
Ontajärven länsirannan 
kenttävartiot 

Kertomus matkasta 13.5.2016 näille sota-
historiallisille paikoille: 
• Kenttävartiolinjat, kenttävartioiden 

sijainnit ja joukot 1941-1944 
• Kenttävartioiden kartoitus ja miltä 

siellä nykyisin näyttää 

Reijo Pulkkinen Antti Haapalainen 

Rukajärven suunnan sotahistorian harrastajat 





Matkareitti 



Ontajärvi ja venematka 

Ontajärvi on 30 km pitkä 
ja 5-10 km leveä järvi, 
jossa on vain muutama 
saari. 
 

Partioretkille  mentiin 
kesällä veneellä ja tal-
vella hiihtäen aina edes-
sä  avoin järvenselkä. 
 

Ontajärvellä syntyneelle 
ja kasvaneelle Nikolaille 
tämä oli jo kolmas vene-
reissu kanssamme. Aikai-
semmat ovat suuntautu-
neet Halosenniemeen  
(2014) ja Ontajoelle 
(2015). Kärsivällisesti 
mies odotteli tuntitol-
kulla, kun olimme maas-
tokierroksilla. 
 

Päivän 13.5.2016 saldo:  
- 43 km veneellä   
- 10 km patikoiden 
- kesto 12 tuntia 
 

Ontajärven pintaa nostettiin vuona 1957 metrin verran, jolloin 
rannan muoto ja maisemat muuttuivat sodanaikaisesta.  



Kartoitus 

Kenttävartioiden kartoitus tehtiin kahdella navigaattorilla, jotka 
piirsivät kulkureitit ja taisteluhautojen sijainnit. Toisella merkit-
tiin  ja numeroitiin lisäksi korsujen ja ampumapesäkkeiden paikat.  
Tiedot vietiin  ohjelmaan Google Earth, josta otettuihin kuvakopi-
oihin on korostettu taisteluhaudat, piikkilankaesteet ja merkitty 
muut huomioidut asiat. 



Historia / KV-linjan kehitys 

II/JR10 kulki 
hyökkäyssodan 
reittiä Lieksa – 
Porajärvi – Paate-
ne – Ontajärvi, 
jonne se asettui 
kenttävartiopuo-
lustukseen mar-
raskuussa 1941. 

KV-linja rakennettiin 
Ontajärven etelä-
päähän saakka. 
 
5./JR10 jätti asemat 
22.5.1942 
 
 
Kesällä 1942 14.D:n 
oikea raja siirtyi 
kulkemaan  ent. 
Aaveen eteläpuo-
lelta, jolloin Veikko – 
Sisko alue siirtyi 
Karjalan Armeijan 
vastuulle. 



Ontajärven ranta partioinnin varaan 

Toukokuun 1942 lopulla KV-linja käännettiin Korpilahdelta 
Alamijärvelle, jolloin Ontajärven ranta jäi partioinnin varaan. 
Joukkoina olivat ensin Kev.Os.2 ja sitten 6./JR52. 
Tämä linjaus jäi lyhytaikaiseksi, kun marraskuun alussa palattiin 
jälleen järven rantaan. 



Takaisin Ontajärven rantaan 

Samalla kun siirryttiin takaisin Ontajärven rantaan, vakiintui 
14.D:n oikea raja: Kuusiniemen lossi – Jolmajoki – Kodorjejärvi 
– Ontajärven saari 7200/2300 – Vojatsu pl. 



KV-linja vakiintui 

Kenttävartioiden paikat säilyivät ennallaan, mutta peite-
nimet ja joukot vaihtuivat.  



Kenttävartioiden peitenimet 
Peitenimien muutokset tapahtuivat rykmenttien tai pataljoo-
nien toimesta toisistaan riippumatta. Yhdellä KV:llä saattoi 
olla sodan aikana 1-6 eri peitenimeä. 
Alla esimerkki Rj.P6:n Ontajärven lohkon vaihtotaulukosta. 



