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ALKUSANAT

Vuosi sitten joulukuussa Virolahden Sotaveteraanit ry. teki päätöksen
luetteloida ja kuvata kaikki sotien 1939-1944 tapahtumiin liittyvät muistomerkit.
Tietojen hankinnassa on noudatettu Tammenlehvän Perinneliiton ohjeita, kuinka
sotiemme veteraanien perintö saadaan siirtymään jälkipolville.
Virolahden Sotaveraanit ry. on kuluneen kesän aikana pyrkinyt kartoittamaan kaikki
Virolahden alueella olevat viime sotiin liittyvät muistomerkit tai muut sotiin liittyvät
alueet tai rakenteet. Tunnetuin ja huomattavin sodan muistomerkki on Virolahdelta
alkava Salpalinja. Arvokkain tuleville sukupolville perinnöksi jäävä muistomerkki on
kirkon vieressä oleva sankarihautausmaa kiviristeineen ja sankaripatsaineen.
Joistakin muistomerkeistä on tietoja, mutta itse merkkiä ei etsinnöistä
huolimatta ole löytynyt.
Ilmalvontatornien osalta on kartoitus vielä kesken. Kaakonkulman
Lottaperinneyhdistys pyrkii hankkimaan tiedot kaikista alueella toimineista
ilmavalvontatorneista ja kiinnitämään muistolaatat niiden sijaintipaikoille.
Suurimman osan valokuvista on ottanut Koulutuskeskus Salpauksen (Heinola)
medialinjan opiskelija Mari Niemi.
Kirjan lopussa on luettelo muutamista viime sotia käsittelevistä kirjoista, joissa
kerrotaan Virolahden alueen tai virolahtelaisten sotatapahtumista.
Jännittävimmät hetket Virolahdella elettiin maaliskuun alkupuolella 1940, kun
vihollinen pyrki suurella joukolla jäätä pitkin mantereelle katkaisemaan suomalaisten
yhteydet Viipurin suunnassa oleviin joukkoihin.
Virolahden Sotaveteraanit ry. pyrkii tällä teoksella osaltaan vaikuttamaan
siihen, että viime sotien aikainen arvokas perinne siirtyy ja tallentuu tuleville
sukupolville.

Virolahdella lokakuussa 2013
Matti Leikkonen

Virolahden hautausmaalla sijaitseva sankaripatsas
Pronssiin valetun muistomerkin on tehnyt vehkalahtelainen kuvanveistäjä
Sulo Mäkelä. Muistomerkin sanoma on suru - usko ja toivo. Äiti kuvastaa
suurta menetyksen surua, rukoileva poika ilmentää tulevaisuutta.
Muistomerkin jalusta on Vehmaan punaista graniittia, mihin on kirjoitettu
sankarihautatoimikunnan valitsema Virolahden silloisen kirkkoherran Lauri
Leikkosen muistolause. Muistomerkki paljastettiin 24.6.1953.

Kirkon vieressä on Virolahden sankarihauta-alue. Ensimmäinen sankarihautaus
Virolahdella toimitettiin 6.1.1940. Silloin siunattiin 14.12.1939 Muolaan
Punnusjoella kaatuneet kersantti Kauko Porkkala Klamilasta ja sotamies Yrjö Anttila
Ravijärveltä. Aluksi haudoille oli pystytetty 162 puuristiä ja nykyisen sankaripatsaan
paikalla oli suuri puuristi. Lopulliseen asuun kiviristeineen sankarihautausmaa
kunnostettiin 1953.
Nuorin Virolahden sankarivainajista oli 17-vuotias sotilaspoika Arvo Harjunen
Kattilaisilta, joka haavoittui kuolettavasti Vehkalahden Rajasuolla desanttien avattua
yllättäen tulen jonossa kulkevia is.miehiä kohti.
Viimeisin sankarihautaus Virolahdella toimitettiin 4.12.2009, kun 9.3.1940 kaatunut
Ylä-Urpalasta kotoisin oleva Eino Hallikainen saatettiin synnyinpitäjänsä sankarihautaan. Hallikainen oli kaatunut talvisodassa Äyräpään Vuosalmen kovissa
taisteluissa ja jäänyt kentälle. Sankarivainajien etsintäryhmä löysi Hallikaisen
jäännökset 2007.
Sankarihautausmaa on Virolahden seurakunnan hoidossa.
Itsenäisyyspäivänä 6.12, talvisodan päättymisen muistopäivänä 13.3, kansallisena
veteraanipäivänä 27.4. ja kaatuneiden muistopäivänä toukokuun kolmantena
sunnuntaina järjestää paikallinen rajavartiosto kunniavartion eri järjestöjen laskiessa
muistoseppeleet sankaripatsaalle.
Jouluaattona Virolahden sotaveteraanien toimesta sytytetään kynttilät sankariristeille.

Klamilan kirkon edustalle pystytetty muistomerkki paljastettiin kaatuneiden muistopäivänä 20.5.1990. Kahteen eri kiveen on kaiverrettu 52:n Klamilan ja Ravijoen
koulu-piirien alueelta viime sodissa kaatuneiden nimet. Muistomerkin on suunnitellut
Matti Klami, jonka isä Veli A. Klami suunnitteli Klamilan kirkon. Muistomerkin
lahjoitti Veli O. Klami. Paljastuspuheen piti rovasti Lauri Leikkonen.

