
MATKAKERTOMUS KV ”ALKOON” 
  

Kenttävartio ”Remu” > ”Mäki” > ”Alko” > ”Viiri” 

Sotahistoria ja matkakertomus 14.D:n alueella Tsirkka-Kemijoen varressa 
olleeseen kenttävartio ”Alkoon”, joka tunnettiin ensin nimillä ”Remu” ja 
”Mäki” sekä aivan sodan lopussa nimellä ”Viiri”: 

• Sotahistoria 1941-1944 

• Matka kenttävartioon 15.9.2015 
     Reijo Pulkkinen 

     Antti Haapalainen 

 



Matkareitti Lietmajärveltä ”Alkoon” 



Matka taitettiin autolla, polkupyörillä ja patikoiden 



HISTORIA 
  

Selustavarmistus 
5/1942-3/1943 

Selustavarmistus Merunkylä – 
Tsirkkakemijoki – Nuokkijärvi  
luotiin keväällä 1942. Ensin 
maaliskuussa 14.D:n alueelle 
siirretty 12.Pr perusti kenttä-
vartiot Kellovaaraan saakka. Jo 
toukokuussa 12.Pr siirrettiin 
pois 14.D:n alueelta ja tilalle 
tullut III/JR31 jatkoi kenttävar-
tiolinjaa Nuokkijärvelle.  
Tämä ryhmitys säilyi maalis-
kuuhun 1943. 

 
KV Remu > Mäki > Alko 
tuleva sijoituspaikka ei 
ollut vielä tällöin käytössä. 



Selustavarmistus  
3-6/1943 



KV-linja palaa 
Tsirkka-Kemi-
joen varteen  

Kesäkuussa 1943 valmis-
tui lopullinen 14.D:n puo-
lustuslinja, kun KV-linja 
Jousijärveltä Tahkokos-
kelle ja Nuokkijärveltä 
edelleen Luvajärvelle saa-
tiin valmiiksi. Puolustus-
linjan pituus oli nyt 210 
km. 
 
Tsirkka-Kemijoen varsi 
Nuokkijärvelle miehitet-
tiin uudelleen. Osa kent-
tävartioista oli uusissa 

paikoissa kuten ”Remu” 



KV ”Remu” 

3./JR10:n I-joukkueesta ½-joukkue sijoitettiin 
Tsirkka-Kemijoen länsirannalle niemekkeeseen 
piste 177,5 kohdalle ja toinen ½-joukkue edel-
lisestä 2 km pohjoiseen olevaan saareen. 

(3./JR10 spk 10964 s.5) 
Kenttävartion nimeksi tuli ”Remu” ja sijainniksi 
mainitaan 3170/6600 
(14.DE tsto II spk 26494 s.64) 

 
HUOM ! ”Remun” pohjoispuolisen saaren AV:stä 
maininta vain 27.5.43 perustamiskäskyssä ja 
12.6.43 karttapiirroksessa nimellä ”Ruko vai 
Rako”. Oliko käytössä ? 

 
1.8.1943  3./JR10 siirtyi reserviin Lietmajärven  
eteläpulelle pataljoonan komentopaikan lähei-
syyteen. Tilalle tuli 5./JR10 
 



KV ”Mäki” 

II/JR10:n lohkon vasen raja 
siirtyi 1.8.43 pohjoisemmaksi 
Haukijärvelle (Naukujärvi) – 
uusi nimi Kypäräisen lohko. 
Lohkon vastuu jaettiin 5. ja 
6./JR10:n kesken. 
 

5./JR10 asetti kaksi kenttä-
vartiota: 
- ”Mäki”, entinen ”Remu” 
- ”Oja”, uusi paikka 
- komentopaikka  ”Riuska” 

entisen ”Ratsun” paikalle 
Kenttävartoiden ”Räme” ja 
”Rassi” paikat jäivät miehit-
tämättä.  
 

HUOM !  5.6-31.7.1943 oli 
6./JR10:n yksi KV nimeltään 
”Mäki” (2870/6650). 1.8.43 
KV-paikka poistui ja nimi 
siirtyi ent. ”Remun” paikalle.  



KV ”Mäki” 

5./JR10 asettama KV ”Mäki” sijaitsi  
Tsirkka-Kemijoen  varressa koordi-
naattien 3200/6600 leikkauspisteestä 
400 m etelään olevassa niemessä. 
KV:n miehitti 2 joukkuetta (I- ja IV-j). 
(5./JR10:n spk 10071 s.50) 
 

KV ”Mäen sijainti 3150/6600 
(14.DE tsto III spk 26494 s.80) 



10.11.1943 JR52:n lohko Nuokkijärvelle saakka 

10.11.1943 
tapahtui jouk-
kojen uudel-
leenryhmitys , 
jolloin I/JR52 
otti vastuun I ja 
II/JR10:n loh-
koista. 
Uuden Pohjois-
lohkon Kello-
vaaran alaloh-
kon miehitti 1. 
ja 2./JR52. 
Pataljoonalle 
alistettiin  re-
servijoukoiksi 
7./AHSP ja 
jääk.j./14.D. 

