdellä rykmentillä Hirvasjärven pohjoispuolitse, yhdellä rykmentillä
Kotisaaren kautta yli Tolvajärven ja yhdellä rykmentillä hyökätä tietä pitkin. Koko 155. JvD oli
liikkeellä. Malkamäen joukot kohtasivat Hirvasjärveä kiertävän rykmentin sillä seurauksella, että
suomalaisjoukot hajosivat ja aloittivat vetäytymisen. Tosin vihollisrykmentti menetti paljon
taistelukyvystään. Tapahtunut tosiasia romutti idean kaksipuolisesta saarrostuksesta.

10

Talvisodassa ERP 9:n ja RakP:n komentaja. Jatkosodassa III/JR 50 komentaja, VI AK:n HTK:ssa, Iskuosasto
malkamäen komentaja, Kannaksen Ryhmän sotasaalistston päällikkö, PM:n sotilashallinnossa, HTK 1:ssä,
Täydennyspataljoona Malkamäen komentaja ja tstopäällikkö joko sotilasläänissä tai linnoitusesikunnassa (?). Talvelan
mielestä Malkamäen johtaminen oli tarmotonta ja hajanaista.
11
ErP 9 ja I/JR 16 (= levänneitä reservipataljoonia).
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Kotisaaren suunnalla ei mennyt oikeastaan yhtään sen paremmin. Saaren eteläpää pysyi vaivoin
suomalaisten hallussa, mutta siinä kaikki. Tolvajärven tiensuunnassa toiminut jääkärimajuri Osmo
Laakson12 (1895–1941) pataljoona (PPP 7) pääsi myöhästyneenäkin eteenpäin pitkin harjua. Ei
tosin pitkälle, koska tappiot alkoivat nousta liian suureksi. Kaksipuolinen saarrostus tyrehtyi.
Pajarin mielestä ei ole kuitenkaan syytä jäädä puolustukseen. Uudeksi päätökseksi tuli käyttää
hyväksi menestystä siellä missä sitä ole olemassa. Reservit suunnattiin keskustan alueelle13 ja
aiottiin yrittää meillä harvinaisempaa suoraa rintamahyökkäystä.
Toteutusvaiheessa Tolvajärven harjulla syntyi raju taistelu, kärjessä II/JR 16.14 Vihollisen kannalta
johtaminen vaikeutui heidän rykmentin komentajansa kaaduttua. Kaatui sinne muitakin yli
tuhannen sotilaan verran. Matkailumajan alue siis vallattiin ja Kotisaaren osasto puhdisti saaren ja
meni yli Tolvajärven. Tolvajärven harjua puolustanut rykmentti oli osin tuhottu ja osin pakotettu
vetäytymään itään. Suomalaisten sotasaalis oli runsas; kenttätykkejä parin patterin verran,
parikymmentä panssarivaunua ja kymmeniä konekiväärejä. Kaatuneita oli noin 900 sotilasta.
Toisaalta hintana oli noin 350 suomalaissotilaan kokonaistappiot. Varsinainen Tolvajärven
taisteluvaihe päättyi 14. joulukuuta.

12

Talvisodassa PPP 7:n komentaja ja samalla Os Räsäsen ep. Jatkosodassa 17.D:n pionpäällikkö. Menehtyi
sydänhalvaukseen.
13
Reservit olivat oikeastaan jo valmiina oikeassa paikassa. Pajari kai ”unohti” kertoa siitä Talvelalle.
14
II/JR 16:sta muodostettiin ltn Heinivahon 38 miehen osasto. Heistä kahdeksan pääsi Hevossalmen yli.
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Vihollisen 139. JvD sai nenilleen. Henkisesti Tolvajärven vaikutus ulottui koko kenttäarmeijaan
osoittaen kouriintuntuvasti, että sitkeästi taistellen ylivoimaa voidaan tasoittaa. Myös ulkomailla
havaittiin, että Suomea ei valloiteta parin viikon paraatimarssilla Helsinkiin. Sotakirjeenvaihtajat
purkivat valmiiksi pakatut matkalaukut. Venäläiset eivät olleet valmiita vielä luopumaan. Avuksi
tuli 75. Jalkaväkidivisioona, joka kohdattiin takaa-ajovaiheessa.
75. Jalkaväkidivisioona. Kaaderidivisioonan perinteet alkavat perustamisvuodesta 1927.
Syyskuussa 1939 divisioona toimi Viron suunnalla ja marraskuussa lyhyen Pähkinäsaaren vaiheen
jälkeen joukot siirrettiin Laatokan Karjalaan 8. Armeijan I Armeijakunnan alaisuuteen. Elokuussa
1940 divisioonan oli Valko-Venäjällä. Syyskuussa 1941 divisioona kärsi kovat tappiot Kiovassa ja
saman vuoden joulukuussa se hajotettiin. Laatokan suunnalla komentajana toimi
prikaatinkomentaja S.I. Nedvigin.
Uusi divisioona ei lannistanut Talvelaa. Hyökkäyshenkinen eversti piiskasi rättiväsyneitä joukkojaan
eteenpäin ja tulosta syntyi. Ensiksi PPP 7 eteni Ristisalmelle. Muut lepäsivät. Jouluaaton aattoon
mennessä suomalaiset etenivät 40 kilometriä Aittojoelle, jonne liike pysähtyi sodan päättymiseen
asti. Etenemisvaiheen aikana selvisi samalla, että voimat eivät riitä Suojärven valtaukseen. Talvela
järjesti jääkärieverstiluutnantti Kaarlo Viljasen (1893–1942)15 Pajarin kaveriksi
(sijaiskomentajaksi). Ägläjärvi kukistui 22. joulukuuta. Seuraavana päivänä rintama oli Aittojoella.

