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Tiedustelukoneen putoamispaikalle opastaulu

MANNERHEIM-RISTIN rita-
rin kapteeni Paavo Kahlan 
tiedustelukoneen putoamis-
paikalle Hanhimännikköön 
Aakenusjoen pohjoispuolel-
le on pystytetty lennon vii-
meisistä vaiheista kertova 
opastaulu.

Kapteeni Paavo Kah-
lan (1918–1944) ja ohjaaja-
kersantti Jouko Liinamaan 
(1916–1944) viimeinen lento 
käynnistyi Kemistä 23. loka-
kuuta 1944 aamuvarhaisella 
kello 6. Talvi- ja jatkosodassa 
yli 300 tiedustelu- ja pommi-
tuslentoa suorittanut Kah-
la oli pakannut ennen lähtöä 
tavaransa valmiiksi kotiutus-
ta varten. Hän päätti velvolli-
suudentuntoisesti tehdä vie-
lä yhden tiedustelulennon, 
vaikka sää ei suosinut. Pilvet 
roikkuivat sumussa alhaalla.

Hävittäjälentolaivue 
26:een kuuluneella Fokker 
C.X FK-104 -tiedusteluko-
neella oli tarkoitus lentää ai-
na Käsivarteen saakka ko-
neen päällikön ja tähystäjän 
Paavo Kahlan tehdessä mat-
kan aikana havaintoja sak-
salaisjoukkojen vetäytymi-
sestä.

Viimeinen varma havain-
to Kahlan tiedustelulennos-
ta tehtiin Kaakamovaaran 
ilmavalvonta-asemalla pa-

rikymmentä minuuttia läh-
dön jälkeen, kello 6.22. Kone 
oli lentämässä kohti pohjois-
ta. Tiedustelukoneen sen jäl-
keisistä vaiheista tietoa ei ole 
saatavilla.

Radiotiedustelu nappa-
si myöhemmin saksalaisten 
radiosanoman: ”Suomalai-
nen tiedustelukone ammut-
tu alas.”

 
Saksalaiset ampuivat tiedus-
telukoneen alas noin puoli-
välissä suunniteltua reittiä, 
1,5 tuntia lähdön jälkeen. 
Koneessa oli polttoainetta 
jäljellä noin 250 litraa, mikä 
sytytti putoamispaikan ym-
päristöön tulipalon. Putoa-
mispaikka oli kuitenkin sen 
verran kaukana pääteiltä, et-
teivät saksalaiset yrittäneet 
löytää sitä. Suomalaisilla ei 
ollut puolestaan saksalais-
joukkojen valvomalle alueel-
le menemistä.

Putoamisen ajankohta sel-
visi Jouko Liinamaan kellos-
ta, joka oli pysähtynyt aikaan 
7.37.

Putoamispaikka on Aa-
kenusjoen pohjoispuolel-
la Hanhimännikössä, Aake-
nustunturin Pallilaen ja Le-
vitunturin puolivälissä.

Putoamispaikalle saadaan 
toivon mukaan Kittilä–Ko-
lari-tieltä alkaen asianmu-
kainen viitoitus.

Sen verran sivussa putoa-
mispaikka oli, että tuhoutu-
neen koneen ja miehistön 
palaneet jäännökset löysi 
poromies-maanviljelijä Pau-
li Pyhäjärvi tiettävästi sattu-
malta vasta syksyllä 1945, 

runsas vuosi koneen putoa-
misen jälkeen.

Mannerheim-ristin ritari 
nro 54, Lohtajalla syntynyt 
kapteeni Paavo Kahla siu-
nattiin 24.11.1945 Kokkolan 
Marian hautausmaan sanka-
rihautaan. Liinamaa haudat-
tiin samana päivänä synty-
mäkunnassaan Ylihärmässä.

Kahla oli viimeinen sodas-
sa kuollut Mannerheim-ris-
tin ritari.

Putoamispaikalla on edel-
leen jäljellä koneen kappa-
leita. Jopa koneen puusiipien 
palaneita osia löytyy ruostu-
neiden runkokappaleiden 
seasta. Runsaat 30 vuotta sit-
ten Lapin sodassa viimeisinä 
kuolleita lentäjiä muistettiin 
juhlallisesti. Lapin lennoston 
ja Lentorykmentti 4:n toi-
mesta putoamispaikalle pal-
jastettiin muistomerkki 22. 
syyskuuta 1990. Suomen il-
mavoimien viimeisten sota-
vainajien muistomerkin to-
teutti kuvanveistäjä Samuli 
Alonen Jyväskylästä.

Alonen valmisti Kahlan 
suvun aloitteesta myös opas-
taulun, jonka kustannuk-
set maksoi henkilökohtai-
sesti kotiseutuneuvos Kau-
ko Sorjonen. Arvoraken-
nusten pelastajana ja suojeli-
jana tunnetun Sorjosen joh-
tamalla Kauko Sorjosen sää-
tiöllä on ollut Kittilässä vuo-
desta 2016 lähtien Särestö-
niemi-museo ja taiteiija Ka-
lervo Palsan museo, jossa si-
jaitsi hänen kotinsa ja työti-
lansa.

Hannu Teider

Opastaulun pystyttäjät työurakan jälkeen. Kuvassa Jukka Ahola Kittilän kunnasta, evers-
tiluutnantti evp Risto Laakso, Laakson tyttärenpoika Riku Patjas, Kahla-suvun edustaja 
Esa Kaihlajärvi, Kahla-elämäkerran kirjoittaja Reino Myllymäki, everstiluutnantti evp Jari 
Nykänen ja Lapin lennoston killan varapuheenjohtaja Marja Teppo.

Paavo Kahla 
oli viimeinen 
sodassa kuollut 
Mannerheim-
ristin ritari.

HANNU TEIDER

Putoamispaikalle opastaa toistaiseksi vain yksi tienviitta.

HANNU TEIDER
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Säie julkaisi singlen

ÄKÄSLOMPOLOLAIS-KITTILÄ-
LÄINEN duo Säie on julkais-
sut tänään keskiviikkona en-
simmäisen singlensä. Säi-
keet-niminen single on Eli-
na Alatörmäsen ja Evelii-
na Nivan ensimmäinen yh-
teinen niin sanottu co write 
-kappale. 

”Säikeet kertoo yhtyeen 
syntytarinaa ja onkin mei-
dän nimikkobiisi. Halusim-
me sukeltaa musiikkimme 
alkulähteille ja tutkia mistä 
laulumme kumpuaa. Luo-
misprosessi vei meidät men-
neisiin elämiin asti ja niistä 
säikeistä syntyi ensimmäi-
nen julkaisumme”, duo sum-
maa.

Säikeet-single soi yleisim-

missä suoratoistopalveluissa 
keskiviikosta 20. heinäkuu-
ta alkaen. Singlejulkaisua 
juhlistetaan keikalla perjan-
taina Ylläs-soikoon tapah-
tuman yhteydessä ravintola 
Selvä Pyyn keikalla. 

Yhtye lupaa, että Säikeeltä 
on tulossa lisää musiikkia jo 
syksyn aikana.

Duo Säie juhlistaa 
singleään Ylläksen 

keikalla perjantaina. 

SÄIE

Lisää uutta 
musiikkia luvassa 
syksyllä.