Kannas, Klyyssinvaara, Tahkokoski 

Toukokuussa 1944 Er.P24 vaihtoi Rj.P6:n Ontajärven lohkolta. 
Kesäkuussa Kannaksen taistelut aikaansaivat Karjalan armeijan 
perääntymisen 14.D:n eteläpuolelta, jolloin KV-linja muuttui 
(violetti) ja 25.6.44 luovuttiin Ontajärven rannasta (punainen). 

Heinäkuussa Er.P24 siirtyi 
Klyyssinvaran ja tilalle tuli  
Jääk.K/JR10. Tahkokosken 
taistelu tarvitsi lisäjoukkoa, 
jolloin Ontajärvelle jäänyt 
Jääk.K joutui 3.8 vetämään 
KV-linjansa Roksjärvi – etel. 
Jousijärvi kannakselle (kelt). 



 KV Aave…Timo-Naku-Pelle-Iikka-Honka 

Kenttävartion miehitti talvella 1942 JR10:n II pataljoona (Aave). 
Toukokuussa 1942 Ontajärven rannasta luovuttiin, kun KV-linja 
käännettiin Korpilahdelta Alamijärvelle. 
Marraskuussa 1942 palattiin takaisin entiselle linjalle (Timo>Naku). 



Kesällä 1943 hylätystä kenttävartiosta on jäljellä sekä kämpän 
että saunan rauniot sekä muutama ampumapesäke. 
Taisteluhautoja ei ole tehty ja piikkilangat on kerätty pois 



Marraskuusta 1942 alkaen  kenttävartiota miehitti 9./JR52 > 10./JR52 
> 3./JR52 kunnes  toukokuussa 1943 vastuu siirtyi 2./Rj.P6:lle. 
Kesällä 1943 KV:n nimen ollessa ”Naku” 2./Rj.P6 siirsi kenttävartion 
paikkaa 800 m kaakkoon paremmin linnoitettavaan niemeen.  Tässä 
paikassa kenttävartio oli kesäkuuhun 1944. 

Puhelinpylväs (056) kertoo 
kenttävartioiden välisistä 
viestiyhteyksistä. 



Kenttävartio uudessa paikassa: 
”Naku” > ”Pelle” > ”Iikka” > ”Honka” 

Miinoituskartta ajalta, kun KV hylättiin 25.6.1944 



Tukikohta etelästä kuvattuna 



Kämpän pohja (066). Liki kaikki Ontajärven rannan suomalaisten tekemät 
kämpät on purettu ja hirret uitettu uusiokäyttöön 

Taisteluhauta kiersi ympäri KV:n – 
nyt tosin osin veden alla  

Tästä käveltiin kuivin jaloin 
sota-aikana 



Lottien sieppaus 24.12.1943 Ontajärvellä  
 

2./Rj.P6 spk 21206 s.41-42 / 24.12.1943 
7.00 Lähti ”Hukasta” lotat Anni Tekkala ja Kirsti Ruotsalainen hevoskyydillä komppanian 
kenttävartioihin viemään joulutuliaisia. Hevosia oli 2, ajomiehinä jääk. Väinö Komulainen ja Janne 
Savolainen ja lisäksi lottien apumies jääk. Uuno Ulgren ja lomalta palaava jääk. Voitto Pynninen … 
jatkuu pataljoonan sotapäiväkirjasta … 
Rj.P6 spk 21188 s.38-39 / 24.12.1943 
8.00 Kulki yhteyspartio, 8 miestä ”Unikeosta” ”Iikkaan”. Ei havainnut mitään erikoista, joten 
ilmoitti ”Iikkaan”, että reitti on selvä.  
9.00 lähti ”Unikeosta” 2 hevosta, joissa ens. 2 miestä ja toisessa 2 miestä ja 2 lottaa ”Iikkaan”. 
n.9.15 Yllätti ryssä k.o. hevoskolonnan ”Unikon” ja ”Iikan” puolivälissä Ontajärven pienten saarten 
kohdalla. Ryssät hyökkäsivät rantaväijytyksestään, jonne olivat tulleet ilmeisesti edellisenä yönä 
käyttäen hyväkseen jäätynyttä railokohtaan, joka oli korkeammalla ja jossa ei jälkiä näkynyt. 
Ryssiä n. 20 miestä. Syntyneessä kahakassa kaatuivat molemmat hevosmiehet samoin jälkim. 
hevonen. Ryssät kaappasivat lotat ja yhden miehen. Edellä kulkenut hevonen ja siinä ollut toinen 
mies (hevonen pillastui) pääsivät ”Iikkaan”, josta heti lähti hevosella 1 ryhmä vänr. Runolinnan 
johdolla taka-ajoon. Vähän jälkeen lähti ”Unikeosta” vänr. Kupilan johdolla 2 ryhmää takaa-ajoon. 
Partiot saivat kosketuksen vih. Ontajärven Itärannalla p.74-50 i 21-00 kohdalla, jolloin partiot 
vetäytyivät pois. 
n.11.00 Takaa-ajo partiot ”Hytistä” 25 miestä, ”Unikeosta” 16 miestä, Reservijoukkueesta 25 
miestä sekä  
n.13.45 ”Uskosta” taka-ajoon kaukopartio-osasto 45 miestä  
Huonon ilman ja vih. saavuttaman liian pitkän etumatkan vuoksi täytyi takaa-ajosta luopua.  



