
V U 0 S I K E R T 0 L U S 

L a a t o k a n 1uotsipiirin toiminnasta 7 paivasta 

1okakuuta 31 paivaan jou1ukuuta 1941 • 

• 



J 
Merenkulkuhallituksen maarayksella i1moittautui a11ekir

joittanut 1okakuun 7 paivana 1941 noin k1o 20,00 Laatokan Laivasto-osas

ton komenta ·a11e, Lahdenpohjan Rauha1assa, saapuneeksi hoitamaan Laato

kan 1uotsipiiripaa11ikon virkaa. Tata e~~en o1i, ereru:u1kuha11ituksen 

ma.~·rayksesta, muutamia Laatokan 1uotsipiirin 1akkautuspa1ka11a o1evia 

1uotseja kutsuttu Puo1ustusvoiinien huo11on ja y . m. ku1jetuksien he1pot

tamiseksi, viitoittamaan tarkeimpien vay1an osia seka avustrunaan tarvit

taessa 1uotsauksissa. 

•ri1apainen Laatokan 1uotsipiirin _~onttor-i Yrjestettiin 

La tokan Laivasto-oaaston esikunnan yhteyteen ja sen a1aisuuteen. Kont

toriapu1aiseksi komennettiin pursimies K. Jun~panen, jo?a aikaisempina 

vuosina o1i pa1ve11ut Sortan1ahden 1uotsiaseman luotsivanhimpana . Taman 

ja1keen, Uerenku1kuha11ituksen maaraykse11a, kutsuttiin ja1e11a o1evat 

1uotsit saapumaan entisiin tolinipaik(oihin, paitsi 1uotsi Pekka Koti1ai

nen Vuoratsun 1uotsiasema1ta, jonka ti1a11e maarattiin entinen Sortan-

lahden loistonhoi ta ja Juhana Hovi. 

Lokaltuun 10 - 16 pai vien va1isen1i aikana teki Uerenkulku

ha11ituksen Luotsi- ja majakka osaston Paa11ikko al1ekirjoittaneen kans

sa tarkastus- ja huomioimisrnatkan Laatokan 1uotsipiiris a, aina lantisel-

ta ranna1ta Saw1aniemesta Aunuksen joen suu11e itaranna1la. 

Marraskuun 11 - ja 19 paivien va1~sena aikana asennettiin 

ti1apaisesti Merenku1kuha11i tuksen toimesta Papinsaaren, Rotk·~nsaaren, 

Jukansaaren,. Rahmasaaren,Nikolskin, Niikkanan, Ristisaaren, Keljosaaren 

ja :Ialkoniemen uudet aga lyhdyt paikoilleen seka sytytettiin, La .... tokan 

Lai:vasto osaston komentajan rriliaraykscsta, Puo1ustusvoimien kaytantcf·n. 

Jou1ukuun 15 p .. ivana 1opetettiin j aatilantec.n takia luot-

sivartiointi sotilasviranomaisten maariHimilUi vartiointivPaikoilla. 



L u e t t e 1 o L a a t o k a n luotsipiirin viran - ja 

toimenhaltijoista, v. 1941. lopussa. 

seman nimi Vir~a eli toimi Nimi 

Luotsipiirikonttori 

Lahdenpohja uotsipiiriplit: llikk6 , ickstrand K. H. 

Saun niemen luotsi -

asema . \j 
Luotsi Hedlund Joh nnes 

• 

Sortanlahden luotsi-
J 

asema -"- vapaa 

Ral1.Jm!saaren luotsia e 

rna Jarjestysluotsi Parilcka Tuomas 

-"- -"- Luotsi Veijalainen Tauno 

Keljosaaren luotsiasema Jarjestysluotsi 'l'ol van en Juho 

-"- -"- Luotsi Tolvunen Aapo 

-"- -"- -"- Arponen ~~ d. t t i 

Vuoratsun luotsiasema arjestysluotsi Ahokas ..::inc 

-"- -"- Luotsi Hovi Juhanu 

Leppaniemen luotsi-

asema Luotsi Parikka Pekka 

oirnitsan luotsi-

asema Luotsi Sare Mikko 

Virkaan ali 

toimeen 

maaratty. 

1/10 - 41. 

1/9 - 41 . 

1/11-41. 

1/9 - 41 . 

1/9 - 41 . 

1/10 -41. 

1/9 - 41 . 

1/10 -41. 

1/ll - 41 . 