Aittojoella taistelut kuitenkin jatkuivat ankarissa pakkasissa, koska muun muassa tältä suunnalta 8.
Armeija halusi helpottaa etelän moteissa olevia kohtalotovereitaan. Tilanne vaikutti tammikuussa
1940 aika pahalta ja Talvelalla oli jo lupa mennä takaisin Tolvajärvelle. Ei mennyt, vaan tapeltiin
toista viikkoa, kunnes vihollinen keskeytti ratkaisuun pyrkivät sotatoimet. Pajari 13.3.1940: Me
lähdemme täältä rauhan töihin. Mutta me muistamme Karjalan korpien äänet ja sankarikuoleman
käyneittein toveriemme tarinan.
Ilomantsin suunnalla vihollinen pääsi Oinaansalmelle (15 km Ilomantsista) ja Kallioniemelle (10 km
kirkolta). Vastassa oli edellä mainittu 155. Jalkaväkidivisioona. Edellä mainittuihin paikkoihin myös
vihollisen kärkiosastot pysäytettiin. Meidän tavoitteena oli työntää vihollinen idemmäksi. Yritettiin
hyökkäystä Oinaansalmelta Möhkön lossille. Taisteluhalua ei meiltä puuttunut, mutta ilmeisesti
riittävää koulutustasoa ei ollut. Toisaalta 15. joulukuuta Oinaansalmella koukkaava noin kahden
pataljoonan taisteluosasto lyötiin sangen perusteellisesti (= Ryhmä Talvelan ensimmäinen
täydellinen tuhoamistaistelu). Tilanne vakiintui ja alkoi sissitoimintavaihe vihollisen selustaan.
Mikä lienee syynä, että tietty passiivisuus leimasi venäläisten toimintaa, vaikka heillä oli edelleen
yli kolminkertainen miesylivoima. Helmikuussa Talvela lähti Karjalan kannakselle ja Pajari jäi
johtajaksi.
Tolvajärven-Aittojoen taisteluissa kaatui yli 4 000 vihollissotilasta ja vangiksi jäi noin 600 sotilasta.
Sotasaaliista mainittakoon: 69 panssarivaunua, 31 erilaista tykkiä, 10 kranaatinheitintä, 220
konekivääriä, 142 pikakivääriä jne. Ryhmä Talvelan talvisodan kokonaistappiot olivat yli 3 800
sotilasta (1 300 kaatunutta, 2 400 haavoittunutta ja 200 kadonnutta).
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Jatkosodassa 4.D:n komentaja. Kaatui miinaräjähdyksessä.
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3. Kollaa kesti (Dia 9)

Erkki Palolampi: Kollaa kestää. Kollaanjokea ei alun perin aiottu puolustustasaksi, koska noin 10
kilometriä idempänä olevaa Piitsoinojaa pidettiin maastollisesti selvästi parempana
pysäytysmaastona ja siksi siellä tehtiin myös kenttävarustustöitä. Sodan syttyessä Piitsoinojalle
suunnattiin pohjoiskarjalainen Jalkaväkirykmentti 36. Aluksi sitä komensi jääkärieversti Aarne
Sainio (1893–1968)16. Hänen jälkeensä rykmenttiä komensi jääkärieverstiluutnantti Otto Martti
(1892–1967)17. Reilun viikon jälkeen Martti luovutti komentajuuden jääkärieversti Einari Weijolle
(1881–1954).18 Rykmentti kuului jääkärieversti Lauri Tiaisen (1890–1958)19 komentamaan 12.
Divisioonaan.
Samaisen divisioonan väsynyt Jalkaväkirykmentti 34 siirtyi sodan alussa rajalta Piitsoinojan kautta
länteen. Tätä Sortavala-Jaakkiman alueella perustettua rykmenttiä komensi everstiluutnantti
Wilhelm Teittinen (1893–1940)20 eli ”Sota-Ville”. Kolmas rykmentti – everstiluutnantti Harry
16

Palveli ennen YH:ta Joensuun Sp:ssä. Jatkosodassa aluksi JR 51:n komentaja ja 1942 alkaen Savo-Karjalan Sl:n
komentaja.
17
Martti toimi jatkosodassa JvKoulK:n päällikkönä, Savo-Karjalan S:n komentajan apulaisena, HTK:n päällikkönä, PM
Linn-osastolla ja Topografia-osastolla.
18
Weijo oli jatkosodassa Keski-Pohjanmaan sl:n komentaja. Vapautettiin reserviin vuonna 1943.
19
Sairastui tammikuun lopussa, seuraajaksi määrättiin jääkärieversti Antero Svensson. Palveli jatkosodassa
Kotijoukkojen esikunnassa.
20
Teittinen kuoli maaliskuun lopussa sairauteen.
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Kinnusen (1893-?)21 Savonlinnassa perustettu Jalkaväkirykmentti 35 oli armeijakunnan reservinä
Loimolassa. Vastassa oli venäläisten 56. Divisioona. (Dia 10 ja 11).

