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HISTORIA 

Marraskuun 1941 aikana saatiin puhdistettua 
Ontajärven pohjoispuoli vihollisesta (JR10). 

• Asetuttiin puolustukseen linjalle niemi 119,9 – 
Kohtalampi – Petralammet 

• Joukot: III/JR10 ja 2./JR10  



• 8.1.42 irrotettiin I/JR10  Maiguban retkelle, jolloin 
2./JR10 tilalle tuli 2./JR52. Eteläosa oli edelleen 
III/JR10:n vastuulla. 

• 7.3.42 irrotettiin I/JR52 etulinjasta, siitä muodos-
tettiin JP5 ja se siirrettiin 16.4.42 pois 14.D:n 
alueelta Karhumäkeen 

• 2./JR52:n asemat siirtyivät III/JR10:n vastuulle. 



III/JR10 ja Kohtalampi-linja 
Lohkon etulinjassa oli vuorollaan kaksi jv-komppaniaa 
ja kk-komppania, jolloin yksi komppania oli reservissä. 
Tukijoukot: Krh.K/JR10, 2./KTR18 ja 3./KTR18 



Tukijoukot – tykistö 

• Marraskuussa 1941 I/KTR18 asettui puolustusasemiin 
siten, että 1.ptrin asemat olivat Pälkäjärvellä, 2.ptrin  
Ontajärven kylän luoteispuolella ja 3.ptrin 
Kubalahden takana Halosenniemessä (kartta). 

• 13.4.42 siirtyi 3./KTR18 Ontajärvelle 1. ptrin alueelle. 
• 17.6.42 siirrettiin 3./KTR18 kokonaan pois lohkolta. 
• Peitenimet 2.ptri ”Taisto” ja 3.ptri ”Tärsky” 
• 21.3.43 vaihtoi 5./KTR18 2.ptrin asemiin ja oli niissä 

heinäkuuhun 1944 saakka. 



Puolustuslinja taaemmaksi 
• III/JR10:n puolustuslinja siirrettiin huhtikuussa 1942 

Kohtalammelta Halosenniemi – Petralammet linjalle. 
• Uusi linja oli parempi sekä puolustuksellisesti ja 

varsinkin huollollisesti. 
• Tämä linjaus oli voimassa heinäkuulle 1944 saakka. 



Rj.P6 Ontajärven lohkolle kahden 
vuoden ajaksi 

• 20.5.1942 vaihtoi Rj.P6 Ontajärven lohkolle 
• Ontajärven ja Petralammen välinen lohko nimettiin 

Roksjärven alalohkoksi. 
• Lohkon miehitys: 1./Rj.P6 ja 2./Rj.P6 



Rj.P6:n tukijoukoksi Krh.K 
• 20.7.1942 siirrettiin lohkolle Krh.K/JR31 ja se alistettiin 

Rj.P6:lle myös huollollisesti. 
• Krh.K:lla oli kaksi raskasta krh-joukkuetta, joissa kum-

massakin oli kolme 120 mm:n heitintä . 
(hyökkäysvaiheessa 3 kpl 120 ja 3 kpl 81 mm:n heitintä) 

Raskas kranaatinheitin 
• Tämä 120 mm:n heitin tuli jatkosotaan uutena hyväksyttynä 

jalkaväen aseena. Sen sarjavalmistus aloitettiin talvisodan 
jälkeen, valmistajana Oy Tampella Ab. 

• Sen ampumamatka oli 600-5300 m ja poikkeama 0,5% 
• Heittimen paino ajokunnossa oli 390 kg (hevosvetoinen) 
• Vaikeassa maastossa 3-4 miestä kantoi heitintä osina 

kantohihnoilla. 
• Ammuksen paino oli n. 13 kg 

 



1.10.1942 lohkon miehitys 

Lohkon miehitys 1.10.1942  (Rj.P6 spk 21193 s.69) 
 