Sotaan lähdön muistolaatta

Itsenäisyyden juhlavuonna 1977 paljastettiin Virojoella Reemiläntien ja Virojoentien
välissä olevan liiketalon seinään kiinnitetty muistolaatta talvi- ja jatkosotaan
lähteneiden sotilaiden ja lottien muistoksi.
Liiketalon läheisyydessä oli suuri puutalo, Karhumäki, missä sijaitsi suojeluskunnan
esikunta.
Aloitteen laatan hankinnasta teki Virolahden Sotaveteraanit ry.

Vapauden risti Suomen äideille

Äitienpäivänä 1942 marsalkka Mannerheim myönsi päiväkäskyllään Suomen äideille
Vapaudenristin.
Vänrikki Toivo Jussila kirjoitti marsalkka Mannerheimille kirjeen, missä hän ehdotti
Vapauderistiä Suomen äideille. Mannerheim otti kirjeen vastaan liikuttuneena ja
ilmoitti päättäneensä antaa Vapaudenristin kaikkiin Suomen kirkkoihin. Päiväkäsky
vapaudenristeineen on myös Virolahden kirkossa.
Kapteeni Toivo Jussila palveli 1950-luvun lopulla Miehikkälän Rajakomppanian
päällikkönä.

Koulujen muistotaulut

Viisikymmentäluvulla paljastettiin Virolahden eri kansakouluilla muistotaulut, joihin
oli kaiverrettu kyseistä koulua käyneiden sankarivainajien nimet. Koulujen
lakkautusten jälkeen on useat taulut siirretty Virojoelle kirjaston tuloaulaan.
Kirkonkylän muistotaulu on nykyisin Pitäjäntuvan seinällä.

Kirkonkylän koulun sankarivainajien taulu paljastettiin 6.12. 1954.

Ravijoen koulun muistotaulun paljastustilaisuus oli 30.5. 1946. Nykyisin taulu
sijaitsee Virojoella kirjaston tuloaulassa.

Häppilän kansakoulua käyneiden muistotaulu paljastettiin 8.10.1950. Nykyisin taulu
sijaitsee Klamilan koulun seinällä.

Kotolan koululla sankaritaulun paljastusjuhla oli 5.12.1950.
Nykyisin taulu sijaitsee Kotola-Mattila VPK:n talon seinällä.

Vaalimaan ja Kiiskilahden koulupiirien sankaritaulu sijaitsee Vaalimaan lakkautetun
koulun tuloaulassa. Taulun paljastustilaisuus oli 20.5.1956.

Klamilan sankarivainajien muistotaulu sijaitsee Klamilan koulun seinällä.

Ala-Säkäjärven muistotaulu paljastettiin 19.8.1956. Taulu on nykyisin Virojoella
kirjaston tuloaulassa.

Pyterlahden kansakoulupiirin taulu sijaitsee kirjaston tuloaulassa.

Pihlajan koulun sankaritaulu sijaitsee Pihlajan Mäkipirtin museon seinällä.

Pyterlahdessa sijainneen Lounais-Karjalan kansanopiston ja Virolahden
Kalastajakoulun entisten oppilaiden sankaritaulu.
Nykyisin taulu on kirjaston tuloaulassa Virojoella.

Virolahden yläasteen ja lukion tuloaulassa sijaitsee Koiviston Yhteiskoulun
sankaritaulu. Kaikkiaan 39 Koiviston yhteiskoulun entistä oppilasta kaatui viime
sodissa.
Sankaritaulu paljastettiin Virolahden Yhteiskoulun vihkiäistilaisuudessa 24.10.1954,
ja sen on suunnitellut taiteilija Erkki Siitonen. Sankaritaulun tekstinä on maisteri
Kerttu Laurikaisen laatiman muistokirjoituksen otsikko:
UHRILIEKKI
ELÄMÄN
VAATI KAIKEN
SAIKIN SEN

Salpalinja ja Bunkkerimuseo

Valtakunnallisesti tunnetuin viime sotien muistomerkki Virolahdella on Salpalinja ja
valtatie 7:n (E18) pohjoispuolella n. 23 km Haminasta sijaitseva Bunkkerimuseo.
Moskovan rauhassa 13.3.1940 Virolahdesta tuli rajapitäjä. Jo maaliskuun 22. päivänä
1940 antoi marsalkka Mannerheim käskyn, että linja Klamila-Luumäki oli viipymättä
linnoitettava ja varustettava kantalinnoituslaittein.
Salpalinja on ollut Suomen suurin rakennustyömaa. Maaliskussa 1941 oli rakentajia
enimmillään 35000 miestä ja heitä muonittamassa oli 2000 lottaa.
Salpalinjalla ei koskaan taisteltu, mutta uskottiin sen vähentävän Neuvostoliiton
haluja lähteä koko maan miehittämisyritykseen.
Virolahdella on pitkin Salpalinjaa nähtävissä estekiviä, bunkkereita, taistelu- ja
yhteyshautoja sekä kallioihin louhittuja suuriakin luolia, kuten Soikonvuori
Säkäjärvellä.