Kuva 2. 56. Moskovalaisen Punalipun Jalkaväkidivisioonan sotilaita. Divisioonan vahvuus oli
joulukuun 1939 alussa lähes 16 000 sotilasta, tykkejä oli noin 140 ja alistusten ansiosta
panssarivaunuja noin 100 kappaletta. Kesällä 1940 divisioona osallistui Viron miehittämiseen ja
myöhemmin puolusti Grodnon aluetta.
Tiaisen divisioona sai käskyn päämajasta asti käskyn hyökätä Suojärvelle.22 Joulukuun 3. päivänä
Jalkaväkirykmentti 36 lähti etenemään kohti Suvilahtea. Koska venäläiset etenivät hitaasti ja
suomalaiset pääsivät helposti noin 10 kilometriä eteenpäin. Liike pysähtyi kohdattuihin
panssarivaunuihin, joka tottumattomassa joukossa aiheutti paniikin. Hyökkäys kuivui kasaan ja
rykmentti palasi Piitsoinojalle. Vihollinen saapui Piitsoinojalle 4. joulukuuta ja ilmeisesti
panssaripelko oli syynä siihen, että Jalkaväkirykmentti 36 jätti asemansa. Piitsoinojan tapaus
aiheutti hyökkäysvalmistelujen keskeyttämisen ja siirtymisen takaisin viivytykseen.
Vihollinen ei pariin päivään seurannut perässä. Tilanne johti siihen, että Jalkaväkirykmentti 34 sai
tehtäväksi miehittää pikaisesti Kollaanjoen linjan. Vahvennuksina rykmentti sai
kenttätykistöpatteriston ja reservirykmentistä kaksi pataljoonaa. Taisteluosaston vahvuus oli siten
neljä pataljoonaa. Jalkaväkirykmentti 36 siirrettiin divisioonan eteläpuolisiin mottitaisteluihin.
Joulukuun 5. päivänä yritettiin vielä hyökkäystä, joka kuivui kasaan Näätäojalla. pari päivää
myöhemmin venäläiset olivatkin Kollaanjoella.

21
22

Kinnunen oli jatkosodassa hetken JR 60:n komentaja ja pitkään koulutuskeskuksen päällikkö.
Suojärvi oli useiden teiden risteys.
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Kuva. Kollaanjoki nykyasussa. Kuvattu sillalta alajuoksuun päin. Vasemmalla suomalaisten asemat
(ml. kapteeni Aarne Juutilaisen komentopaikka (matkaviljanen.fi).
Varsinaiset taistelut Kollaalla alkoivat 7. joulukuuta.23 Viholliselta kului muutama päivä turhaan
yrittäessään murtaa puolustusta tien suunnassa ja se vaihtoi menetelmiään. Suomalaisten
puolustus yritettiin murtaa kiertämällä etelästä ja pohjoisesta käsin. Tämäkään ei onnistunut
puhumattakaan eteläsuunnan raskaista tappioista. 56. Jalkaväkidivisioonan eteneminen pysähtyi.
Suomalaiset yrittivät 20.joulukuuta saartaa vihollisjoukot hyökkäämällä pohjoisesta kahdella
pataljoonalla. Luja vastarinta ja pakkanen pysäytti hyökkäyksen.
”Marokon kauhu” halusi jokailtaisen totinsa/iltapaukun. Totilasin sekoittamiseen kelpasi vain
Faber 2- kynä. Erään kerran iltaryyppyä piti odottaa noin kuusi tuntia, ennen kuin lähetti löysi
oikean kynän rykmentin esikunnasta.
Tiaisen 12. Divisioona sai käskyn siirtyä hyökkäykseen. Tavoitteena oli, että Talvelan
myötävaikutuksella rintama siirretään Suojärven tasalle. Tähän voimat eivät riittäneet, mutta
Kollaan suunnalla tehtiin paikallisia hyökkäyksiä, joka osoitti venäläisille, että rintaman
murtaminen taitaa olla jopa mahdotonta. Hiljaisempien jaksojenkin aikana Kollaalla ammuttiin
joka päivä ja tehtiin paikallisia hyökkäyksiä puolin ja toisin. Jatkuva kuluttava taistelutoiminta
pudotti vähitellen suomalaiskomppanioiden vahvuuden 40–60 mieheen. Pakkastakin oli ajoittain
yli 40 astetta. Kollaalla tiedettiin varsin hyvin, että jos puolustus ei pidä, mottitaistelujen
onnistuminen on vakavasti uhattuna. Tammikuun puolivälissä vihollisdivisioona sai rinnalleen 164.
Divisioonan.
164. Jalkaväkidivisioona perustettiin reserviläisistä vuonna 1939 Valko-Venäjällä. Divisioona
osallistui Puolan valtaukseen. Joulukuussa divisioona saapui Petroskoin, josta se siirrettiin Kollaalle
8.Armeijan I Armeijakunnan alaisuuteen. Keväällä 1940 divisioona siirrettiin Ukrainaan, josta
edelleen Odessan ja myöhemmin Kiovan sotilaspiirin alaisuuteen. Taistelut saksalaisia vastaan
alkoivat Romanian rajalla ja tämän jälkeen divisioona vetäytyi itään saksalaisten pakottamana.