1/9 - 41 . 

1/ll -41. 



.· 

Luette1o L a a t o k a n 1uotsipiirin majakoista, linja-

loistoista seka niiden kunnost , vuoden 1941 lopussa. 

Loiston nimi Laatu v . 1939-1940-19~1 sotatapahtumien ~a1keen 

tehtyista havainnoista • 

.. 
Saunaniem!! ~ Johtoloisto Entinen 61jy1oisto tyystin havitetty. 

~ Rys a rUkentanut aullonmurtajan paahan puute1i-

( neen ja sen paahan asentanut kaasu1oiston. 

Taipa1een1uoto Majakka-alus Tietymattomissa, 1uu1tavasti rysoat vieneet mu-

kanaun peraytyes aan. 

Pajikkoniemi Johtoloisto 6nnen petroo1i1oisto, nyt tyystin havitetty. 

Taipa1e -"- ( -"- -"-

ort nlahti tama1oisto untorakennuksen yhteyteen rakennettu 1oistoko-

ju ja1e11a, petroo1ivalolaitteet ja 1asit tyys-

0 'EW a r tin havitetty. ,amain rakennus k ipaa perustee1-

1ista korjausta. Loisto ehdotettu poistettavaksi 

tarpee t to mana . · 

Sortan~ hden aa1lonmur- Doisto Loiston ja1usta .kunnossa, valolaitteet ovat 

taja 

KonevitsaJ. Johto1oisto 

ryssat vaihtaneet. 

Ja1usta ja1je1la, 1oistokoju j va1o1aitteet 

havite.tty. 

Kakisalmi r~ 1. Nymanin lyh- Ja1usta kunnoscla, v 1olcii tteet ja 1yhty tyystin 

Aa11onmurt.ete1a .paassa ty havitetty 

Kakisa1m_i 

Kakisalmi 
-"-

(Norsniemi) m 4 

~akisalmi f'l'g)5 
tHiekkaniemi 
Ha1konierni 

Kur.lcin · emi 

-"-

-"- .... 

-"-

-"-
Johtoloisto 

-"- -"-
Loistoh jalusta, kivinen arkku, tyystin havitetty, 

Ja1usta kunnossa, va1o~aitteet ja 1yhty havitetty, 

-".:. -"-
Bnt. kausuloisto, va1aisu1aitteet havitetty, lois

tokojun ovi rikki. 17/11 -41. 1aitettu ti1apaises-

ti kuntoon ja sytytetty . loisto Merenku1kuha1lituk-

sen toimesta Puo1ustusvoimien kayttoon. 

Johto1oisto Ennen petrooliva~aistus, minka ryssat ovat muutta-

neet kaasuloistoksi. Loistojalusta ja koju seka 

varastosuoja pieni11a korjauksil1a saadau.n kuntoon 



Rabmasaari 

Jukansaari 

Rotkonsaari 

Papinsaari 

Nikolski (Valamo) 

Johtoloisto 

Johto1oisto 

Johtoloisto 

Linjaloisto 

Ryssien :J)alel..~.e jattfu a on pienikokoinen k 

suvulolu.ited johtoineen, liekehtimen toinen haa-

r rikki, 1inssi on vaurioitunut seka u1ko1ase-

ju. on myos rikki. 'i kaytannossa. 

Loistolla petroo1ivalaistus. Loistokoju ju ja

lusta (ruutainen) suadaan kuntoon pienilla kor-

jauksil1a. Va1aistus1aitteet ovat tyystin havi-

tetty seka kojun ulkolasit. 12)11 -41 Merenkul-

kuhal1ituksen toimesta laitettu ti1apaisesti 

kuntoon kaasuva1o, seka sytytettiin loisto Puo-

-1ustusvoimien kaytantoon • 

.!IDnen A & G. kac.J.suvulaistus. Loistoa on amr,1ut-

tu pst . tykilla, kojun seiniscla ja k tos~a rei-

kia. Ulkolasit rikki, mutta pienilla korjauk-

sill saddaan kuntoon. 11/11 -41 ~erenkulku-

ha1lituksen tolinesta 1aitettiin 1oisto ti1apai-

se·sti kuntoon seka sytytettiin Puolustusvoimi-

en kayttoon. 

~nnen ga 1oisto, r · keru1ettu R·ru ikkopuolus-

tuksen toil esta ja kustannuk:se11a. Sotatalve-

na loisto havitettiin. 7/11 - 41 Merenkulkuhal-

lituksen toimesta 1aitettiin tilapaisesti kun-

toon ja sytytettiin Puolustusvoimien kayttoon. 