Virolahden Bunkkerimuseo on perustettu 1980 Virolahden kunnan ja sotaveteraanien
toimesta. Museon perusnäyttely ” Salpalinja alkaa Virolahdelta” kertoo vuosina 194041 ja 1944 tapahtuneesta itäisen maarajan linnoittamisesta Virolahdella.
Museo sijaitsee Virolahden Ylä-Pihlajan kylässä E18-tien varrella (VT7).
Bunkkerimuseo on avoinna 1.6.-31.8. joka päivä 10-18. Opastetut kierrokset alkavat
ylleensä tasatunnein.
Muina aikoina museo on avoinna ryhmille tilauksesta.

Varsinainen Salpalinja alkoi Siikasaaresta, mutta sen lisäksi linnoitettiin rannikkoa ja
saaristoa. Kuvassa kiviestejono kirkonkylässä lähellä Hiukkaa. Kiviesteet on
rakennettu Vilkkilän Hailniemen ja Rännäsen välille estämään mereltä pyrkivää
vihollista.
Reserviläisjärjestöjen vuosittain järjestämällä Salpavaelluksella voi patikoiden
tutustua Salpalinjan rakenteisiin ja oppaiden avulla saada tietoa reitin historiasta.

Ruotsalaisten vapaaehtoisten linnoitustyöntekijöiden muistomerkki Harjun
oppimiskeskuksen piha-alueella. Harjussa sijaitsi ruotsalaisen työjoukon eli SAK:n
(Svenska Arbetskåre) esikunta, työmaan varastot ja rakentajien sairaala.

Ruotsalaisten Salpa-aseman rakentajien muistomerkin kilpi.
Jo maaliskuussa 1940 saapuivat ensimmäiset ruotsalaiset vapaaehtoiset rakentamaan
puolustuslinjaa Kymijoen linjalle, mutta pian suunnitelmat muuttuivat ja
rakennustyöt aloitettiin Ravijoelta. Ruotsalaisia vapaaehtoisia oli kaikkiaan 940.
Ensimmäiset ruotsalaiset kotiutettiin 14.6.1940 ja viimeinen erä poistui 7.9.1940.
Ruotsin taloudellinen apu oli myös erittäin huomattava. Työkoneiden lisäksi Ruotsi
lahjoitti nykyrahassa noin 60 miljoonaa euroa, eli summa oli Salpalinjan
kokonaiskustanuksista 10 prosenttia.

Linnoituspataljoona 4:n muistomerkki

Ravijoen Puntissa 10.6.1941 perustettu Linnoituspataljoona 4 koostui yksinomaan
Virolahden ja Vehkalahden reserviläisistä. Linnoituspataljoona oli taisteluyksikkö
eikä rakentanut linnoitteita, minkä eron pataljoonan miehet halusivat selvästi tuoda
esille. Lin.P4 oli alistettu Jalkaväkirykmentti 4:ään.Muistomerkki
sijaitseeBunkkerimuseon alueella.

Suur-Pisin kalliomuistomerkki

Jatkosodan alussa oli 2.Rannikkoprikaatin II linnakkeiston Mustamaan linnakkeen
alaisuudessa toimivaan Suur-Pisin tukikohtaan sijoitettu rannikkotulenjohdon
apupiste. Tulenjohtoryhmän lisäksi siellä toimi myös merivalvonta-asema tukenaan
konekivääriryhmä.

Mustamaahan tuli 15.8.1941 klo 04.00 ilmoitus, että venäläiset olivat nousseet SuurPisissä maihin saaren lounaisrannalla. Suomalaiset yllätettiin täysin ja venäläiset
pääsivät heittämään majoitustelttaan käsikranaatteja ampuen samalla
pikakiväärisarjoja.
Seuranneessa tulitaistelussa kaatuivat joukon johtajana toiminut 19-vuotias vänrikki
Jorma Koski, Hanskilta kotoisin oleva kersantti Ilmari Hanski sekä lisäksi kersantti
Yrjö Pörö, alikersantit Heikki Helenius ja Paavo Raita sekä tykkimies Eino
Hänninen.
Taistelussa kuolleiden nimet on hakattu Suur-Pisin eteläiseen avokallioon.
Muistotilaisuus pidettiin 15.8. 1961. Kallioon on hakattu myös taistelussa
haavoittuneen Veikko Postin nimi. Postin nimeä ei kuitenkaan löydy Suomen sodissa
1939-1945 menehtyneiden tietokannasta.
Vuonna 1977 Virolahden sotaveteraanien toimesta nimet puhdistettiin sammaleesta
paremmin luettaviksi.