23

Väitetään, että Kollaan alkutaisteluihin osallistui 500 tykkiä ja että ensimmäisenä taistelupäivänä venäläiset
ampuivat 30 000 kranaattia. Suomalaiset vastasivat noin 1 000 kranaatilla/vrk.
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Divisioona hajotettiin joulukuussa 1941. Kollaalla divisioonaa komensi prikaatinkomentaja Sergei
Denisov.
Lisäjoukotkaan eivät pystyneet murtamaan Kollaan linjaa. Helmikuussa 1940 ratkaisevia
hyökkäyksiä ei tehty. Ilmeisesti venäläiset havaitsivat, että kaksikaan divisioonaa ei riitä
jääräpäisten suomalaisten murtamiseen. Suomalaisten puolustus vahvistui helmikuun alussa.
Paikalle tuotiin kotitäydennysjoukoista 23. Divisioona. Divisioona oli vielä vähemmän
määrävahvuinen kuin varsinaiset divisioonat. Divisioonaa komensi ensin jääkärieversti Gunnar
Heinrichs (1893–1953) ja tammikuun lopusta jääkärieversti Woldemar Oinonen (1891–1963).
Divisioonan piti vapauttaa 12. Divisioonan väsyneet taistelijat, mutta siitä ei tullut mitään. Karjalan
kannaksen tilanne pakotti siirtämään divisioonan pois Kollaalta. Jäljelle jäi vain Jalkaväkirykmentti
69, joka saapui Suomussalmelta. Kemiläisrykmenttiä komensi jääkärieverstiluutnantti Uno
Fagernäs (1894–1980). Rykmentti otti helmikuun puolivälissä rintamavastuun. Laatokan rannan
suunnalle syntyneet motit olisivat edellyttäneet niiden auttamista Kollaan kautta. Näin ei
tapahtunut ilmeisesti siksi, että uusien joukkojen järjestäminen vei aikaa ja vihollinen vahvistui.
Maaliskuun alussa alueelle ilmestyi nimittäin vielä kaksi venäläisdivisioonaa: 75. Divisioona
pohjoisosaan ja etelään 128. Divisioona. Kollaan suunnan vihollisjoukot muodostivat Kollaan
Ryhmän. Lisäksi vihollisella oli täydellinen ilmanherruus. Suomalaisia puolustajia oli 12 osittain
varsin heikkoa pataljoonaa ja kaksi kroonisesta ammuspulasta kärsivää kenttätykistöpatteristoa.
128. Punalipun Pihkovalainen Jalkaväkidivisioona perustettiin elokuussa 1939. Divisioona
siirrettiin talvisodan jälkeen taistelemaan Liettuassa ja Latviassa, josta edelleen Kingiseppin
puolustustaisteluihin. Myöhemmin divisioona osallistui Laatokan eteläpuolella Sinjavinon
operaatioon ja Leningradin saarron murtamiseen. Neuvostoliiton edetessä länteen divisioona
osallistui Novgorodin ja Pihkovan operaatioihin, taisteli Puolassa, Sleesiassa, ylitti Oderjoen ja
päätti taistelunsa Prahassa. Toukokuussa 1945 divisioona purettiin. Suomessa komentajana toimi
prikaatinkomentaja Aleksandr Zotov, joka jäi saksalaisten vangiksi. Hän selvisi hengissä
Sachsenhausenin keskitysleiriltä.
Maaliskuun alussa Kollaalle siirtyi 87. Divisioona vaihtamaan 56. Divisioonan etulinjasta.
Divisioona perustettiin Kiovan sotilaspiirissä vuonna 1936. Syksyllä 1939 divisioona taisteli
Ukrainan suunnalla. Talvisodan jälkeen joukot palasivat Kiovan sotilaspiirin alaisuuteen.
Myöhemmin divisioona taisteli Lounaisen Rintaman alaisuudessa ja tuhoutui käytännössä Kiovan
saartorenkaassa syyskuussa 1941. Samassa kuussa divisioona hajotettiin. Talvisodassa
komentajana toimi prikaatinkomentaja F.N. Matykin.
Venäläiset aloittivat toimintansa 2. maaliskuuta valtavalla tulivalmistelulla, jonka jälkeen alkoi
taistelujen sarja päivästä toiseen. Rintamalinja horjui, mutta se kesti. Eräässä vaiheessa oli
tarkoitus vetäytyä noin viisi kilometriä Suovanjärven tasalle. Siitä ajatuksesta luovuttiin ja
suunniteltiin sen sijaan vastahyökkäystä rautatien suunnan sisäänmurron lyömiseksi. Rauhateko
ehti väliin. Kollaa kesti. (Dia 12 ja 13).
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Kuva. Kollaa maaliskuussa 1940.

Kuva. Uutisankka. Simo Häyhä (1905–2002) selvisi hengissä sodistamme. Sen sijaan tunnettu
voimistelija Martti ”Make” Uosikkinen (1909–9.3.1940) kaatui: ”Muistakaa pojat, että Kollaa
kestää”. Muita tunnettuja sotilaita olivat IKL:n pappi Elias Simojoki, elokuvaohjaaja Nyrki
Tapiovaara Tolvajärvellä ja Aarne Juutilainen (1904–1976)24 eli ”Marokon kauhu” tai koko
”Saharan kauhu”.

4. Motteja (Dia 14)
Menestys Tolvajärvellä ja Kollaalla suojasi IV Armeijakunnan sotatoimet Laatokan pohjoispuolella.
Jo etukäteen karttaa katselemalla saatto ennustaa vihollisen hyökkäysliikkeet. Tulevalle
24