Lottien sieppaus oli kova isku 14.divisioonan sotureille aina 
sotamiehistä kenraaliin. Myös sodan jälkeen veteraanit 
muistelivat lottien kohtaloa liikuttuneina. Lotat Anni Tekkala ja 
Kirsti Ruotsalainen palasivat kotimaahan sotavankeudesta. 
Tapahtuman johdosta lottakanttiinit siirrettiin taemmasksi 
etulinjasta. 

Lisää aiheesta: 
- Tauno Oksanen ”Armoton erämaa” s. 134-136 
- Kansa taisteli 4/1968 digisivut 25-28 
- Kansa taisteli 2/1981 digisivut 20-22 
       http://kansataisteli.sshs.fi/ 



KV Kummitus…Laukku-Mela-Tuli-Unikeko-Into 



Tässä kenttävartiossa sota-ajan piirrosten kohteet löytyvät 
yhä maastosta. Niemen pohjoispää oli suojattu kuudella 
ampumapesäkkeellä ja eteläpää yhtenäisellä taisteluhau-
dalla sekä piikkilankaesteellä. Alueelta löytyi yhden ison  ja 
kahden keskikokoisen kämpän pohjat. Saunan, kellarin ja 
laiturin jäänteet olivat myös näkyvissä.  

Kenttävartioiden ”asemapiirroksia” on saatavilla vähän. Yhtenä poikkeuksena 
ovat Ontajärven kolme eteläisintä KV:ta. Kun 25-26.6.1944  niistä luovuttiin , 
ne miinoitettiin ja niistä laadittiin miinoituskartat. Nämä piirrokset toimivat 
erinomaisina ”asemapiirroksina” ja auttoivat meitä kartoitustyössä. 



Ampumapesäke (067) niemen pohjoiskärjessä 

Noin 260 m pitkä taisteluhauta sulkee niemen etelästä tulevilta. 



Kellari oli saunan kupeessa (076) 

Reijo katsastaa saunan (076) jäänteitä … ja Antti laiturin 

Pöytä pientä kunnostusta vailla 

Aika hyvin säilyneitä rakenteita – siitä on kuitenkin jo 72 vuotta 



Miinoituskartan rakennus A:n 
sijainti täsmää kuvan rakennuksen 
pohjaan. 

14x7m kämpän (080) jäänteet kenttävartion keskiosassa.  

Lukuvinkki 
 

Kansa taisteli  lehdessä 
2/1981 s.20-22 on juttu 
”Ontajärvellä kummitteli”. 
 

2.3.1942 KV Kummituk-
seen hyökkäsi 300 miehen 
vihollispartio. Suomalaisia 
oli KV:ssä 10 miestä. 
 

Lue lehdestä miten kävi ! 
 http://kansataisteli.sshs.fi/ 



Kohti seuraavaa kartoituskohdetta … 



KV Nalle-Kota-Maja-Hytti-Uitto 

HUOM: kartta on väärin päin muihin karttoihin verrattuna  
- karttassa on etelä yläpuolella. 