• KP ”Ilves1”    2+7+51=60  lohkon kom.p+res 1kiv.j.+sul.j.  
• KP ”Ilves2”    1+8+32=41 1./Rj.P6 kom.r.+rad.r.+toim.j. 
• AV ”Pässi”     0+1+8= 9 1 kiv.r. 
• KV ”Mäki”     2+10+41=53 1kiv.j.+½kk.j.+krh.tjue+ptr.tjue 
• AV ”Korkki”     sis. ”Mäen” miehistöön 3+11 
• AV ”Kärki”        sis. ”Kuikan” miehistöön 1+8 
• KV ”Kuikka”   1+4+21=26 1kiv.j.+kk.r. 
• AV ”Nenä”            sis. ”Naulan” miehistöön 4+16. 
• KV ”Naula”    3+8+34= 45  1kiv.j.+½kk.j.+ptr.tjue 
• KP ”Karhu”    3+17+80=100 2./Rj.P6 kom.r.+rad.r.+toim.j+res. 
• KV ”Rasi”       1+4+25=30 1kiv.j.  
• KV ”Haukka” 1+4+21=26 pst.j.+krh.tjue 
• KV ”Sauma”   1+2+10=13 kk.r.+ptr.tjue 
• KV ”Torppa”   2+5+34=41 pst.j.+½kk.j+krh.tjue 
• KV ”Heikki”    3+7+50=60 12kiv.j.+½kk.j+krh.tjue 
• KP ”Hukka”    2+22+102=126 Krh.K/JR31 kom.p. 
• KP ”Taisto”  2./KTR18 kom.p. 
------------------------------------------------- 
• LOHKO YHT.  22+99+509=630  +  tyk.pri  n. 150 miestä 



Viestiyhteydet 

Tykistö ja krh 
rakensivat 
lisäksi omat 
puhelinyhtey-
det tuliasemista 
tulenjohtopai-
koille.  
 

Yhteydet var-
mistettiin LA-
puhelimilla ja 
D-radioilla 

Komentopaikkojen ja kenttävartioiden välille rakennettiin 
kiinteät puhelinyhteydet 



2./Rj.P6 siirtyy Ontajärven 
länsirannalle 

• 17.5.1943 siistyi 2./Rj.P6 Ontajärven länsirannan 
eteläosan kenttävartioihin. 

• 1./Rj.P6 otti koko Roksjärven lohkon tukikohdat 
vastuulleen tukijoukkoinaan edelleen Krh.K/JR31 
(13./JR31) ja 5./KTR18. 



Lohkolle kiinteä puolustuslinja 

16.5.43 14.D:n käsky: Vahv. Rj.P6 lohkon puolustuksen 
on nojauduttava kiinteisiin  puolustusasemiin alueella 
Ontajärven kylä – v.s. 8700 ja p.s. 0700 – Petralammet. 
(14.DE tsto III spk 6119 s.14)  
 

Roksjärven lohkon joukot 1./Rj.P6, 13./JR31 ja 5./KTR18.  



Miksi tukeva linnoitus 

Ainut pistorata Murmanskin radalta 14.D:n lohkolle tuli 
Kutsujärven pohjoispäähän, jossa oli myös varuskunta. 
Vihollisen suurien joukkojen siirto oli tänne mahdollinen, 
kuten 2.9.42 kahden pataljoonan hyökkäysyritys kertoo. 



Peitenimet vaihtuivat 
• 2.3.1943  Rj.P6 spk 21193 s.132 

• 19.9.1943 ei digitoitu, alla dokumentti 

• 27.11.1943 Rj.P6 spk 21195 s.68 

• 24.3.1944 Rj.P6 spk 21195 s.149 
 

Peitenimien nimiketju takasivulla 

Yleensä rykmentit ja pataljoonat muuttivat peitenimiä omaan 
tahtiinsa, mutta ….. 15.9.43 loikkasi inkeriläinen SS-mies 
vihollisen puolelle. Hänellä oli viestimiehenä hyvät tiedot 
viestiverkosta, joten peitenimet ja puhelinluettelot uusittiin 
välittömästi. Lähde: Viestisotaa Rukajärvellä s.108 



AV / KV karsinta 

• 12.12.43 AV ”Urho” poistettiin, miehistö ”Hiekkaan”. 
• 12.12.43 AV ”Hauki” poistettiin (oli perustettu 28.10.43 

”Taisto” nimisenä), miehistö ”Hanaan”. 
• 22.12.43 KV ”Halu” tyhjennettiin, miehistö ”Uurteeseen”. 
• 22.12.43 KV ”Himo” tyhjennettiin, miehistö ”Uurteeseen”. 
• 12.12.43 käsky KV ”Hepo” poistetaan, mutta se peruttiin. 