Jatkosodassa pataljoonan komentaja (JR 9), rykmentin ja divisioonan (7.D) komendantti, sv.komppanian päällikkö ja
komppanian päällikkö. Lapin sota ja Juutilaisen sotilasura päättyi Lätäsenolla.
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mottitaisteluaueelle johti kaksi tietä. Toinen tuli Käsnäselästä Uomaan kautta ja toinen pitkin
Laatokan rantaa Salmista Pitkärannnan kautta. Molemmat tiet yhtyivät Lemetin-Koirinojan
alueella. Koirinojalta alkoi päätie Sortavalaan. Varmana pidettiin, että vihollinen pyrkii juuri
mainittua päätietä myöten länteen. Puolustusta haittasi alkuvaiheessa vuoden 1932 sopimus, joka
esti tykistön tuomisen 25 kilometriä lähemmäksi rajaa.
Suomalaisten perusajatuksena oli viivyttää kummankin tien suunnassa, koska
pysäyttämismahdollisuuksia rajan tuntumassa pidettiin sangen huonoina. Pysäyttäminen aiottiin
toteuttaa noin 50–80 kilometrin päässä rajalta mahdollisimman vähin voimin. Näin siksi, että
varataan mahdollisimman paljon joukkoja vastahyökkäystä varten. Vihollinen pysäytettiin etelässä
Kitelän-Ruokojarven-Syskyjärven tasalle. Tämän vuoksi suomalaisten ryhmitys oli tahallaan luotu
pussintapaiseksi. Pussin sulkeminen olisi mahdollista pohjoisesta etelään edellyttäen, että pussin
pohja pitää.
Vastahyökkäys oli tarkoitus suorittaa korpien kautta pohjoisesta etelään vihollisen kylkeen ja
selustaan tavoitteena Laatokan ranta. Heti sodan alkupäivinä vaihtui IV Armeijakunnan komentaja.
Ylipäällikkö vapautti jääkärikenraalimajuri Juho Heiskasen (1889–1950)25 tehtävistään 3.
joulukuuta 1939. Taustalla oli ylipäällikön yleensäkin kielteinen käsitys Heiskasesta ja Loimolan
alueen menettäminen. Armeijakunta sai tehtäväksi takaisinvaltauksen. Käsky ja sen toimeenpanon
nopeusvaatimus oli yllätys. Lopputuloksena oli huonosti ja hätäisesti laadittu puutteellinen
hyökkäyskäsky. Neljällä tykkipatterilla vahvistettu jalkaväkirykmentin (JR 36) hyökkäys epäonnistui.
Armeijakunnan uudeksi komentajaksi määrättiin jääkärikenraalimajuri Woldemar Hägglund (1893–
1963).26 Esikunta sijoitettiin Suistamon kirkonkylään. Mottien maasto puolusti 13. Divisioona
jääkärieversti Hannu Hannukselan27 (1893–1942) komennossa.
Etelän suunnassa kaksi venäläisdivisioonaa sai yhteyden toisiinsa Koirinojan-Lemetin alueella
itsenäisyyspäivän jälkeen. Kysymyksessä oli 168. ja 18. Divisioona. Perässä tullut 34.
Hyökkäysvaunuprikaati ei päässyt kärkeen, koska 18. Divisioonan kolonna tukki tien. Ensin
mainittu divisioona kohtasi 12. joulukuuta Kitelässä suomalaisten puolustusasemat. Jälkimmäinen
divisioona kääntyi Lemetistä 10 kilometriä pohjoiseen ja törmäsi Syskyjärven eteläpuolella
suomalaisiin. Aivan alkuvaiheessa etulinjassa oli kahta divisioonaa pidättelemässä kolme
pataljoonaa. Toiset kolme oli reservinä. Varsinkin Kitelässä tilanne kehittyi uhkaavan huonoksi,
mutta armeijakunnan komentaja ei luopunut alkuperäisestä suunnitelmastaan eli ei heikentänyt
vastahyökkäykseen varaamiaan joukkoja. Syskyjärvestä itään ja Käsnäselän tien pohjoispuolelle oli
jo kerätty seitsemän (7) pataljoonaa ja kaksi vajaata patteristoa.
Sotamies 168. Divisioonasta muistelee: [Salmin] kirkon tornissa istui valkosuomalaisia
konekivääreineen, mutta politrukkimme Seleznev ei antanut lupaa ampua sitä tykeillä sanoen, että
meidän tulee olla kohteliaita – paikallinen väestö tulee pian meitä vastaan kukkakimppujen
kanssa.