24/12 -41 sammutettiin talven ajaksi Laat&kan 

L Os:n paallikon maarayksesta . 

.mnen sotna kaasu1oisto. Laat. L iv. Komenta-

iJ jan pyynnosta asen ettu lierenkulkuh· 11ituksen 

to~nestu tilapainen ka~sulyhty ja sytytettiin 

7/11-41. Loistou _kayteti:Hin ylempana linjalois-
.. 

tona Rotkonsuaren johtoloiston kanscla Lahden-

pmhjan vaylal1e tullessa merelta tai painvas -

toin. 24/12- 41. sarru.1utettiin 1oisto talven 

ajaksi Laat. L Os:n paallikon maarayksesta 

Johtoloisto Ennen petrooliloisto,tuhoutunut sodassa, ja1us· 

ta ehja. 17/11-41 Merenkulkuhallituksen toimes-

ta asennettu tilapaisesti Aga lyhty seka syty-

tettiin Puolustusvoimien kayttoon. 



Niikkana Va1arno) 

lso-Ristisa ri 

Ke1josaari 

Siika1uoto 

Ukon1uoto 

Ke1o1uoto 

Pe11otsaari 

Vuoratsu 

Pusunsaari 

(Pitkaranta) 

Lep_paniemi 

Sirnitsa 

Johtoloisto 

Johtoloisto 

Johtoloista 

~nnen sota , uolustusvoimien rukentamu, joka 

sittemuin tufuoutui sodan t kia paitsi jalusta jai 

ehjaksi. 17/11-41 Merenku1kuhallituksen toimesta 

asennettiin ga 1yhty ja sytytettiin Puo1ustusvoi

rnien kaytantoon. 

Ryssat muuttaneet valolaitteet, muuten loiston ja-

lusta ja koju ehjat . 17/11 -41 Merenkulkuhalli

tuksen toimesta asennettiin Jga loisto tilupaises

ti j sytytettiin uo1ustusvoimien kaytantoon. 

Loisto on ar uttu tykilla joten kojun seinissa 

on reikia, ulkol sit ri ki sek~ valaistu laitteet 

poistettu t ;ys tin. 17/11-41 erenkulkuhallituksen 

t oimest asennettiin ·ga loisto seka sytytettiin 

Puolustusvoimien kaytantoon. 

Linja1oisto Loisto tayde1lisesti havitetty v. 1941 sodassa, 

Linjaloisto 

Johtoloisto 

Johto1oisto 

Johtoloisto 

vihollisen tuhoama. 

-"- -"-
Loisto on taysin ennallaun paitsi sarmayslasit 

puuttuvat seka tarveka1ut. 

Loistokojun seinat ja katto ehjat, v 1o1aitteet 

saretty seka varastohuoneen ovi. 

Loisto on tuhoutunut taysosumasta, ja1usta on 

viela pystys a mutta niin heikko ettei voi kayt

taa. 

Johtoloisto Kaikki muu tuhottu p · itsi j lust ja koju eh-

Johto1oisto 

Johtoloisto 

jat. 

Loiston jalust · kunnossa, loistokojuss useita 

kivaarin luodin reikia . Ulkolasit rikki, samoin 

ilmanvaihtotorvi. lqssat olivat asentaneet entia

ten petroo1ivalolaitteiden tilalle jonkunlaisen 

kaasuvalolaitteet jotka ov· t viela jaljella. 

Sarmayslasej , kausumitturia j tarvekalulaatik

ko ei ole. 

Kaikki muu tuhoutunut paitsi loistokoju ja va-

rastosuoja ovat ehjat, nekin ovat hyvin vanhat 

ja pahoin ransistyneet. 



Heiniiluoto 

Hanhipaasi 

jaa tulev: 

tietoja r 

Merimajakka 

Merimajakka 

r.!ujakk· torni on taysin ehja paitsi muurauk-

sessa sirpaleiaen tekemia naurmuja, ulko ovi 
I 

rikki. Ulkolasit rikki, samoin valolaitteet 

puutteelliset. 

rajaltlcatorni ehja, ovessa korjauksia tehtava. 

Kivaarin luotien tekemia naur uja muur uksessa. 

Ulkolasit rikki. Bntinen Aga laite kokona n pois-

tettu. Ryss~t asentaneet pienen kaasuvalolait

teen linsseineen, tyokalulautikko ja ja kaasumit-

tari poistettu. 