Huovarin muistolaatta

Kinnarin ja Huovarin saarten taistelijoiden muistolaatta paljastettiin elokuussa 1994
Virolahden Sotaveteraanit ry:n toimesta. Huovarin kallioluoto sijaitsee Virolahden
edustalla ulkomerellä lähellä Venäjän rajaa.
Huovari on rajavyöhykkeellä ja vaatii liikkumis- ja oleskeluluvan.
Huovarin ja Kinnarin taisteluiden muistolaatta on kiinnitetty saaressa olevaan suureen
kiveen
Aamuyöllä 4.3.1940 alkoi vihollisen voimakas hyökkäysoperaatio jäitse kohti
Suomen rannikkoa Haapasaaresta aina Säkkijärven Ristniemeen saakka. Huovaria
kohti lähestyvän vihollisjoukon vahvuudeksi arvioitiin noin 2000 miestä mukanaan
runsaasti hevosvetoista kuormastoa. Mustamaan ja Kukion linnakkeiden

voimakkaasta tulesta huolimatta Huovarista jouduttiin luopumaan. Tämän jälkeen
vihollinen jatkoi etenemistään kohti Kinnaria. Kinnarin puolustajat pitivät kuitenkin
puolensa ja vihollinen joutui perääntymään. Kinnarin puolustajia oli kaikkiaan 32
miestä, joista useat olivat virolahtelaisia. Puolen päivän jälkeen Pukkion linnakken
tykistötuli suunnattin hyökkääjiä kohti ja lisäksi vihollisen elämän teki hankalaksi
omien hävittäjälentäjiemme matalahyökkäys 7 koneen voimalla. Yritettyään vielä
iltapäivällä rynnäkköä Kinnariin, vihollinen vetäytyi ja illalla se luopui
Huovaristakin.
Huovari koki vielä 9.3.1940 vihollisen voimakkaan hyökkäyksen, mutta Huovarin
tukikohta piti Mustamaan ja Kukion pattereiden avulla puolensa.

Virolahden rannikon puolustajien muistomerkki

Virolahden kirkon hautausmaa-alueelle muistomerkin pystyttivät Itärannikon
puolustajat 10.7.1991.

Jatkosodan JR4:n eli Punamustarykmentin muistomerkki

Muistomerkki sijaitsee Virojoella lähellä Välitien ja Rantatien risteystä ja sen
pystytti Punamustarykmentin veljesvastuu 1991.

PPK:n muistomerkki

JR4:ään kuuluvan polkupyöräkomppanian (PPK) muistomerkki on metsässä lähellä
Kotola-Mattilan VPK:n taloa. Sen pystytti 14.8.1940 yksikön silloinen henkilökunta.

Valkjärven varuskunta-alueen muistomerkki

Valkjärven varuskunta-alueen muistomerkki sijaitsee Ravijoella Koulutien varrella.
Kiveen kiinnitetyssä kilvessä on teksti: Tällä alueella toimivat 1944-1953
II/JR 9, JP/JR 9, JP 3

Merkki on pystytetty 1960-luvulla yksiköiden henkilökuntien toimesta.
Välirauhan ja jatkosodan aikana Ravijoen ympäristössä on toiminut useita eri joukkoosastoja. Alueella on vielä runsaasti merkkejä entiseltä varuskunta ajalta ja
Valkjärven alue toimii edelleen puolustusvoimien harjoitusalueena.

Mustamaan Sankarivainajien muistomerkki

Keväällä 1997 ryhdyttiin Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekillan jäsenen
Erkki Talsin toimesta hankkeeseen, että Mustamaan linnakesaarella voitaisiin
paljastaa muistolaatta talvi- ja jatkosodan uhrien muistoksi. Oli tiedossa, että
talvisodassa Mustamaassa kaatui seitsemän ja jatkosodassa neljä sotilasta.
Asian eteenpäin viemiseksi perustettiin muistomerkkitoimikunta, jonka toiminnan
ansiosta muistomerkin hankinta voitiin toteuttaa. Mustamaan Sankarivainajien
muistomerkin paljastustilaisuus pidettiin 29.8.1998.
Muistomerkin paikaksi valittiin sodanaikaisen ilmatorjuntajaoksen alue, niin sanottu
Vala-aukio ja muistomerkki kiinnitettiin tulenjohtopesäkkeen seinään.
Muistomerkin ylemmässä laatassa ovat tiedot kaatuneista ja alemmassa Mustamaan
linnakkeen lyhyt historiikki.
Mustamaa on edelleen sotilasaluetta ja maihinnousu saareen on kielletty.

Kotkan Lohkon taistelukertomus 25.2.-13.3.1940: ”27.2.1940 Mustamaassa räjähti
jäähän asennettava hyökkäysvaunumiina varomattoman käsittelyn johdosta.
Onnettomuudessa kaatuivat 1 upseeri, 2 tykkimiestä ja haavoittui pahasti yksi
upseeri.”
Saaren pohjoisosassa olevaan Niemelän taloon, joka oli järjestetty sairastuvaksi, osui
3.3.1940 kaksi pommia, jolloin surmansa sai 1 upseeri ja 3 aliupseeria.
Panospetto II tykillä 14.7. 1941. Tykkiä yritettiin laukaista 2-3 kertaa kuitenkaan
onnistumatta. Puolentoista minuutin kuluttua viimeisestä liipaisusta otettiin panos
ulos ja siirrettin tykin sivustalle, missä se räjähti surmaten kaksi tykkimiestä.
Tykistökeskityksen seurauksena 1.8.1941 kaatui kaksi tykkimiestä.