 
• 24.5.44 Er.P24:n tullessa lohkolle, poistui vielä kartan KV 

”Ukko” ja KV ”Inari” 



Rj.P6 Nuokkijärvelle – tilalle Er.P24 

• 20.5.44 Rj.P6 siirrettiin Nuokkijärven lohkolle, josta 
Er.P7 (ent. AHSP) siirrettiin Vilkojärven lohkolle. 

• Vilkojärven lohkolla ollut Er.P24 (ent. III/JR31) 
siirrettiin Rj.P6:n tilalle Ontajärven lohkolle. 

• 2./Er.P24 vaihtoi 1./Rj.P6:n Roksjärven alalohkolla. 
• Rj.P6:lle alistetut 24.Krh.K (ent. Krh.K/JR31 > 

13./JR31) ja 5./KTR18 jäivät paikolleen  nyt Er.P24:lle 
alistettuna. 
• 2./Er.P24 5+27+121= 153 miestä 
• 24.Krh.K 5+31+93 =  129 miestä 
• 5./KTR18 



Er.P24 Klyyssinvaaraan  
tilalle Os.T/JR10 

• 13.7.44 siirrettiin Er.P24 
Klyyssinvaaraan ja sieltä 27.7 
edelleen Ilomantsiin. 

• Tilalle tuli Osato Temmes/JR10 
• Kenttävartioista jäi jäljelle 

Issakka, Hiillos, Hilari, Hoikka ja 
Urakka.  Halosenniemi tyhjen-
nettiin ja uudet Hako ja Varjo 
oikaisivat linjan Ontajärven 
kylään. 

• 8.7.44 oli 24.Krh.K:sta II-jouk-
kue ja toimitusjoukkue sekä 
13.7.44 5./KTR18 siirretty 
Klyyssinvaaraan. 



Lohko tyhjennetään 

Heinäkuussa 1944 oli 14.D:n alueelta siirretty Klyyssin-
vaaraan ja Ilomantsiin kolme jalkaväkipataljoona (I/JR52, 
Er.P7 ja Er.P24) ja tykkipatteristo (II/KTR18). Ontajärven 
lohkolle riitti yhä vähemmän joukkoja. Varsinkin raskas 
tulituki heikkeni, kun tykkipatterista ja krh-komppani-
asta jäi jäljelle vain yksi raskas krh-joukkue. 
 
3.8.44 puolustuslohko jouduttiin muuttamaan aivan 
uuteen asemaan, kun joukkoja siirrettiin Tahkokosken 
taisteluun. Koko Ontajärven rannan ja pohjoispään 
kenttävartiot tyhjennettiin ja puolustuslinja siirrettiin 
Roksjärvi – etel. Jousijärvi kannakselle  (kartta alla). 



Suomalaiset 1:20 000 kartat 

Suomalaiset tekivät 
1943 omia 1:20 000 
karttoja, joita oli 
Rukajärven alueelta 
7 kappaletta. 
Roksjärven lohkolta 
vain pohjoisin osa 
kuului tähän kartta-
alueeseen. 
Sota-ajan karttoja 
tällä pohjalla  tältä 
alueelta ei juurikaan 
löydy. 



MATKAT 



KOHTI ”RÄHINÄÄ” 
Venematka Halosenniemeen 

12.8.2011 matka Rähinään tehtiin Lieksan 
Rajakillan mukana. Kulkuvälineenä oli 
ehkä Ontajärvelle ylimitoitettu alus. 
Voisikko olla yksi sotakorvauspaateista ? 



Lohkon pohjoisosan 
kenttävarartioiden sijainnit 

Matkareitillä olleiden kenttävartioiden nimiketjut ja 
sijainnit 



KV Mäki – Rähinä – Sulku 
 – Hana – Issakka  

Rähinän kämppä, jonka seinästä on Reijo löytänyt suomalaisten 
sotilaiden kirjoituksia 



Rähinän sauna ja 
siitä 10 metrin 
päässä ollut kaivo 

Rähinän korsu.   
 

KV:n miesvahvuus 
oli suurimmillaan 
50, joten korsuja on 
ollut useimpiakin. 

Kuvassa kk-pesäke. 
Koko 1 km mittai-
nen metsäsaareke 
oli vahvasti linnoi-
tettu. 
 



