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Laaja ja dokumentoitu teos
panelialaisen Armo Lehtimäen
ja helsinkiläisen Christian
Landtmanin matkasta
jatkosodassa Suomenlahden
saaristossa.

Lehtimäen ja

Lehtinminäemnatkajassa
Landtma

Landtmanin mat

Teos kertoo ilmatorjuntamiehistä,
heidän ajatuksistaan sekä on
kattava tietopaketti meririntaman
ilmatorjunnasta tutkittuna
sotapäiväkirjoista, Sota-arkiston
dokumenteista sekä sotahistorian
teoksista.
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”Siellä oli kolme tietä aurattu molempiin suuntiin näiden pisteiden välille jäälle.
Kun joukot menivät sinne Suursaareen päin, oli matkalla pieni luoto, Luppi, ja siihen
oli pinottu ruumisarkkuja noin 2 m korkea ja 10 m pitkä kasa. Kaikki valtausjoukot
menivät tämän paikan ohitse ja ajattelivat, että oliko tämä nyt se meininki. Oliko tämä psykologisesti viisaasti tehty.
Kaikki autot ja reet ja hevoset oli valkoisia. Lupilla oli avoimesti valtava sissimuonapino ja me sieltä täydensimme ruokavarastojamme omin lupinemme.”

Joukot ryhmittyvät hyökkäykseen
Hyökkäyksen H-hetki oli 27. päivänä aamulla klo 4.00, jolloin kaikki joukot ja kalusto oli kuljetettu
asemiinsa Suursaaren länsi- ja itäpuolen jääkentillä sijainneisiin hyökkäyspisteisiinsä. Hyökkäys alkoi
suomalaisten tykistön pehmittäessä venäläisten asemia, jonka jälkeen joukot hyökkäsivät lännestä kohti
Suursaaren rantaviivaa. Saaressa suomalaiset kokivat ankaraa venäläisten vastarintaa.

Hyökkäyspäivän iltana 27. maaliskuuta lähti luutnantti Hauswald 12. Ilmatorjuntakonekiväärikomppanian I Joukkueen
ensimmäisen puolijoukkueen kanssa pisteestä A kuorma-autolla kohti Suursaaren länsipuolella sijainnutta paikkaa, josta joukot olivat aamuyöllä hyökänneet Suursaareen.
Seuraavana yönä venäläiset hyökkäsivät usean lentokoneen voimin kohti Pajarin
komentopaikkaa pisteessä A ja I Joukkueen
ampuessa koneita rikkoontui yksi Madsentykki.171
Pajari oli kuitenkin poistunut jäälakeudella sijainneesta komentopaikastaan ja
noussut maihin Suursaaressa valtausjoukkojensa perässä jo aamupäivällä.

n 336 sivua
n muistiinpanoja, veteraanien haastatteluja
n ,,yli 150 tapahtumiin liittyvää valokuvaa,
joista 130 on ennen julkaisematonta
n tarkat tiedot ja sijainnit ilmatorjuntatykeistä kartoin
n kalustoluetteloita
n täydellisiä sotapolkukaaviota
ja miehistöluetteloita

Vänrikki Kauppinen ampuu Madsen-tykillä.
Kuva: Christian Landtman.
Kiiskinkylän valtaajia 27.3.1942.
Kuva: Nils Ståhle.
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Piste A, paikka jäällä,
7 km Suursaaresta.
Meillä ei ollut telttaa
niin saimme istua yhdessä
teltassa, jossa meitä oli 40
miestä. Nukkumisesta ei
ollut puhettakaan. Klo 4
alkoi tykistökeskitys ja vähän
myöhemmin hyökkäys.
Näimme
valojuovia.
ohitsemme tuotiin
haavoittuneita ja kaatuneita.

Landtmanin puolijoukkueen teltta lähti
Hauswaldin mukana etelään.
Madsen-tykki ja ampuja Suursaaren edustan jäälakeudella 27.3.1942.
Kuva: Kim Söderholm.

Kuva: Christian Landtman.

01.00 venäläinen pommikone
pommitti meitä ja ampui
konekiväärillä. Oli kuutamo.
Avasimme Madsenillä tulen. Osuma
oli todella lähellä. Yöllä häipyi meidän
telttamme Hauswaldin mukana etelään.
Olimme aivan ilman telttaa.
Oli kylmä. Yritimme kyhätä pahvista
suojaa jäälle.
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Luppi on luoto Suursaaren ja Haapasaaren välisellä merialueella noin seitsemän kilometriä Vanhankylänmaasta lounaaseen. Landtman ja Söderholm muistelevat yhdessä ruumisarkkujen oudosta sijoittamisesta vuonna 2017:
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Kirjailija Matti Lehtimäki on sotahistorian harrastaja, reservin majuri ja
eläkkeellä oleva ict-alan johtaja
Kustantaja: ILMATORJUNTASÄÄTIÖ
Hinta: 30,- + postituskulut
Myynti ja tilaukset: ILMATORJUNTAMUSEON KAUPPA

www.ilmatorjuntamuseo.fi