Kenttävartion kokonais-
kuva jäi hataraksi varsin-
kin, kun 26.6.1944 miinoi-
tuskartan hirsivallia ja 
kämppäriviä ei löydetty. 

Huom ! Viereisestä kartasta 
näkyy hyvin Googlen tarkan 
ja epätarkan kartoituksen 
raja. Valitettavasti loput KV’t 
ovat epätarkalla alueella 
(muuttuvat varmaan 
aikanaan tarkoiksi). 



Kenttävartion maasto oli kaksijakoinen – ensin hieno 
hiekkaranta ja sitten  sakea risukko ! 



Niemennyppylän ampumapesäke (82) on toiminut myös 
hyvänä tähystyspaikkana.  



KV Pitkä-Lahti-Salmi-Utti-Uramo 

KV Pitkä siirtyi marraskuussa 1942 Korpilahden niemestä sen 
edessä  olevaan saareen, jossa se oli heinäkuuhun 1944 asti.  
Korpilahden niemeen perustettiin uudelleen KV syksyllä 1943, 
jolloin kumpikin paikka oli miehitetty. 





Saari on jyrkkärinteinen kallioinen kukkula, joka jo luonnostaan  
on helppo puolustaa. Taisteluhautoja ei ole (ei tarvita) ja ampu-
mapesäkkeet on tehty ”kiven koloihin”. 



Korpilahden suojasta partiot vietiin veneillä Ontajärven 
vastarannalle, joka näytti  vain taivaanrannalta. Suunnistus 
1:100.00 kartalla  oli haastellista – ja vielä hämärän aikaan. 



KV Teho-Haiti-Rio-Havaiji-Rio 

Rukajärven suunnan matkailijoiden yksi pääkohde  on 
ollut Ontajärven kylä, mutta varmaan hyvin harvat ovat 
käyneet tsasounan rannasta vain 250 m päässä olevassa 
saaressa. Saaressa oli KV, jota miehitti aluksi 16.Tyk.K ja 
syyskuusta 1943 alkaen 5./KTR18. 

Saari kaakosta päin kuvattuna 



Pohjoisrannan taisteluhauta 



Pst-tykin tuliasema 3x4m (111) 

Tähän olisi voinut tehdä vaikka urheilukentän 



KV Mutka-Karu ja komentopaikat 

12.5 illalla kävimme autolla ja patikoiden kartoittamassa KV 
Mutkan ja sen suojassa olleet komentopaikat.  



Kenttävartio oli kapealla harjanteella, jonne oli kaivettu vain 
ampumapesäkkeitä. Taisteluhautoja ei ollut. Jyrkkä rinne 
järven rannasta ei houkutellut vihollista. Syyskuun 1943 
jälkeen kartoissa ei ole enää mainittu KV:ta, joten  komento-
paikkojen joukot hoitivat varmaan vartioinnin. 
 

Komentopaikka-alueelta löysimme vain taisteluhautoja. 
Pisimpään alueella olivat 
- 2./Rj.P6 peitteet:  Sarkka – Setä – Hukka - Isto 
- 22.Tyk.K peitteet:  Reppu – Rysä – Itikka - Roiske 
 
Alueelle valmistui 23.11.1942 lottakanttiini ”Humina”, joka 
paloi 27.10.1943. 
Olikohan alueella jokin väliaikainen lottien tukikohta 
24.12.43, jolloin he läksivät kohtalokkaalle matkalle. 





Puusto estää Reijolta yhtä hyvät näkymät kuin vartiomiehellä oli. 

Antin vihko täyttyy tasaiseen tahtiin gps-pisteistä. 



KV Tyvi-Harju-Jyrkkä-Kallio-Iiro 
Kesäkuussa 2012 kävimme KV Harjussa, jossa ei löytynyt tais-
teluhautoja eikä ampumapesäkkeitä. Korkeimmalta kohdalta 
harju oli pahasti sortunut ja epäilimme pesäkkeiden mennen 
mukana. Nyt näkymä järveltä vahvisti epäilystämme. 