”Rähinä” – partioiden lähtöpaikka 

Tästä partiot läksivät vetelän Kalivosuon kautta Kalivokankaalle ja 
siitä eteenpäin … 

Kymmenet partiot käyttivät Rähinää matkansa lähtö-
paikkana, vaikka tuo Kalivosuo ei aina houkutellut ! 



KV Kuikka – Salpa – Säppi  
– Uurre – Hiillos  

Puolustusasemat 

Kämpän jäänteet 



Hyökkäys AV Himoon 
4.12.43  yöllä vihollinen tuli kahdelta eri suunnalta 10-15 ja 
5-10 ryhminä AV Himoon purkaen aukon miinakenttään ja 
katkoen piikkilankaesteen langat. Vihollinen pääsi majoitus-
korsun sisälle saakka, mutta korpraali Karhun uroteko pelasti 
porukan.   
 

Lue lisää: 
• Tauno Oksanen ”Armoton 

erämaa” s. 144-146 
• Rj.P6 spk 21195 s. 69-70 

Vartiossa ollut AV Himon 
päällikkö löytyi kaatunee-
na ja kämpässä olleet 
kaikki neljä sotilasta 
haavoittuivat. 



Lohkon eteläosan KV:t 

Näissä kenttävartioissa ei ole käyty, joten google 
koordinaatit ovat arvioituja  



2.9.42 Ontajärven taistelu 

2.9.42 hyökkäsi vihollinen kahden pataljoonan voimin 
”Heikin” ja ”Sauman” kenttävartioihin. Lue lisää: 
• Rj.P6 spk 21193 sivut 48-53 
• Krh.K/JR31 spk 11353 sivut 47-48 
• Tauno Oksanen, Armoton erämaa s. 140-141 



Lohkon ja 1.K:n komentopaikka 
• Komentopaikka-alue tunnettiin parhaiten nimellä 

”Ilves” (kts nimisarjat takasivulta).  
• Lohkon KP oli aluksi tukilinjalla, mutta siirrettiin tälle 

alueelle, jossa oli jo komppanian KP. 

Ison kämpän jäänteet Ilveksen alueella, toinen samankokoinen 
löytyi  lähimaastosta. 



Turina-Tupa – kanttiini ja viihdekeskus 
Turina-Tupa valmistui jolukuussa 1942 ja siinä oli sali näyttämöineen, 
kirjastohuone sekä keittiö. Tupaan mahtui ainakin 100 henkeä. 
Turina-Tuvassa pidettiin juhlia, jumalanpalveluksia, viihdetilaisuuksia, 
koulutustilaisuuksia ja päivittäin se toimi lotta-kanttiinina. 

Eila Piirikkälä: Lotan vieraskirja - merkintöjä Rukajärven kanttiineissa 1942-44 
http://minkuusas.blogspot.fi/2014/10/lotan-vieraskirja-merkintoja-rukajarven.html 

Turina-Tupa 
sijaitsi aivan 
etulinjassa 
1./Rj.P6 kom. 
paikan lähei-
syydessä.  
 

24.12.43  
Ontajärven 
eteläosassa 
tapahtuneen 
lottien siep-
pauksen jäl-
keen kanttiinit 
määrättiin 
siirrettäväksi 
taemmaksi. 
Krh-komppania 
sai tehtäväk-
seen siirtää 
Turina-Tuvan 
tukilinjalle 

Kuvat: Veikko 
Haapalainen 

http://minkuusas.blogspot.fi/2014/10/lotan-vieraskirja-merkintoja-rukajarven.html
http://minkuusas.blogspot.fi/2014/10/lotan-vieraskirja-merkintoja-rukajarven.html
http://minkuusas.blogspot.fi/2014/10/lotan-vieraskirja-merkintoja-rukajarven.html
http://minkuusas.blogspot.fi/2014/10/lotan-vieraskirja-merkintoja-rukajarven.html
http://minkuusas.blogspot.fi/2014/10/lotan-vieraskirja-merkintoja-rukajarven.html
http://minkuusas.blogspot.fi/2014/10/lotan-vieraskirja-merkintoja-rukajarven.html
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Komentopaikka Karhu 
Karhu oli  2./Rj.P6:n komentopaikka, jossa reservijouk-
koineen oli peräti 100 miestä. Kämppiä on ollut 
runsaasti.  Toukokuussa -43 komppanian siirryttyä pois 
paikka toimi mm lohkon reservin majoitusalueena. 

