Hino Kautto

I,AUT"U}IINA TAII'ALSESSA

Lokakuun I peiivii L939 valkeni Keski-snollrs.laises$a koti*

pitdjiissiirri

Laukaassa yhtii sulren kansainrriiLiserr erir,rielisyy.-

den ja jiinnityksen tlmapiirissii

kuin muuallalrin rakkaassa

r YH-m&iii.rtiyksien jakajat kiers iwiit ptiiviin
krrluessa ltrktrisissa kodeiss&r Ldhtdvalmistelut olivat pikaiset, jHtthyvEiiset rakkaille I ja matkall-e kokoontulnispaikkaan
isierime

maassa

Jiinrilinnaanr

ja sieLte Jyviiskyliiiin.

eri- aselajeitrin, ja valtaosa meistit lteski-Suomen po j ista joutui menemtitin valtakunJyrffi"akyliiss*i joukot yksil6itiin

nan lcaakkoiskulmaan Metsiipirtin

Taipale€se€rlr

Rautatiematka Jyvtiskyliistti Sakkolaarr oJ.i erittiiin vailrerikas }capteeni Kortteen johdolJ-a. Sakkolassa oli $o kriisin

tr"rnnetta, si3.3.ii konekiviiiiri oli asetettrr asemarakennuksen
katolle r trataljoonan purkua yl1 tityksistii sttoJaarnaan.
I+O

kilometrin

jalkamarssi Sakkolasta Taipal eeseen o1i

tiiys 'pakkaulcsineen kaikill-e

erit tiiin rasittava.

$J-i mytihtii-

kun vij-mein saavuimme Taipaleen joen
alueell-e viisyneinii ja marssirivistiin aika paljon haionrleefr&r

rrexL

Lokakur:n il.ta,

F,Iajoitus oLi jtirjestty alueen ta3. oihin, riileiin, aittoitrin,
satrnoihin, jotkut meniviit liimpiiti etsien karjasuojiin. AarnulLa hertitessit kiintyi

virtaanl

huomio ensj,nnd edessd, olevaan mahtavaan

joka pauhaten qyiiryi ,Liftrelle olevaan Laatokkaan.

,

L.

Emrne

osarueeet silloin

nat ja lAhitieaoot

edes aavistaar miten titmiin j oen f,&t1-

tulisivat

muodostamaan monta

vaitrerikas-

ta Ja iiiirir::miiistai kestokyky#lmme koettelevaa tretke&i..
Yksiktcii jos sa me Laukaan miehet palveliume, olL
28 (mythernrrrin JR 19), osa Laukaan miehistii palveli
samaatl rylcnrenttiin alistetuissa krh- ja pioneeriosastoiss&o

l/lm/dn

Tehtiiviii jaettaessra tuli

osakseni lautturin

homma.

Taipa-

leen Lautan kdyttiivoimana oli yksinomaan voimakas virta.L&uttaan joka l-iikkui tynnyrej.hin kiinnitetyn vaijeri.n avulla,
kuului pitkii, syvti k6Li lautan alla, johon virta vastasi ja
tydnsi sit?i rannasta toiseen pitkiill-ti airolla ohiaten. firo
virta ylitettiin
3-4 minuutissa, vaikka virralla o1i leveyttEi
noin

1BO

metriti. Lautan tolmintaperusteen o1i keksinyt ert[s

Ivlets6pirtin mies j a oli luultavasti ainoa
silloinen er?is luletstipirtin kalastaja.
Lautan kuljetustehtiivissii,

tarrrittiin

Suomes

sa, a:rve.Ili

aina kaksi miestiit

joista koko YH:n ajan o1i aina toisena tehtiiveitul tottunut
laalpaikalLinen sivilimies, joka opetti meitii resertriliiisiii
tan kuljettamiseen mahdollisen kriisin sattuessa.
Fieitii oli apulaisiksL miiiiriit ty neliii resenrilitistii. r i otka toimimme rmorotelJ-en, sille lautta ol-i llikenteessii'ympitri vuorokauden, sille

kuLjetuksia oli tra1ion molempiin

sur:nti in.

Mita piten:mEllle marraskuu ku1ui, sitti vilkkaanrmaksi kttvi lautan toiminnarl tarve, jota lisiisi se vielti, ettd evaklisiiiintyi kovastf
kojen paluu joen taakse Hetsiipirttiin
marraskuun Lopun lithestyessd, joka koitui

kohtaLoksi.

monell-e ikdviiksi

3.
Marrasl*uure viimeis inti

sillarr lauttareitin
lukuisista
Koitti

piiS-vinii tekiviit

pioneerit va.ro-

viereen viman yliijuoksulta

lasketuista

veneista lautan mahdollisen tuhoutumisen yuoksir
sitten marraskuun ?9. piiivti. Radiossa kuulimme

venti.J.iii sten sanoneen hydkkiitinrtit ttimyyss opitrruksel:'

uutisissa ja meiI.le lauttureille

irti

i lta-

aLkoi vilkas Liikenneyd.