Mainio tähystyspaikka tämäkin 

Tähän se järven pinnan nosto voi johtaa 



KV Pitkä…Lasta-Hai-Häkä 

Kesällä 2012 kävimme myös Korpilahden kylässä ja sen niemessä. 
Korpilahden kylä ei tuhoutunut sodan aikana, vaan sen 31 taloa 
tyhjennettiin asukkaista ja talot poltettiin 1972. Paikka muutettiin 
Rukajärven kolhoosin viljelysmaaksi (kyläläisten kertomaa). 
 

KV ”Häkän” komea kämppä 
(Erkki ja Sylvia Raappanan kokoelma) 

Niemessä on paljon tais-
teluhautoja ja pesäkkeitä, 
mutta silloin ei meillä 
vielä ollut käytössä 
nykyistä ”kartoitusme-
netelmää”. 



Niemi on suosittu retkeilypaikka, joten tässäkin kämpän 
jäänteet ovat uusiokäytössä. 

Korpilahden niemen taisteluhautaa 



KV Mäntylä-Kivi-Piippu-Hiisi-Harmo 
KV Laaja-Keto-Silakka-Unelma-Uni 



KV ”Mäntylä” perustettiin toukok. 1942 ja ”Laaja” syyskuussa 
2.9.1942 tapahtuman jälkeen.  Kenttävartiot olivat paikoillaan 
3.8.1944 saakka, jolloin Tahkokoski kutsui ja KV-linja muuttui. 
- Mäntylän joukot: Kev.Os.2 – 6./JR52 – 16.Tyk.K – 22.Tyk.K 
- Laajan joukot: 16.Tyk.K – 3.Rj.P6 – 22.Tyk.K 

Mäntylässä kävimme 2014. Metsätyöt ja niemessä ollut 
laanialue on  jättänyt jälkensä = KV ei ole tunnistettavissa. 



2.9.1942 Ontajärvi 

Kyläläisten kertomaa: 
Venäläinen Mustanmeren meriprikaatin osasto 151 miestä 
hyökkäsi Ontajärven kylään. Yksi pelastui, muut kaatuivat tai 
hukkuivat. Suomalaiset hautasivat ruumiit Lajaanijärven 
niemeen puron pohjoispuolelle. Pelastunut kirjoitti muistelman 
lehteen ja luita alkoi löytyä ko paikalta. Ruumiit kaivettiin ylös 
(löytyi 98) ja haudattiin 1987 Kulttuuritalon viereen. Tälle 
paikalle pystytettiin muistomerkki ja pidettiin juhlat. 
Kaatuneiden omaisia kaukaa Venäjältä saapui 20 perheestä. 

Lue tapahtumasta: 
- Rj.P6 sotapäiväkirja diginro 21193 s. 40-59 
- Tauno Oksanen, Armoton erämaa s. 138-141 
- Kansa taisteli 6/1980 digisivut 16-17 

2.9.1942 aamuyöllä 150 
venäläistä merijalkaväen  
sotilasta hyökkäsi järven yli 
veneillä Ontajärven kylään. 
Päivän kestäneen kovan 
taistelun tuloksena venäl. 
tappiot oli 142 kaatunutta ja 
5 vankia.  
Omista joukoista kaatui 19  
ja haavoittui 37. 
 
Eri lähteissä luvut vaihtele-
vat jonkin verran. 



Aamunkoitteessa 1. syyskuuta 1942 Ontajärven länsirannan  raivokkaassa  
taistelussa kaatui vihollisen toimesta 140 merijalkaväen sotilasta 85. meri-
jalkaväen prikaatista.  
Ikuista kunniaa sankareille, jotka kaatuivat taistelussa vapauden ja meidän 
Isänmaamme itsenäisyyden puolesta !  

Ontajärven kylän muistomerkki 



2015 pystytettiin toinen muistomerkki – nyt taistelupaikalle. 
Muistomerkin takana näkyy niemi, josta löytyi joukkohauta. 



Ontajärven länsirannan kenttävartiot 
sijainnit, peitenimet ja joukot 

Nikolain avulla tämä unohtu-
maton sotahistoriallinen matka 
onnistui mainiosti. 
 

SIITÄ HÄNELLE SUURI KIITOS !! 
 

Antti ja Reijo 