25

AK:n komentaja siirrettiin johtamaan linnoitustöitä. Jatkosodassa Heiskanen oli Viipurin komendantti ja
sotakoulutuksen ylitarkastaja.
26
Jatkosodassa VII AK:n komentaja, tarkastava kenraali, linnoitussuunnitteluesikunnan johtaja ja OsastoH:n
komentaja.
27
Jatkosodassa 19. D:n komentaja Hägglundin VII AK:n alaisuudessa. Kuoli sydänkohtaukseen Kivennavan Kekrolassa.
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Hyökkäys, jonka varaan laskettiin paljon, alkoi 12. joulukuuta. Seuraavana päivänä
suomalaisjoukot olivat Käsnäselän tiellä 18. Divisioonan vaivoina. Vastahyökkäys ei menestynyt ja
mahdollisesti siksi, että meiltä puuttui kokemusta tämän mittakaan hyökkäystoiminnasta.
Toisekseen joukot olivat väsyneitä marssittuaan maastossa, varustus oli vaatimaton, kireä
pakkanen, raskas kalusto jäi jälkeen ja itse hyökkäyskiila oli suunnattu vihollisen kärjestä liian
kauaksi. Hägglund keskeytti hyökkäyksen iltayöstä 13. joulukuuta ja joukot palasivat lähtöalueelle.
Puolustukseen ei ollut varaa siirtyä. Armeijakunnan esikunta alkoi valmistella uutta
vastahyökkäystä. Venäläisen 18 Divisioonan kärkirykmentti oli Ruhtinaanmäestä Syskyjärven
eteläpuolella pyrkimässä edelleen pohjoiseen. Nyt päätettiin hyökätä lyhyemmillä tavoitteilla eli
tuhotaan divisioonan kärkirykmentti. Kolme pataljoonaa hyökkää idästä ja yksi pataljoona
hyökkää tien suunnassa. Jatkotehtävänä oli eteneminen tien suunnassa kohti Lemettiä.
Hyökkäyksen piti alkaa aamulla jo 16. joulukuuta, joten aikaa huolellisiin valmisteluihin ei juuri
jäänyt. Tälläkään kertaa vastahyökkäys ei onnistunut samoista syistä kuin ensimmäisessäkin
hyökkäyksessä. Lisäksi joukot, joita oli alueella taistelun loppuvaiheessa yhdeksän pataljoonaa,
osin suunnistivat väärin ja osin iskivät kaikkein lujimpaan kärkeen sivustan sijasta. Armeijakunnan
esikunta keskeytti hyökkäyksen 19. joulukuuta ja joukot siirtyivät puolustukseen. Nyt joukoilla oli
mahdollisuus lepoon taistelujen lomassa lähes kolmen viikon taistelujen ja marssien jälkeen.
Kaksi vastahyökkäystä oli epäonnistunut, Kitelän suuntakin natisi ja joukot olivat kestokykynsä
äärirajoilla. Toisaalta kaksi ensimmäistä vastahyökkäystä hidastivat venäläisten hyökkäyksiä ja
uhka suomalaismetsistä oli edelleen olemassa. Joka tapauksessa joulukuun puolivälissä havaittiin
vihollisen aktiivisuuden hiipuminen ja linnoitustöiden aloittaminen. Ilmeisesti vihollisen puolella oli
vastaavaa uupumusta ja vaikeuksia varsinkin huollon toteuttamisessa. Lisäksi ankarat
sääolosuhteet rasittivat myös vihollisarmeijaa.
IV Armeijakunta ryhtyi kolmanteen yritykseen. Joulukuun 26. päivänä aloitettiin paikalliset
hyökkäykset, joiden tarkoituksena oli luoda mahdollisimman hyvä lähtöasema ratkaisevalle
vastahyökkäykselle. Tavoitteet asetettiin siten, että Käsnäselkään johtava tie katkaistaan Lemetin
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ja valtakunnan rajan puolivälissä. Tämä onnistui Lavajärvellä, jossa suomalaisjoukot pääsivät tien
tuntumaan. Osittaista menestystä saavuttanut hyökkäys pysähtyi kuitenkin 29. joulukuuta, mutta
sitä ei keskeytetty.
Tammikuun 5. päivänä Hägglundin esikuntaan ilmestyi yhteysupseeriksi päämajasta
everstiluutnantti Valo Nihtilä (1896–1973).28 Yhteiseloa kesti noin kaksi viikkoa. Nihtilän mielestä
Hägglund oli hidasliikkeinen ja liian vanha (46 vuotta!) armeijakunnan komentajaksi. Hägglund oli
yksinkertaisesti rauhallinen, joka tulkittiin ilmeisesti saamattomuudeksi. Nihtilän näppien alla oli
parhaan iskujoukon – Jääkäripataljoona 4:n käyttöoikeus.
Yleishyökkäys alkoi 6. tammikuuta. Tuolloin uskottiin, että vihollisen kaksi divisioonaa on lyöty
kahdessa viikossa. Katsottiin, että huoltoyhteyksien katkeaminen ja täydellinen saarrostus
kypsyttää motit. Näin ei käynyt. Lännessä puolustusrintamaa heikennettiin, jolloin varsinaiseen
hyökkäykseen voitiin keskittää noin kymmenen (10) pataljoonan ja neljän (4)
kenttätykistöpatteriston voimat: TstOs Mehiläinen (Hannuksela) ja TstOs Lohikäärme (Autti).
Hyökkäävät joukot ryhmitettiin Syskyjärven ja Lavajärven väliselle noin 10 kilometriä leveälle
alueelle.
Lounaaseen suunnattu hyökkäys katkaisi heti Käsnäselän tien. Osa hyökkääjistä jäi taistelemaan
vihollisen kanssa muiden mennessä ohi kohti Laatokan rantaa, joka tavoitettiin 10. tammikuuta
1940. Etenemisen seurauksena myös 168.D:n tieyhteys Kitelästä Pitkärantaan katkesi Koirinojan
alueella. Tämä oli alkua ns. Kitelän suurmotin syntymiseen. Pienemmät motit, kuten Lemetit
(itäinen ja läntinen) syntyivät tavallaan olosuhteiden tuloksena – vahingossa. Lemetit tosin olivat
hyvin vahvoja ja ne sitoivat joukkoja vailla alkumenestystä. Valmiiksi ulospääsyaukot eivät
venäläisiä kiinnostaneet.
Seuraavan viikon aikana orastavaa mottiseutua alettiin vahvistaa. Hyökkäystä laajennettiin.
Koirinojalta Pitkärantaan asti. Näin saartorengas vahvistui. Samasta syystä läheiset saaret
Maksimasaari, Petäjäsaari, Vuoratsu, Putkisaari ja Paimionsaari miehitettiin ja menetettiin. Mantsi
rannikkotykistötykkeinen pysyi suomalaisten hallussa koko sodan ajan. Tilanne muodosti
sellaiseksi, että Kitelän suurmotissa oli kokonainen venäläisdivisioona (168.D) ja 18. D ja sille
alistettu 34. Kevyt Tankkiprikaati (nimen suomennos) oli hajotettu osiin.
Eräs 168. Divisioonan aliluutnantti muistaa, että ainoa mahdollinen tie oli jäitse Laatokkaa pitkin
suomalaisten miehittämien saarten ohi. Tie kulki 0,5-1,5 kilometrin päässä rannasta, sitä alettiin
kutsua ”Kuoleman tieksi” Päiväsaikaan tietä e voinut käyttää ja öisin suomalaiset valaisivat tietä
valonheittimillä ja ampuivat tykistöllä, kranaatinheittimillä ja konekivääreillä…Tammikuun puoleen
väliin mennessä tien käyttö oli tullut mahdottomaksi. Divisioonan täydellinen tuhoutuminen alkoi
näyttää mahdolliselta.
Pienissä moteissa saattoi olla joitakin satoja sotilaita, mutta isoissa moteissa saattoi olla tuhansia
miehiä. Moteilla ei ollut pienintäkään halua antautua. Ensimmäiset motit syntyivät tammikuun
alussa Lavajärven seudulla. Venäläiseen tapaan motit olivat vahvasti linnoitettuja ja tulivoimaisia.
Ne piti tuhota kukin erikseen. Lisäksi vihollisella oli kiistaton ilmanherruus.
Motit olivat tavattoman sitkeitä, mutta ne eivät olleet kovinkaan aktiivisia. Edellä mainittujen
syiden lisäksi lumi- ja sääolosuhteet sekä halu säästää omaan elävää voimaa estivät mottien
28