Mustamaan linnakkeen historiikkilaatassa on allaoleva teksti.
MUSTAMAAN LINNAKE
Mustamaan linnakkeen rakentamistyöt aloitettiin vuonna 1939.
Saareen sijoitettu kolmetykkinen kenttälinnoitettu raskas Canet-patteri sekä
tulenjohtotorni saatiin valmiiksi juuri enen talvisotaa.
Talvisodassa linnake joutui ilmahyökkäysten kohteeksi. Raskaalla patterillaan se
ratkaisevalla tavalla osallistui vahvojen neuvostojoukkojen hyökkäysten torjuntaan
Huovariin ja Kinnariin 4. ja 6.3.1940
Välirauhan aikana aloitettiin saaren kantalinnoittaminen, nämä rakenteet ovat
pääosin peräisin vuosilta 1940-1941.
Juhanuksena 1941 saaren miesvahvuus oli 505 miestä.
Linnakkeen aseistuksena oli tällöin 3 kpl 152/45-CR, 2kpl 75/50-CO, 2 kpl 57/58-No, 4
kpl 47/40-O ja 2 kpl 40/60-B-tykkiä sekä 8 kpl 7,92/-08 konekivääriä.
Raskas patteri kävi kiivaita tykistötaisteluja heinä- ja elokuussa 1941 Pukkiossa
sijainnutta kenttätykistöpatteria vastaan.
Vuosina 1942-1944 saaressa sijaitsi myös linnakkeiston esikunta sekä
alokaskoulutuspatteri.
Valvontakomission määräyksestä mm. Mustamaasta jouduttiin poistamaan raskaat
tykit vuonna 1945. Mustamaa jatkoi toimintaansa koulutuslinnakkeena vuosina 19451949, tykkikalustona oli tällöin 4 kpl76/ItK 31 ja 2 kpl 40/Itk Bofors.
Syksyllä 1949 Mustamaa jäi vartiolinnakkeeksi koulutuksen siirtyessä Kirkonmaahan.

Sydänkylän tykit

Säkkijärveltä etelälounaaseen sijaitseva Satamaniemen 4-tykkinen raskas Canetpatteri ampui talvisodan viimeiset laukaukset 12.3.1940 Kiuskerin vallanneisiin
neuvostojoukkoihin, eli päivää ennen rauhan tuloa. Linnakkeen jäädessä rauhan
tullessa luovutetulle alueelle, tuli tykkien nopea siirtäminen ajankohtaiseksi.
Tykin putki painoi melkein kuusi tonnia kokonaispainon ollessa lähes 20 tonnia, joten
purkaminen ja siirtäminen uuteen paikkaan ei ollut suinkaan helppo tehtävä.
Rannikkopuolustuksen Kotkan lohkon Virolahden alalohkon komentaja, kapteeni
Antero Rautavaara sai tehtäväkseen tiedustella Sydänkylästä sopivia paikkoja
kahdelle tykkiasemalle. Ensimmäinen tykkiasema rakennettiin betonista Tiilikalliolle
ja toisen tykin asema louhittiin kallioon Vesikonvuorelle (yllä oleva kuva
rakenteista). Vesikonvuoresta käytetään myös nimeä Virovuori. Tehokkaat 152mm
Canetit olivat Lokomon lavetilla ja toisen tykin putki oli valmistunut 1913 ja toisen
1900. Molemmat oli valmistettu Obuhovin tehtaalla Nevan rannalla Pietarissa.
Elokuun alussa 1941 Tiilikallion tykki siirrettiin kirkolle Eerikkälään vievän tien
eteläpuolelle.
Suomalaisten joukkojen siirryttyä takaisin luovutetulle alueelle, tykit siirrettiin
sulkemaan Viipurinlahden suuta ja tukemaan Tuppuran valtausta.

Virojoen kellotapulin kello

Narvin majakalle 1884 sumukelloksi tehty kello tuotiin saaressa käyneen partion
toimesta 1942 Someriin hälytyskelloksi. Tähystäjän havaittua Lavansaaren raskaan
tykin suuliekin, ilmoitettiin siitä kahdella rivakalla kellon lyönnillä, ja Somerin
puolustajilla 57 sekuntia aikaa suojautua ennen kranaatin tuloa. Kolme lyöntiä
tarkoitti tykistöhälytystä ja neljällä lyönnillä annettiin saareen taisteluhälytys.
Jatkosodan loputtua Someri luovutettiin Neuvostoliitolle ja kello tuotiin
Mustamaahan, mistä se löytyi 1962 keskeltä saarta suohon kätkettynä. Virojoen
kellotapuli vihittiin 1966 ja kello nostettiin siihen uutta tehtävää varten.

Klamilan ilmavalvontatorni

Klamilan kylätoimikunta entisöi Pyölinvuorella sijainneen 14 metriä korkean
ilmavalvontatornin ja tornin pystytysjuhlat pidettiin 4.8.1996. Tornin yhteen
kulmapylvääseen kiinnitetyssä laatassa on teksti: Tällä paikalla toimi talvi- ja
jatkosodan aikana Klamilan ilmavalvonta-asema tunnuksella 53B7.