KARTTA: I/JR52 spk 12792 s.131 ja 4./JR52 spk 12730 s.70 



KV ”Alko” 
25.11.1943 otettiin JR52:n uudet 
peitenimet käyttöön, jolloin KV 
”Mäen” uudeksi nimeksi tuli ”Alko” 

> ”Aro” >> ”Ero” 

<< ”Arina” < ”Aila” 

9.12.1943 KV ”Alko” 
pääll. vänr. Willberg 
kiv.jv. 1+4+35 
kk.m 0+1+6 
krh.m 0+0+1 
viestim. 0+0+1 
lääk.m 0+0+1 
vahvuus 1+5+44 
aseistus: 
kiv. 40 
pk. 2 
kp 7 
kk. 1 
50 krh 1 
valopist. 2 
pist. 5 
 

(I/JR52 spk 12792 s.159) 



KV Mäki – vanha Alko 

Kenttävartio sijaitsi jyrkän kapean harjanteen 
laella. Harjanteelle mahtui vain yksi juoksu-
hauta, joten se ei näyttänyt ”ympäripuolustuk-
seen varustetulta erämaalinnakkeelta”. 
Ampumapesäkkeet 4 kpl oli kaivettu juoksu-
haudan ulokkeiksi.  Juoksuhautaa, jonka 
puuosat olivat maatuneet, oli ”askelmitalla” 
noin 250 m. Yksi iso majoituskorsu oli jäljellä ja 
pienestä  korsusta vain kuoppa. 
 



KV Mäki – vanha Alko 

Reijo tähyää, mistä 
Armoton erämaa 
kirjassa oleva  kuva 
on otettu ? 
Puusto on 70 vuo-
dessa kasvanut ja 
muokannut maise-
maa.  



KV Mäki – vanha Alko 

Harjun pohjoispää on linnoittamaton 
Harjun luoteispuolella on vetelä suo 



Uusi Alko rakenteilla – 
vihollinen häiritsee 

Joulukuun 1943 alussa aloitettiin ”Alkon” 
uuden sijoituspaikan rakentaminen. 
Rakentamiseen osallistui 2.K:n ja 4.K:n 
joukkoja. 
(2./JR52:n spk xxx12718 ja 4./JR52:n spk 12730) 
 

Uusi KV sijaitsi suojassa korkean jyrkkärin-
teisen vaaran laella. Tämä maastokohta 
sopi erinomaisesti ”ympäripuolustukseen”. 
 

29.12.1943 ilmoitti ”Alko”, että ryssä oli iltapäi-
vällä salaa päässyt yli Tsirkka-Kemijoen ja mii-
noittanut uuden rakenteilla olevan rakennustyö-
maan. Miinoja etsittäessä kaksi miestä haavoit-
tui jalkoihin. 
(4./JR52:n spk 12730 s.7) 
 

14.1.1944 vihollisen (50+50 miestä) hyökkäys 
uuden ja vanhan ”Alkon” välisellä huoltotiellä – 
peitepiirros oikealla ja tarkempi selostus 
sotapäiväkirjassa. 
(4./JR52:n spk 12730 s.62-63) 
 

25.1.1944 Alko vaihtoi uuteen paikkaan. 



KV ”Alko” – vanha ja uusi 



KV ”Alko” – uusi 
iso majoituskämppä 



KV ”Alko” – uusi 
komentokämppä ja juoksuhauta 



2./JR52 vasemalle puolelle tuli 1./JR52:n tilalle Er.P7 

KARTTA: I/JR52 spk 12794 s.41 



KV ”Alko” - uusi 

20.2.1944 KV ”Alko” 
pääll. vääp. Fabritius 
kiv.jv. 0+1+1 
kk.m 0+2+13 
krh.m 0+0+1 
viestim. 0+0+1 
pst.m 0+4+23 
lääk.m 0+0+1 
vahvuus 0+7+40 
aseistus: 
kiv. 35 
pk. 2 
kp 9 
kk. 1 
50 krh 1 
pst.kiv. 1 
pist. 2 
 

(I/JR52 spk 12794 s.39) 



KV ”Alkon” miinakenttä 
Kranaattipuolustusjärjestelmä, jossa kra-
naatteja käytettiin tähystysmiinoina.  
4” ja 6” kranaatit asetettiin  puiden juurille 
pystyasentoon. Jokaisessa panoksessa oli 2 
sähkönallia ja aloituspanoksena 2 kg rotulia. 
KV:n päällikön hallussa oli sytytyskoje M30 
ja hänen asunnossaan kytkinlauta sytytystä 
varten. 
 