Pajarin ja Stewenin tapaan Markovillan upseerikokelaskurssin oppilas. Talvisodassa päämajan maavoimatoimiston ja
va. op-osaston päällikkö sekä II AK:n esikuntapäällikkö. Jatkosodassa IV AK:n ja Kannaksen Ryhmän esikuntapäällikkö,
JR 11:n komentaja ja päämajan op-osaston päällikkö.
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tuhoutumisen. Kenttätykeillä ei juurikaan motteja pehmitetty, koska niitä ei yksinkertaisesti ollut
riittävästi. Mottitaktiikkana oli tunkeutuminen mottikaivantojen läheisyyteen, joista tehtiin
lopullinen rynnäkkö käsikranaatteja ja polttopulloja käyttäen melkein korsu kerrallaan. Toiminta
oli siis hidasta, mutta yleensä ottaen tappiot jäivät yllättävän pieniksi. Onnistuneella
radiotiedustelulla kyettiin seuraamaan venäläisten aikeita lähes reaaliajassa.
Lemetin suunnalla vihollisen asiat sujuivat vielä huonommin. 18. Divisioona ja 34. Tankkiprikaati oli
pirstottu palasiin. Vihollinen tietysti yritti kaikin voimin saada yhteyden 168. Divisioonaan, joka oli
noin 10 kilometrin päässä. Se ei onnistunut, vaan Koirinojan-Lemetin tieosuudelle syntyi uusia
motteja. Lemetin suurmotti nieli motin tuhoojia, joten pienemmät motit oli jätettävä vain vartion
alaisiksi. Päämaja tuki mottivaihetta lähettämällä avuksi esimerkiksi Ratsuväkiprikaatin, mutta vain
vähäksi aikaa Karjalan kannaksen tilanteen vuoksi. Ratsumiesten mukana lähti vielä kaksi erillistä
pataljoonaa (ErP 18 ja ErP 22) ylipäällikön käyttöön. Viimeisenä mottina laukesi Lemetti itäinen
(kenraalimotti) helmikuun lopussa. Yhdeksän mottia kukistui. Uomaan ja Siiran motit pelasti rauha.
Lemetin moteista ensimmäisenä alkoi läntisen motin (tankkimotin) valtaus 24. tammikuuta ja
päättyi 4. helmikuuta. Sotasaaliina oli panssarivaunuja, tykkejä, kone- ja pikakiväärejä ja muuta
kalustoa.omat tappiot oliat muutamia miehiä, vihollisella noin 500 kaatunutta. Lemetti itäinen
”Kenraalimotti” oli läntistä vahvempi. Sen puolustajat purkautuivat 29. helmikuuta ja suurin osa
pakenevista tuhottiin. Sotasaalis oli runsas: 71 panssarivaunua, 24 erilaista tykkiä, 133 kne- ja
pikakivääriä, 270 ajoneuvoa, 10 traktoria yms. Lemetin motteja ahdisteli Hiipijä eli
Jääkäripataljoona 4. Sen yhtä ruotsinkielistä komppaniaa (23 miestä) johti elekielellä 20-vuotias
talousaliupseeri Lauri Törni.
Rantatien suunnassa tilanne kehittyi suomalaisten kannalta hyvin vaikeaksi. Tammikuun alussa
venäläiset toivat mottialueen kaksi uutta divisioonaa ja helmikuussa vielä yhden divisioonan.
Mukana oli myös hiihtojoukkoja. Tilanteen teki hankalammaksi vielä se, että venäläiset alkoivat
rakentaa teitä korpimaastoon. Armeijakunnan johdossa syntyi suunnitelma Käsnäselän ja
Pitkärannan valtaamisesta. Käsnäselän hyökkäys pysähtyi ja samoin kävi Pitkärannan suunnalla.
Lopputuloksena jäi torjuva varmistus sodan loppuun asti. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että
motti sinällään ei ollut taktinen tavoite. Ainoa etukäteen suunniteltu motti oli Kitelän motti.
Sodan päättymisen aikoihin ehti paikalle neljäs auttamishaluinen divisioona. Lisäksi suomalaiset
epäilivät, että vihollinen pyrkii jäitse Sortavalan seudulle. Kaikesta voimankasvusta huolimatta
motinvartijat pystyivät pitämään 168. Divisioonan aisoissa. Maaliskuun 6. päivänä syntyi murtuma
Laatokan luoteisosan saarissa, joka seuraavana päivänä laajeni. Tämä mahdollisti piiritettyjen
huollon jäätietä myöten. Maarintama kesti rauhantuloon asti. Armeijakunnan kokonaistappiot
olivat lähes 14 000 miestä (3 700 kaatunutta, 9 600 haavoittunutta ja vajaat 600 kadonnutta).
Yksittäisistä joukoista eniten tappioita kärsi JR 34 (56 % kokonaistappiot).29 Ryhmä Talvelan
tappiot koko sodan ajalta olivat 1341 kaatunutta, 2328 haavoittunutta ja 205 kadonnutta
sotilasta, yhteensä 3874 sotilasta.

29

Suurimmat tappiot rykmenteistä kärsi siis JR 34. Yhteensä vajaat 1 700 miestä eli 56 % rykmentin vahvuudesta.
Pataljoonista ErP 8, vajaat 500 miestä eli noin 60 % kokonaisvahvuudesta.
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Neuvostojoukot maaliskuussa 1940 (dia 15):
Joukko

Suunta

155. Divisioona

Ilomantsi

139. Divisioona

Tolvajärvi-Ägläjärvi

75. Divisioona

Kollaa pohjoinen

56. Divisioona

Kollaa

164. Divisioona

Kollaa (helmikuusta 1940)

128. Divisioona

Kollaa eteläinen

168. Divisioona

Kitilä

18. Divisioona ja 34. HvPr

Lemetit

11. Divisioona

Pitkäranta

25. MtJRvD30

Nietjärvi

37. Divisioona

Pitkäranta

72. Divisioona31

Pitkäranta

60. Divisioona

Käsnäselkä-Uomaa

87. Divisioona

Kollaa (maaliskuusta 1940)