Alkuperäinen torni oli rakennettu talkoilla Harjun Maanviljelyskoulun Rikon
ulkotilan metsästä kaadetuista puista. Rakennusvuosi oli ilmeisesti 1935.
Tornin tähystyslava oli 56 metriä merenpinnan yläpuolella.

Nopalan kylän Pilkanmäellä paljastettiin 2.10.2010 sodanaikaisen ilmavalvontaaseman paikalla kallioon kiinnitetty muistolaatta. Laatassa on teksti: Tällä paikalla on
sijainnut v. 1941-1942 ilmavalvontatorni

Ilmavalvontalottien muistoksi laatan on kiinnitänyt kallioon Kaakonkulman
Lottaperinneyhdistys ry.
Lisäksi ilmavalvontatorneja on sotien aikana sijainnut ainakin Eerikkälän
Lakakalliolla ja Pyterlahdessa Lypsyniemen ja Santaniemen teiden välisellä alueella.
Talvisodan aikana ilmavalvotaa suoritettiin sen aikaisen Virojoen hyppyrimäen
tornista.

Klamilan kalasatamassa sijaitsevat muistomerkit

Laivaston ja rannikkotykistön suuri merkitys Virolahden alueella tuli esille, kun
Klamilan satamassa paljastettiin 21.9.2003 rannikkopuolustajien muistomerkki.
Muistomerkki on torpedo, joka on peräisin Pansion laivastoasemalta ja lepää
välirauhan aikana Ruissaaren kalliosta irrotetun jalustan päällä kärki merelle päin
suunnattuna.
Kilvessä on teksti: Klamilan satamasta toimineiden laivaston ja rannikkotykistön
joukkojen maanpuolustustaistelujen muistolle.
Muistomerkkitoimikunta

Klamilan satamassa paljastettiin Hapanvellijuhlan yhteydessä 12.7.2009 Klamilan
etapin ja Mustamaan rannikkolinnakken muistolaatta. Laatta on kiinnitettyAlpo
Lommin suunnittelemaan jalustaan, joka koostuu estekivestä ja kolmesta Mustamaan
kalustoon kuuluneen kuuden tuuman Canet-tykin ammuksen hylsystä. Klamilan
etappi palveli Mustamaan rannikkolinnakkeen huoltoa syyskesästä vuoden 1949
lopulle.

Klamilan etapin ja Mustamaan rannikkolinnakkeen muistomerkin laatan teksti:
TÄLLÄ PAIKALLA OLLEESTA
SATAMASTA SUORITETTIIN
MUSTAMAAN RANNIKKOLINNAKKEEN
JA LÄHISAARTEN HUOLTO- JA TARVIKEKULJETUKSET VUOSINA 1939-1949
Rannikkotykistösäätiö ry
Kymenlaakson Rannikonpuolustajain kilta
Puolustusvoimat
Virolahden kunta
Klamilan Seutu ry

Harjun oppimiskeskuksen päärakennuksen seinällä olevat muistotaulut

Jatkosodan aikana 2.Rannikkoprikaatin esikunnan vastuualue ylsi Ahvenkoskelta
Rajajoelle asti. Muistoaatta paljastettiin 5.7. 2013

Virojoen kyläyhdistyksen toimesta on hankittu muistolaatat kahdelle sodanajan
tapahtumapaikalle, joiden paljastustilaisuus oli 4.6.2013.

Desanttien surmaaman Eerik Kydön surmapaikan muistolaatta

Omaisten toimesta kiven eteen on pystytetty pieni risti.
Laatassa on teksti: 14.8.1944 JOUTUI
62 v. Mv EERIK KYTÖ
TÄLLÄ PAIKALLA
DESANTTIEN SURMAAMAKSI
VIROJOEN KYLÄYHDISTYS ry

Desantit ottivat polkupyörällä liikkuneen Eerik Kydön kiinni 14.8.1944
Säkäjärventiellä Tiilikkalassa. Desantit surmasivat Kydön ja piilottivat ruumiin
lähelle nykyistä Tiilikkalan metsästysmajaa.
Kydön surma oli ainoa desanttisurma sotien aikana Virolahdella.
Muistolaatan paljastuspuheen piti Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Risto
Rahkonen.

Saksalaisen Ju 188 tiedestelukoneen putoamispaikan muistolaatta

Laatassa on teksti: 14.4.1944 TÄLLE PAIKALLE PUTOSI
Ltn. LAURI NISSISEN EREHDYKSESSÄ ALAS AMPUMA
SAKSALAINEN TIEDUSTELUKONE Ju188
KONEEN MIEHISTÖNÄ OLIVAT:
PÄÄLLIKKÖ/TÄHYSTÄJÄ HAUPTMANN FRITSCH
OHJAAJA OBERFÄHNRICH GIBITZ
RADISTI UNTEROFFIZIER WÄRLICH
KK-AMPUJAFELDWEBEL SEHWARZENBERG, HÄN SAI
SURMANSA EPÄONNISTUNEESSA
LASKUVARJOHYPYSSÄ.
Virojoen kyläyhdistys

Koneen putoamispaikka on Virojoen Punkassa.
Paljastuspuheen piti Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rahkonen
Luutnantti Lauri Nissinen ei erottanut saksalaisesta koneesta kansallisuustunnusta,
eikä kone vastannut Nissisen ampumaan omakonetunnistukseen. Mannerheim-ristin
ritari numero 69 Lauri Nissinen kaatui Karjalan kannaksen Kaukjärvellä 17.6.1944
kun Nissisen yläpuolella ohjauskyvyttömäksi ammuttu Messerschmitt putosi hänen
koneensa päälle.