?ykmenttimure kornentaja eversti Sihvonen kiivi ltronamme lau-

taL1a i3.1al1a ja kysyi, onko lautta kunnossa, si1lti
na on Liikenne luultavasti
FuoJ-enydn aj

huomen.-

normaalia villckaa.ffip&&r

oissa o1i korkea-anroisten upseereiden l.ii-

kunta ra jal.le vi1kasta, sekti ratsain ettit autoilla.

Lj-

iken-

teen hetkeksi loputtua menin toverini kar ssa hetlceksi rorlnalla olevaan lauttatupaan. Pian al-koi l-ossirantaan saapua
28,
resee.rriJ-iiisjoul<koja, mukana mytis oma kom;:pania f /lI,f/m
I<ellon ollessa noin 5, marraskuun 3O. piiivii L939. Joukiio jen

mielestit retken tarkoitue oli katrdenlainen, toiset arveJ-ivat kyseessii oJ.evan kokeilrrn, kuinka pian saanrtrtetaan Umpilampi-J-inja vitrollisen hy6kiitessil, toiset taas uskoivat sodan aLun olevan jo kyseessd.
Kel}.on Lfi"tretessii 7 oli liikenne ja ltronto aiva^n. hil-jais-

ta, joten tavan mukaan lid.ksj-mme hakemaan trsaikk&-oslrttttammen
SJ-elte
lossiramnan liiheisyydessd olevasta kenttiikeittiiistii.
ol,i}<in jo jalco aLkanut, mutta juuri kun nieidiin vuoro tull t
atkoi rajan pinnasta kuulua voimakasta jatl<uvaa pauketta Ja
maisemat etH.iillii alkoivat punoittaa. Kesti ainakin 5-1O minuut tia ennerrkuin onaat patterit,

a1koivat vastata, sota ol-L
alkanut. $aikan jakelu 1o1-pui luonnoLlisesti heti ja kului
ainakin rmorokausi seLrraavaan. ruoka- tai saikkajakeJ-uunr

4.

jossa alkoi toista rrutorokautta
kestiirryt yhtLtmittainen kul jetuc. Aluksi lautalla oli rlorltraa}-Ie riensintme

Iautalle,

linomainen kuljetuspakasiteetti,

mutta tilanne sodan tuntui-

rr.en, kaiklci mitii niiki tai kuu1i. Mutta kellon Liihetessfl ytrdeks:iei ja ptiivtin valjetessa,

alkoi Metsiipirtist6

piiin vima-

ta katkeasraton j ono Laut tarantaan. Oli traavoit tuneita, sairaita, vantruksia ja lapsia, jotka kaj-kki oLivat matkalla poic.
sodan keskelte, kotrti rauhallLsempia olotiloJa.

Lautan p&luu-

matkal La ei saanut olla muita kuin lautan kul jetta jat,

ytrden

poikkenksen teirame, kun virran vastakkaiselLa rannalla olevan Rautral-a:r ( t ) talon tyt t ti itkti. ja sanoi j ittineen ptiydiille

kaikkL arvoesineet, triinet pii.?istimme
pari lankullLsta

kiiymeiHn

vieLii noutamassa

tavaraa.

Siirtoty6ttimme nopeuttivat piiiviin valjetessa jokialueen
y1Ie tull-eet noin 4O-5O vil.ollisen pommikonetta, jotka eiviit
kui tenkaan ponmittaneet yhtiitin, vaart antoivat evakuoinnin

tapahtua i1-man pommitustar si i ttikin huo1imatta, ettEl lautta.rangasta. koneita kohti annet tiin kiviiiiritu1ta miitirirysten rltlkai sesti .

Yaltava elitJ.nten kuljetusmAidrEt suoritettiin

virran y1t

ja y6n aikana mytis iLman ilmaporunitushiiiriditA. Vain kaksi lehmiiii hyppiisi lautalta virtaan ja painuivat
heti voimakkaaxl virran viemi-nii liiheiseen Laatokl<3.?.rl o
seuraavan ilIan

Seuraavat piiiv6t kuLuivat piiiiosin sotilaekuljetuksiin

uutta nyt alkoi jo tippua naapurin antamaa, trterElstavaraatr lautan ympiirille, joka lisiisi suurbsti tytin Yaarallautalla,

I-i-suutta,,

Koitti

sodan viides pii"tvii. Luoksonune saapui ylikulietus-

5.