Ontajärven kyläläiset kertoivat: ”Sodan jälkeen kalastajat 
ja metsästäjät löysivät Kubalahden takaa kokonaisen 
”kaupungin” kämppiä. Ne purettiin, uitettiin Ontajärven 
kylään ja hirsistä tehtiin taloja Tsasounan läheisyyteen”. 



Kuva Veikko Haapalainen 

Jalkapallokenttä tai paremminkin urheilukenttä, koska esim. 
11.7.43  siellä pelattiin pesäpallo-ottelu (1./Rj.P6 spk 21200 s.19) 

Kiikun tai oikeastaan  karusellin 
jäänteitä löytyy maastosta 



23.5.2014 MATKA 
TUKILINJALLE 

Matkareitti Halosenniemeen oli tuttu, mutta paatti 
oli muuttunut hieman pienemmäksi. 

Nikolai viritti kulkupelin menokuntoon 



Tukilinjan krh-saareketta kohti 

Jalkojen alla jossain toivottavasti 
on kapulatien jäänteet 

Kapulatie löytyi suolta vaivaismäntyrivistön avulla 

Kuva: Veikko Haapalainen 

P = 63º54’58” 
 I = 33º06’41” 



Pieni metsäsaareke 

Huoltotien linjaus näkyi yhä 
metsäsaarekkeessa 

Tällä alueella oli aluksi vain 
II-joukkueen tuliasemat ja 
majoituskämppä. 
Alueelle siirrettiin kesällä 
1943 komppanian komento-
paikka ja töpinä. 
 
Tukilinjalle siirrettiin talvella 
1944 Turina-Tupa, mutta sen 
tarkasta sijainnista ei 
löytynyt dokumentoitua 
tietoa eikä  sitä pystytty 
paikallistamaan. 



II-joukkueen majoituskämppä 

Kuva: Veikko Haapalainen 



II-joukkueen tuliasema 

Kuva: Veikko Haapalainen 

Antti poseeraa isänsä komppanian ”muistomerkillä” 



Uuden mallin tuliasema 

Krh:n tuliasema oli kuoppa, jonka etureuna oli vahvistettu 
hirsivallilla. Kolme heitintä oli n. 50 m:n päässä toisistaan. 

1944 keväällä tuli uudet 
vaatimukset tuliasemista. 
 

Krh.K:n spk kertoo:  
7.7.44 II-joukkue siirtyi vasta 
valmistuneisiin tuliasemiin, jotka 
varmasti täyttävät päävaatimuk-
set kestävyyteen ja käytännölli-
syyteen nähden. 
8.7.44 klo 0.31 sai joukkue 
käskyn siirtyä Klyyssinvaaraan. 
(asemia ei ehditty käyttää) 

Heitinkohtaisista korsuista kulki yhdyshaudat tuliasemiin 



Krh.K:n komentokämppä 
Tunnettiin nimellä ”Hukka” vaikka peitenimi muuttuikin 

Kartassa kämppä 3 



Töpinän kämppä 

Kämppä 3 

Kuva: Veikko Haapalainen 



Suuri metsäsaareke 

• Tällä alueella oli aluksi lohkon komentopaikka ”Ilves1”. 
• Lohkolla oli kaksi jv-komppaniaa ja krh-komppania, 

jolloin perustettiin ”väliporras” pataljoonaan. 
 

• Krh.K:n I-joukkueen tuliasemat sijaitsivat saarekkeessa 
• Myös Krh.K:n KP ja töpinä sijaitsi täällä ennen siirtoa 

pienelle metsäsaarekkeelle. 
 



Tukilinjalla oli taisteluhautaa reilut kaksi kilometriä 

Metsäsaarekkeiden välinen 
puhelinlinja 

Pääpuolustuslinjan ja tukilinjan 
varustukset.  



Paluu Ontajärvelle 

12 tunnin ja 14,5 kilo-
metrin taivallus on ohi 
– oli aika pieneen 
lepoon. 
 

Sovittuun aikaan 
Nikolai tuli noutamaan 
retkeläiset järven 
takaa. 
 

Galina oli lämmittänyt 
saunan, valmistanut 
päivällisen ja sijainnut 
petit, joten kyllä 
meidän kelpasi. 
 