LOPPUSANAT

Virolahden rannikolta ja saarista on hyvät näköalat vanhoille taistelupaikoille.
Pukkio, Kinnari, Huovari, Suur-Pisi ja Mustamaa ovat hyvin havaittavissa, mutta
hyvällä säällä voi nähdä myös Kiuskerin, Somerin ja Suursaaren.
Entisen Vehkalahden, nykyisen Haminan puolella on Ulko-Tammio, missä on
nähtävillä suuri kallioluola ja entisöidyt tykkiasemat. Saaressa sijaitsee myös
Somerin taistelun muistomerkki.
Näillä saarilla monet virolahtelaiset palvelivat tai joutuivat taisteluihin viime
sotien aikana.
Talvisodassa rannikonpuolustajien lisäksi monet Virolahden miehet taistelivat
Muolaan Kirkkojärven ja Punnusjärven välisellä alueella Karjalan Kannaksella JR5:n
I pataljoonassa. JR5:n I pataljoonan muistolaatta paljastettiin 14.10.1984 Haminassa.
Jatkosodassa useat Virolahden miehet olivat edelleen rannikonpuolustajissa ja
monen joukko-osasto oli Rannikkopataljoona 2 (RP2), jonka komentajana oli
monelle virolahtelaiselle sota-aikana tutuksi tullut kapteeni myöhemmin eversti
Veikko Vuorela.
Ravijoen Puntissa kesäkuussa 1941 perustetun linnoituspataljoona 4:n
(Lin.P4) ensimmäinen komppania oli melkein kokonaan muodostettu virolahtelaisista
reserviläisitä. Sotapäiväkirja kertoo, että 15.6.1941 oli 1Lin.P4:n komppanian
vääpeliksi nimitetty res.alikersantti Viljo Tulkki, myöhemmin pitkäaikainen
Virolahden kunnansihteeri.
Missä virolahtelaiset taistelivat viime sotien aikana, antaa Virolahden
sankarivainajat-kirja taistelupaikoista ja joukko-osastoista hyviä viitteitä.
Missä taisteltiin, siellä myös kaaduttiin.

Kirjallisuutta

Virolahden sota-ajan tapahtumista ja virolahtelaisten sotatiestä kertovat mm.
seuraavat teokset:

Martti Favorin

VIROLAHDEN HISTORIA III

Keuruu 1999

Kirjassa selvitetään tarkasti sota-ajalta eri tapahtumia. Käydään läpi mitä joukkoosastoja Virolahden alueella oli majoittunut sotien ja välirauhan aikana, talvi- ja
jatkosodan taistelutapahtumat, pommitukset, evakkomatkat ja lopulta uuden rajan
vaikutukset Virolahden elämään.
Myös elokuussa 1944 alkanut aseiden kätkentä koski Virolahtea. Kaksitoista
virolahtelaista jäi lopulta kiinni asekätkennästä ja saivat lyhyet vankeustuomiot.

Lauri Leikkonen VIROLAHDEN SANKARIVAINAJAT 1939- 1944
Helsinki 1948
Lauri Leikkosen kokoamien tietojen perusteella Virolahden kunta julkaisi
muistokirjan joka ilmestyi 1948.
Kirjassa on kaikkiaan 188:n sankarivainajan lyhyt elämäkerta ja tiedot
kaatumistatapahtumasta.

Timo Yrjölä

SIRPALEITA SODASTA
VIROLAHTI JA VIROLAHTELAISIA
1939-1945

Tampere 2010

Kirja kertoo erään Merivoimien yksikön, Pataljoona Aaltosen perustamisesta,
sotatoimista ja hajoittamisesta. Pataljoona Aaltonen taisteli talvisodassa Virolahdella.
Kirjassa kerrotaan lisäksi Arvi Ahlbergin kokemuksista viime sotien ajalta
Virolahdella ja evakkomatkalla.

Heikki Tiilikainen ja TALVISODAN JÄINEN LOPPUNÄYTÖS
Ilmari Pusa
Jyväskylä 2005
Kirjasta saa hyvän kuvauksen, kuinka maaliskuussa 1940 Virolahtea jäätä pitkin
lähestyvä vihollinen saatiin torjuttua.