Kalastusloi .toista ei ole viela tehty havainto ja joten tama· 

vuoden avov teen saakka avoimeksi . vamoin ei ole tarkempia 

eista valo- ja y.m. poijuista kuten ti~taan 

Kakisalmen ' allonmurta jLm s isapuolella 1 k· pp..1le . 

Konevitsan iekkaniernes a 1 k' :ppale . 

· Kivisalmen tamas~a 1 kap}ale 

Mantsinsaur n Koivuniemessa 1 ka:p1Jale , tfuna on taydellinen 

jOSta Oll UOtSipiirin k nttorin maarayksesta areDJl!Lat laitteet k0r ja t tU 

tal teen. 



' ., 
L u e t t e 1 o erenku1kuhullituk en omistarni ta 1uotsituvista 

ja rakennuksist· v . 1941 1opuss • 

S o r t a n 1 a h t i: 

\ . 

uortanl hdes~a olleet rakennukset kuten luotsipiirikonttori ulko

rakennuksineen ovat ryssat taydellisesti havittaneet polttamalla, samoin 

luotsivanhimman asuin- ja ulkorukennukset seka satamassa olevat varastosuo& 

jat . 

Sortanlahden johtoloiston hoitajan asunto ja ulkohuonerakennukset 

ovat muuten ehjia paitsi ikkunat ja ovet ovat korjuuksen tarpces a seka maa-

lattava sisapuolelta samoin ulko painkin. 

R a h m a s a a r i: 

Luotsitupa karsinyt sodan tuki v<.J.urioit , uunit rit ki, ovia po~s-

sa, valikatto rik~i, samatcn vesikaton pclti aa1ly$ses a kivaarin luodin 

reikia . Ulkosuo jista se inat kokon .... dil poiscl· , ,.; C tyystin hlivi tetty . 

K e 1 j o s a a r i: 

sunnoss.a arm uksen tekemia v urioita, valikatto myos rikki . Uuni-

kanssa niin ja n1:iin joten ne o1isi uudelleen muurattava. Muuten huonossa 

siivqssa joten n1uulauks~n tarpeessa . Ulkorakennukset ilman seinia . 

vuoratsu. 

Luotsitupa tyystin havitetty p~lttam lla jonka vihollinen on 

tehnyt peraytyessaJn. 

\ 
I 
\ 
I 



Tiedot Merenkulkuhallituksen omis tu.mistu. L o. a t o k u n 

luotsipiirin veneista v . 1941 • lopussa. 

Tarkastusalus 11 L a a t o k k a " 

Syvarin valtauksesGa joutui kutteri S uor~ laisten haltuun j a 

on nyt eraan telakka- alueen rannas sa, jaihin jaa tyneena . 

Sotilasmestari Kaislaniemen tekernan selostill{sen mukaun on: 

Kutterin runko ehja , 

Masto on hakattu poikki, 1,4 m. korkeudelta k~ 1mest • 

Perasin on murtunut . 

Sisustuksessa vahaisia vu.urioitu. jo tka ovu.t hel osti korjdt"Gavis a . 
Moottorikoneess tu on mu etto pois ·· , induktio rullu. rikki, mag

nettok apeli tyystin poissa, l awpun pidikkeet j · ku t k· ioijut havitetty , 

samoin on lampojohdon ka t tila jonkunverran vaurioitunut mutt helposti 

korja t}avis oa . Kutteri on ulko apa in kuuttaaltuan m ~lattu tervan sekai-

sella aineella. · 

Keljosaaren viittavene: ( 

Viittavene on nostettu Lahdenpohjan Rauhalan rannassa Laa tokan 

Laivasto-Osaston telakalle ja on taas vahaisin korjauksin kayttokelpoi-

nen. 



, 

L a a t o k a n 1uotsipiirikonttorin tu1ot j menot 

1okakuun 7 paivasta jou1ukuun 31 paivaan 1941. mennes~a. 

Tulot: 

Tu1oja ei ole ilmennyt . 

1~ enot: 

13.PL. III:3 

13. P.L. III:ll 

13 . PL . IV: 1 

15. L. II:l4 

20.PL. II:21 e 

~nnakkomaksujen tili1ta 

Mk , P• 

hteensa Mk. 

Laatokan 1uotsipiirin konttorissa 31 paiva

na joulukuuta 1941 . 