ryhrniin pAal.likkb vti:arikki Karjalainen,

ja miiairEsi, ettti

nyt seuraavana ytiati o1i Lautalla tuotava viimeinen viirrytystaistelua jatkava j oukkue virran y1i I ia sen jitlkeen on lautta ttrhottava.
?ehtiivd ei oLlut heJ,ppo, koska lautan Laiturit oli io
tuhottu ja J-atrtan kannatusvaijerin tynnbrLt oli jo rikottut
ettii tautan lopu1.li;reen rejiiytye kiivisi nopeammin. Hiiiiriitlm
valomerkin saatuarrrne meldiin olisi- menttivti vLrrare yLL ja tuotava j oqklcue' omalJ.e puo Ie Ile . Tiesimme' tehtiiviin tdrkeydeu,
vaikka emme vielti osanneet arvatar ettii sen suorittamfnen
voisL ol].a erittiiin vaarallis ta.
lliel-et j?innittynein?i taivalsimme mytihiiiin ill-alla

toveri-

nL sotamies Yeikko Kalmarin kanssa tutuksi kltyneeseen ?aipaleen latrttarantaara, josta jo sadat kerrat olimne kuJ-keneet
lautalla

virra.a. yli.

mihin olimme
Mutta nyt ol.i tiLanne paljon kriittisempi,
tottr:geet, kaiken piti ktiydti melko iitinettdniistt ja listikoi
tiiysin pimettssd. Virran rannalla, ktidesse[
lautan kilnnipanokoukktr, ttihyilimme jiinnittyneinii leveii:n
wiryan vastakkaista rantaa, niihdtiksemme sieltii sovitun v€rol1- toimittava

Igmerkin, samalla ajatukset kiersivet y16s tithtitarhoihin
pyytiien siunausta ja varjeJ-usta edessii ol.evalle. retkelle.
I'Iutta kauan, eiviit ajatukset saaneet viipyii muualIa, siLIe et6d-1t?i krauLuva kiivag tulitoiminta liiheni nopeasti ja
virran taka.rra olevan Rautralan talon liihettyvilJ-ii alkoi katkeamaton pikakiviitiri-

ja konepistoolitu1i.

Sa-mant

Rauhalart,

josea viikko sitten rykmenttimme pastori Artas Salmenkivli
varjelusta
ju1istL raqsas sanomaa, Ja josea yhdessti rtrkoiltiin
vaaroitrirr.

6.
Jogkkueen tuli

lista

jatkui pitkaiin yrittiien

harhauttaa vihol-

periiiintyrnisestA, koska pertiiintymisen esteenH. oli taka-

na oleva leveti voimakas virta.
Lopulta tuli harveni, vain joitakin

yksitttiislaukauksLa

kuulul eniiii ja nekin loppuivat kolkkoon hiLiaisuuteen. Ku'itijti
j6.n1t-ttiivi.6 hetkiii, Jotka eiviit suirrkaan ol-l-eet elEimiimme !r.elpoimpia. Tiesimme ettii kys)myksess?i o1i nyt sekti tovereittemme ettd meidtin itsemme kohtalo. Varroirute sovittua merkkiii

ja pian vilkkui

punaj,nen vaLo virran rannalla veden rais.ss&o

Ileidtin oLi rryt niiytet tiivti mihin me lauttureina pyst)rmme.
kuin suinkin ol-t matrdol1.isKoetiurane toimia nlin hiljaisestita.
Joul-ukginen aamu o1i mustan pimeii, kello lienee ollut
noin viisL. Yaloa emme uskaltaneet kiiyttaAr vaan kaikkL oli

suoritet tava vaiston ja tottumuksen mukaj-sesti.
piiiistirme kiinnityevaijerit
irti ja kEiiinsin periisinairoa
nnahdollisimmas viis toon, j otta lautta oLlsi krrLkenut parhaal-

1a mahdollisella nopeudella virran yIi. Sen kulku suJuf altrksi norrnaalisti ja olirmo ja virran keskivaiheilla ktrn sattui
odottamaton tapaua .

Lau

tta tiiriihti

pimeydessti kuLn klveen

ajettgna ja matkanteko lopg,ui siihen. Tapaus oli meill-e aivan ktisittailnatdnr silla vimassa ei ollut mittiiin kare Ja. Vesi lnrohui ympiirilliimme, mutta olinune auttamattomastt kiinni.
kaverin kanssa ti.lannetta ja sil-loin muistuivat
mieleen ]<a.nnatusvai jerin piSntdt, j otka. oli armuttu rikki ja
t6bte johtgen vaijeri ol.i painunut vj-man pohiaan kiinni ja
Fohdimme

katkaissut matkarnme.
yix"ran vastarannalta kuulimnre vienona hr:ut ona IB rtion
iiiinen:

Io

- ?trl-kaa piant
Kiisitiruae heidtin tukalan tilanteensa, he oLivat juuri
viholLisesta irro't,tautuneet ja jos vihollinen saattaa heidiit
virran ra.ntaan astil tulevat he kaikki siinii tuhotuiksi.
nryrtis I
Vastasimrne heill-e hiliaisesti
- Fleistii ei ole apua, sillA emme pii?'ise eteen- eikii taaksepiiin.
Ke}oitimrne heitii, jos on mahdo1.lista, pyrkimdei^n jokivart*a y16s Terenttiliin kohdalle, ios s j-el1e olisi viel.ti moottorivenekul jetusta,

j otka ovat truoltaneet Neosaaren tukikohdan .

r ettii heLl1A o].i sie1lA mahdollisuus ptifiste y1i. (Serlraavan piiivEinii. 6. L2.39 Neosaaren ttrl<ikohtakLn
omiin yksJ-I<ktjivirran takaa Luopui asemistaan ja siirtyiviit

I"Iyohemmin krrulimffi€

hinsii.

)

tuntui tliysin toivottomalta, kallclci
yritykset lautan irrottamJ.seksi olivat kuitenkin turhiar sil1a vaijeri o11 tarttunut lujastL virran pohiakiviin.
Koska vihollinen oli Jo asemissa vir an vastarannalla,
tlytis

oma kohtaLomme

piiivitn vaLjetessa kohtaLomrBe sinettiity. Sidoimme lautan
pel-astu*rerrl<aaseerr laudan pal.asia, aikomuksena ennen aamua

olisi

Mutta siit&i ajatuksesta oli Luovuttavae virta oli 1iia3 voimakasr ja toiseksi omat luulisivat meit?i virja tutroaisivat meidiit. Pois
vitrollisiksi
ran yli yrittiiviksi
oLi pltiistii.vii kuiterrkin ennen piiiviin valkenemistar si1la vi-

hypdtfi" virtaan.

hollisen asemat siirtyisivtit

varmasti jo ytil"lti joen nEik6Bii-

rj- in.

Aloimme hiljaisesti

puolen vartiomiehiinr
eriiiille
mittaisi

huutaen kiinnittAA huomiota oman
Usean yrityksen jtilkeen sainunekin

annettrksi ketroituksen, ettii htin toiheti tiedustelun Terenttiliin salmelle, olisiko siel-

vartiomiehelle

8.

1A vieLit moottorivenette,

Kului sitten pitkiltii.

joka saapuisi trakemaan meidtit.
tuntuvia nrirruuttejal jotka pros€r-

teiksi muutettuna eltimiin jatkumiselle,

ovat mel-ko pieniit.

Mutta vihdoin ltipi eliirntin stiilyviinti moot torin ti&inentir kuului
Terentti}iin safunesta moottorin iiiini, joka liitreni voimakkaasti rrydtiivirtaan. Flutta ktiijnnds kovassa virrassa lruI*mB"
luokse oli li j-an jyrkkii ja aiheut tt tuon kalasta ja-sluksen
periisimen katkeamisen ja vene alkoL ajeLehtia ohjauskyrryttiimiinii kohti Laat okkaa.

jelleen pyrki toivottomuus valtaamaan mj-elen, etta niiinkti sit tenkin karlutui pelastumlsemme ainoa toivo. Fltrtta moottoriveneen ohjaaja oli Laatokan rryrst<yissii karaistunut
kalastaja, joka koneeLla luovlen sai Yeneensti omalle prroLelle
Silloin

Kaarnajoen kohda1le. Sielle hdn rantavartiomiesten avustamana
korjasi nopeasti perdsimen viilj-aikaiseerl kuntoorr, ia yrittl-

urrdelleen kohti J-auttaanmre. f'elasti-misenrme onnistuikin nyt
tryvin, nousimme moottoriveneeseen sanoin kuvaaraaton ilo 33rdiimisstimrne, rilJ-ti olihan tiim?i keino ainoa peJ-astua varmalta

tr:tro1ta.

Ylikuljetusryluniin

j ohtaja viinrikki

KarjaLainen oli rortrl?s-

sa seuraanassa pelastumisemme ma}.dollisuutta, koska vaijerin
tynnbreiden sEirkerninen oli luultavasti toteutettrr htinen mH.iiriiyksestittin, joten pelastustydn onnistuessa oli h6.;tyrttrrx
nelliikib

helpottr.rrrut mieliala.

V6littiimiisti

Karjalainen hankki

asianmulcaisiLla vtiLineil-Ie vanrstetut miehet ; j otka rneniviit
moottoriverreell6. 1.autalle, krakkasivat tai sahasivat vai jerin
kap;,a1eiksi.
poikhi I hinasivat oma1le rannalle ja riiiSyttiviit
Niiin lo;;pui Taipal.oen lautan l.iikenne, joka Suomessa o1f
rakenteelLj.sesti ehkii ainut yksilii.
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