Martti Saarento KYMENLAAKSOLAISRYKMENTIN MUKANA
TALVISODASSA
Lappeenranta 1977
Puolet Kymenlaakson asekuntoisista miehistä taisteli talvisodassa keskisellä Karjalan
Kannaksella Jalkaväkirykmentti 5:n (JR5) riveissä. Rykmentin ensimmäisen
pataljoonan kolmannessa komppaniassa palveli lähes yksinomaan virolahtelaisia
miehiä.
Sodan alettua pataljoona otti rykmenttinsä mukana rintamavastuun Muolaan
Kirkkojärven ja Punnusjärven välisellä kannaksella. Virolahtelaisten komppania oli
mukana Kannaksen taisteluissa joulukuun alun viivytystaisteluista helmikuun
loppuun saakka. Tänä aikana kaatui lähes kolmekymmentä virolahtelaista taistelijaa,
mikä kertoo taistelujen ankaruudesta.

Erkki Vitikainen MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ VEHKALAHDELLA JA
MUUALLA KYMENLAAKSOSSA
Anjalankoski 1993
Kirja kertoo Kymenlaakson suojeluskunnan II pataljoonan tulosta 6.3.1940
Virolahden kirkonkylän kansakoululle, missä sijaitsi Virolahden alalohkon esikunta.
Tilanne Virolahden rannikolla oli muodostunut uhkaavaksi, joten
suojeluskuntajoukkoja kutsuttiin apuun. Vitikaisen kirja kertoo yksityiskohtaisesti
maaliskuun alun taisteluista Virolahden edustalla.

Useissa ITÄVIITTA-lehden numeroissa käsitellään viime sotien taisteluja
Virolahdella ja virolahtelaisten sotakokemuksia.

Olavi Lopmeri

PUNAMUSTARYKMENTTI
Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 4 osa I
Perustaminen sekä sotatoimet Virolahdella ja Karjalan
Kannaksella 1941
Vantaa 1987

JR4 oli perustettu 20.6.1941 ja kuului 8. Divisioonaan. Historiikissa kuvataan hyvin
perusteellisesti, kuinka rykmentin eri yksiköt oli sijoitettu ympäri Virolahtea ennen
jatkosodan alkua kesällä 1941.
Kirjasta käy myös hyvin selville, kuinka rykmentti aloitti sotatoimet 29.6.1941 ollen
yksi ensimmäisistä maavoimien hyökkäyksistä rajan yli 1941.
Reinikkalan taisteluksi kutsutussa väkivaltaisessa tiedustelussa sai Virolahti
jatkosodan ensimmäisen sankarivainajansa, kun kranaatin sirpale surmasi
Yläpihlajasta kotoisin olevan Lauri Liikkasen.

Eino Pukkila

TAISTELUHÄLYTYS
Suomen laivasto jatkosodassa

Porvoo 1961

Kirjassa kuvataan mm. marsalkka Mannerheimin käyntiä Klamilassa laivaston
esikuntalaivassa 14.-15.7.1943 seurassaan Laivaston komentaja, kontra-amiraali
Rahola, Merivoimien komentaja, kenraaliluutnantti Valve, päämajoitusmestari,
kenraaliluutnantti Airo, adjutantti, eversti Grönvall.
Samalla matkalla Mannerheim kävi Hurpussa tarkastamassa moottoritorpedoveneitä.

Risto Rahkonen TIELLÄ TAI TURALLA, AINA KAVIOURALLA
Kotka 2007
Risto Rahkosen kirjaan sisältyy kokemuksia myös talvi- ja jatkosodan ajalta.
Kirjassa kerrotaan mm. Virojoen pommituksesta ja oman kotitalon tuhoutumisesta.
Risto liittyi 1941 sotilaspoikiin monen muun virojokelaisen pojan tavoin, ja sodan
ajan sotilaspoikatoiminnasta saa kirjasta hyvän kuvan. Olihan Virolahti
sotatoimialuetta.

Ilkka Länsivaara ja SALPA-ASEMA - SODAN MONUMENTTI
Arvo Tolmunen
Vantaa 2003
Salpalinjasta on kirjoitettu useita kirjoja. Ilkka Länsivaaran ja Arvo Tolmusen kirja
antaa hyvän yleiskuvan salpa-aseman perusteista, suunnittelusta ja laitteista.
Sisältö keskittyy entisen Kymen läänin alueella olevaan osaan.

Matti Leikkonen

ASEVELJISTÄ VETERAANEIKSI
Virolahden Sotaveteraanit 1967-2007

Vaasa 2009

Virolahden Sotaveraanien historiikissa on useiden virolahtelaisten sotaveteraanien
haastatteluja ja muisteluja.

Lähdeviitteet

Martti Favorin

Virolahden Historia III

Olavi Lopmeri

Punamustarykmentti

Pitkäpaasi-Seura ry.

Itäviitta

Virolahden seurakunta

Siunausta ajasta aikaan

Kaakonkulma

Olli Kauhasen artikkelit Sydänkylän tykeistä

Lauri Leikkonen

Virolahden Sankarivainajat 1939-1944

Mustamaan
muistomerkkitoimikunta

Mustamaan Sankarivainajat

Lauri A. Raussi

Klamilan ilmavartio talvisodassa

Niilo Villanen

Koiviston Yhteiskoulu- Virolahden Yhteiskoulu
1922-1972

Raili Arpiainen

Virolahden seurakunnan vaiheita