M30 on kammesta pyöritettävä malli, joka on käy-
tössä tänäkin päivänä. Se toimii paremmin kuin 
patterimalli ja se pystyy räjäyttämään pidemmältä 
matkalta ja useamman sähkönallin kerrallaan. 
Kaapelina nalleille on käytetty yleensä tapsia, 
koska sen pieni vastus mahdollistaa räjäytyksen 
jopa yli 300 metrin matkalta. 
(Tauno Oksanen)  



KV ”Alkon” miinakenttä 24.3.1944 



19.4-2.8.1944 KV ”Alkoon” vaikuttavia tapahtumia 

18.7.1944 KV ”Alko” 
pääll. vääp. Räsänen 
kiv.jv. 0+6+23 
viestim. 0+0+3 
koiram. 0+0+2 
lääk.m 0+0+1 
vahvuus 0+6+29 
aseistus: 
kiv. 24 
pk. 2 
kp 1 
50 krh 1 
pist. 1 
 

(I/JR52 spk 12798 s.113) 

• 19.4.1944 1./JR52 vaihtoi 2./JR52:n asemat 
• 19.5.1944 vasemmalle puolelle vaihtoi Rj.P6 Er.P7:n 

tilalle. ”Alkon” naapuri vasemmalla 3./Rj.P6 
• 27.7.1944 I/JR52 siirrettiin Ilomantsiin, tilalle III/JR52 ja 

sen 9.K 



2-20.8.1944 Tahkokosken taistelut 

• KV ”Alko” oli ainakin osittain 
miehitetty taistelujen ajan. 

• 2-3.8 välisenä yönä oli kapt. 
Perttuli kompaniansa kanssa 
(3./Rj.P6) ”Alkossa”, josta jatkoi 
matkaa kohti motissa olevaa 
”Askoa”. 

• 5.8 vihollinen yritti tulla lautalla 
yli joen, mutta lyötiin takaisin. 

• 6.8 sai ”Alko” 3 vankia. Olivat 
eksyneet 18 miehisestä vih. 
partiosta, joka yritti mennä joen 
yli. Kaksi hukkui. 

• 6.8 ”Alkossa” kaikkiaan 10 
vankia ja illalla tuli 4 lisää. 

(III/JR52 spk 12833 s.3-5) 

• 16.8 III/JR52:n  KV-luettelossa ei 
ole ”Alkoa” ? 

(III/JR52 spk 12837 s.7) 



Tahkokosken taistelun jälkeen 

20.8.44 Rj.P6:n 
Nuokkijärven 
lohkon oikea raja 
siirtyi Tahkokosken 
pohjoispuolelle.  
KV ”Alkon” nimi 
muuttui ”Viiriksi” 
ja sen miehitti 
3./Rj.P6. 
26.8.44 koko Rj.P6 
siirtyi Kontokkiin, 
jolloin sen tilalle 
tuli Er.P24. ”Viirin” 
miehitti 1./Er.P24, 
josta sen aselevon 
jälkeinen kotiutus 
alkoi 11.9.1944. 



KV ”Alkon” miehitys asemasodan aikana 

• 5.6.1943 - 1.8.1943  ”Remu”  3./JR10 
• Kellovaaran lohko – I/JR10 

• 1.8.1943 - 10.11.1943  ”Mäki”  5./JR10 
• Kypäräisen lohko – II/JR10 

• 10.11.1943 – 19.4.1944 ”Alko”  2./JR52 
• Pohjoislohko / Kellovaaran alalohko – I/JR52 

• 16.2.44 Kellovaaran alalohkon pohjoisosa siirtyi Nuokkijärven lohkoon 

• 19.4.1944 – 27.7.1944  ”Alko”  1./JR52 
• Pohjoislohko  / Unkajärven alalohko – I/JR52 

• 27.7.1944 – 20.8.1944  ”Alko”  9./JR52 
• Unkajärven lohko – III/JR52  (I/JR52 sai komennuksen Ilomantsiin) 

• 2-20.8.1944 Tahkokosken taistelu, jolloin KV osittain miehitetty 

• 20.8.1944 – 26.8.1944  ”Viiri”  3./Rj.P6 
• Nuokkijärven lohko – Rj.P6  

• 26.8.1944 – 11.9.1944  ”Viiri”  1./Er.P24 
• Nuokkijärven lohko – Er.P24 

• 11.9.1944 jätettiin KV ja kotiutusmarssi alkoi 