Yhteensä 14 divisioonaa ja 1
prikaati
Taulukko n:o 2. Neuvostojoukot maaliskuussa 1940.
168. Riikalainen Jalkaväkidivisioona perustettiin reserviläisistä syyskuussa 1939. Talvisodan
vaiheiden jälkeen divisioona joutui ahdinkoon ns. Rautalahden vesiperämotissa. kalustoa jäi
rannalle paljon, mutta venäläisten mukaan 11 000 sotilasta evakuoitiin Valamon kautta
30

Henkilövajausta rykmentistä riippuen59-77%.
Suomessa divisioonaa komensi Andrei Vlasov, joka jäi kesäkuussa 1942 saksalaisten vangiksi. Kenrl Vlasov aloitti
tiiviin yhteistyön saksalaisten kanssa johtaen Venäjän kansojen vapautuskomiteaa ja Venäjän vapautusarmeijaa. Ei
halunnut jättää miehiään joutuen venäläisten vangiksi. Hirtettiin 1. elokuuta 1946.
31
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Pähkinäsaareen. Myöhemmin divisioona taisteli Leningradin etelä- ja länsipuolella (mm.
Oranienbaum), Pihkovan suunnalla ja oli Viipurissa 19. kesäkuuta 1944 kuten myös Talissa.
Kannaksen taistelujen hiljentyessä divisioona siirrettiin Baltiaan valtaamaan muun muassa Riikaa.
Toukokuun alussa 1945 divisioona siirrettiin ylijohdon reserviksi. Molemmissa Suomi-vaiheissa
divisioonaa komensi prikaatinkomentaja (ev) Andrei Bondarev.
18. Jalkaväkidivisioonaa komensi prikaatinkomentaja F. Kondrašov, joka haavoittui pahasti
tammikuussa 1940. Divisioona oli ns. kaaderidivisioona. Päästyään saartorenkaasta hänet
pidätettiin ja ammuttiin joko Salmissa sairaalan pihalla tai Moskovassa elokuussa 1940 oikeuden
päätöksellä. Saartorenkaasta pelasti 1 200 sotilasta. Raskaat aseet ja divisioonan lippu jäivät
suomalaisten sotasaaliiksi. Ulospurkautuminen tapahtui kahdessa kolonnassa. Ensimmäistä johti
divisioonan esikuntapäällikkö Aleksejev ja heitä pelastui äsken mainittu 1 200 sotilasta. Toinen
1 500 sotilaan kolonna tuhoutui lähes kokonaan. Kokonaistappiot olivat venäläisten mielestä
11 800 sotilasta. Divisioonan komentaja sähkötti 27. helmikuuta esimiehelleen: Te puhutte meille
kuin pienille lapsille. Häpeällistä kuolla, kun vieressä on tällainen suuri armeija. Vaadimme
välittömästi lupaa ulosmurtautumiseen. Jos lupaa ei pian tule, päätämme asiasta itse tai sen
päättää puna-armeijalaiset. Kondrašev.

Kuva. BT-5 ja BT-7 Lemetti itäisessä.

34. Kevyt Tankkiprikaati oli sangen vahva. Siihen kuului 174 panssarivaunua ja 25
panssariajoneuvoa. prikaati perustettiin Moskovan lähellä vuonna 1939. Ensimmäiset
sotakokemukset se hankki Latviassa. Prikaatia komensi prikaatinkomentaja Stepan Kontratjev.
Hänet, kuten 18. D:n komentaja, palkittiin tammikuussa 1940 Punalipun kunniamerkillä.
Prikaatinkomentaja lähetti ylempään johtoportaaseen viestejä: 1) Ei elintarvikkeita eikä
lentokonepudotuksia. Elintarvikkeet riittävät vain haavoittuneille tai 2) 10. helmikuuta tuli 97
säilykepurkkia ja seitsemän (7) kiloa leipää. Mikä pudotus tämä oli!
Huhtikuussa 1940 oli talvisodan jälkipuinti Stalinin johdolla. Vastuulliset komentajat esittivät
näkemyksiään ja vastasivat kysymyksiin. (diat 15–16).
Kurdjumov (8.A:n komentaja):
*Armeija, armeijakunnat ja divisioonat eivät puhaltaneet samaan hiileen.
* Operatiiviset asiakirjat huonosti laadittuja (monisanaisia, ympäripyöreitä)
* Selväkielinen viestintä oli virhe, päällystö ei osannut suunnistaa metsässä.
* Joukkojen koulutustaso ei riittänyt metsämaastoon, yt tykistön kanssa ontui.
* Olisi tarvittu konepistooleja, vaatetus ei vastannut pakkasia.
* Joukkoja ei opetettu taistelemaan saarroksissa.
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Štern (8. A:n komentaja):
* 56. AK:lla ei aluksi ollut mitään reservejä, eteni sodan alussa liian pitkälle, vetäydytään?
* Laatokan Karjalassa oli sodan alussa liian vähän divisioonia, yht. parikymmentä pommikonetta ja
hävittäjää
* Hyökkäykset vain teiden suunnissa, rivistöjen välillä ei ollut yhteistoimintaa.
* Jv:n reservit määrällisesti ja laadullisesti erittäin huonoja.
D.T. Kozlov (I AK:n komentaja):
* Kollaan suunnalla maaliskuun hyökkäykset myöhästyivät rautateiden viivytysten takia.
* KO 1936 ja luonnos 1938 uusittava kohdista toiminta talvella ja metsämaastossa.
* § 274: ”lumisena talvena hyökkäys tehdään yleensä maanteitä pitkin”.
* § 9: ”metsässä taistelua käydään itsenäisesti toimivien pataljoonien ja lisäjoukkojen voimin”.
* § 96: ”tykistö hajauttaminen”. Keskittäminen olisi tuonut paremman tuloksen.
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