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HISTORIA 
Rukajärven suunnalla hyökkäys pysäytettiin 17.9.1941 
ja asetuttiin puolustukseen – alkoi asemasota.  
Päätieltä pohjoiseen ja etelään rakennettiin kiinteä 
puolustuslinja yhteensä 12 km:n matkalle.  Pohjoiseen 
kulkeva kiinteä linja ulottui Jousijärven eteläkärkeen 
saakka (Peukaloniemi). Jousijärveltä länteen rakennet-
tiin kennttävartioihin perustuva puolustuslinja useassa 
eri vaiheessa. 

• Helmikuuhun 1942 
mennessä tämä KV-
linja ulottui Karnis-
järvelle. 

• Vasta lokakuussa 
1942 saavutettiin 
KV-linjassa Puglajär-
vi, jolloin 7./JR52:n 
joukkueet Vihavai-
nen ja Mannermaa 
perustivat KV’t Viha 
ja Mantere 

• 14.11.42  5./JR52:n 
kaksi joukkuetta otti 
vastaan KV’t 

• 28.11.42 tuli 7./JR52 
uudelleen kenttävar-
tioihin tosin lyhyeksi 
ajaksi. 



• 5.12.42      1./JR52 vaihtoi 7./JR52:n, vahvuus: 
                         2+11+56 = 69 
• 5.1.43         3./JR52 vaihtoi 1./JR52:n, vahvuudet: 

• KV ”Viha”         1+4+27 = 32 
• KV ”Mantere” 1+4+32 = 37 

• 25.2.43       10./JR52 vaihtoi 3./JR52:n 
• 6.3.43         11./JR52 vaihtoi 10./JR10:n 
• 26.3.43       9./JR52 vaihtoi 11./JR52:n 
• 10.3.43       uudet peitenimet :  

                ”Viha”>”Rapa”,  ”Manner”>”Seppo” 
• 13.4. 43      10./JR52 vaihtoi 9./JR52:n 
• 5.5.43          7./JR52 vaihtoi 10./JR52:n  

Joukot vaihtuivat tiheään 
edelleen kaksi joukkuetta 

Rintamalinja Puglajärvi – Unkajärvi – Talkkunaselkä – Tervajärvi  
(aina Tsirkkakemijoelle saakka) oli edelleen partioinnin varassa. 



14.D:n KV-linja valmistuu 
viimmeisenä Puglajärvi – Tervajärvi väli 

• 16.5.1943 D:n käsky uudesta puolustusryhmityksestä 
(14.D tsto III spk 6119 s.10-18) piti sisällään lopullisen KV-
linjan Ontajärveltä Luvajärvelle (n. 210 km). 

• JR52:n puolusluslohko, joka nimettiin Kompakantien 
lohkoksi, sisälsi osan kiinteää linjaa ja KV-linjan 
Jousijärveltä Tervajärvelle.  

• KV-linjan osa Puglajärvi –  Unkajärvi – Talkkunaselkä – 
Tervajärvi oli uusi ja sillä tukittiin divisioonan pohjoi-
sen rintaman aukko. 



3./JR52 lohkolle 

20.5.43 uudella lohkolla rinatamavastuun otti 3./JR52 
• Komppania alistettiin III/JR52:lle 
• Komppaniasta yksi joukkue P:n käyttöön 1+4+29 
• Muu osa komppaniasta 4+22+117 uudelle lohkolle 

• AV ”Tahto”   1.r 
• AV ”Vipu”   1.r 
• AV ”Junkkari” 1.r 
• KV ”Huuto”   3.r 
• AV ”Kallio”   1.r 
• AV ”Laine”   1.r 
• AV ”Ranta”   1.r 
• KV ”Tulppa”   3.r 
• KP ”Lempo”   1.j 

 
 

Sodanajan jalkaväen 
määrävahvuudet 
• Rykmentti     3615 
• Pataljoona    1022 
• Komppania     205 
• Joukkue             41 
• Ryhmä                 9 



Vaihto – 7./JR52 vuoroon 

• 6.7.43 7./JR52 otti vastaan 3./JR52:n lohkon 
Puglajärveltä Tervajärvelle. 

• 7./JR52 alistetaan III/JR52:lle 
• Kenttä- ja aliupseerivartioiden nimet ja paikat 

säilyivät ennallaan, mutta komentopaikan EVK:n 
nimi muuttui ”Lempo” > ”Vilkki”. 



Linnoitustyöt 

Vuoden 1943 kesällä tehtiin suunnitelmallisesti 
linnoitustöitä koko rintamalinjan osalta. 



Vaihto – 6./JR52 vuoroon 

• 27.9.43 vaihtoi 6./JR52  7./JR52:n tilalle  
• Kenttävartioiden nimet vaihtuivat: ”Huuto” > ”Tora”, 

”Tulppa” > ”Korkki” ja ”Tahto” > ”Leima”, mutta AV:n 
nimet säilyivät ennallaan ”Saari”, ”Vipu”, ”Junkkari”, 
”Kallio”  ja ”Ranta” paitsi ”Laine” josta tuli ”Niemi”. 

• 27.11.43 lohkolle saatiin raskasta tulivoimaa – yksi 
kk-joukkue ja kolme 50 mm kranaatinheitintä. 

Muodostettiin talvilinja 
• 6.7.43 oli valmistunut suunnitelma talvilinjasta. 
• Koko syksy rakennettiin uutta puolustuslinjaa 

talveksi 1943/44. 
• 22.11.1943 otettiin talvilinja käyttöön. 



Peitenimet muuttuivat,  
nimeksi Unkajärven lohko 

• 10.11.43 JR52:n lohko laajeni Nuokkijärvelle saakka 
• 6./JR52:n lohko nimettiin Unkajärven lohkoksi  
• 25.11.1943 otettiin uudet peitenimet käyttöön: 

Lohkon miehitys  ja aseistus 
20.2.1944   3./JR52 

• EVK   ”Erkki”          4+7+36= 47 35 kiv. 7 kp, 2 pst.k, 7 pist.  

• KV     ”Kolo”           1+5+27= 33 21 kiv. 3 pk, 8 kp, 1 pist. 1 valop. 
• AV     ”Kyrö”           0+1+8  =  9 6 kiv. 1 pk, 2 kp, 1 valop. 
• AV     ”Karma”       0+1+8  =  9 6 kiv. 1 pk, 2 kp 

• KV     ”Esko”           1+4+18= 23 14 kiv. 2 pk, 7 kp, 1 valop. 

• AV     ”Kallio”         0+1+8  =  9 6 kiv. 1 pk, 2 kp 

• AV     ”Kannas”      0+1+8  =  9 5 kiv. 1 pk, 3 kp, 1 valop. 

• KV     ”Erehdys”     0+5+19= 24 14 kiv. 2 pk, 6 kp, 1 kk, 50krh, 1 pist. 1 valop. 

• AV     ”Einari”         0+1+8  =  9 6 kiv. 1 pk, 2 kp,  

• KV     ”Este”            1+4+23= 29 18 kiv. 2 pk, 5 kp, 1 kk, 50krh, 4 pist. 1 valop. 
• KV      ”Elo”             0+5+22= 27 18 kiv. 2 pk, 5 kp, 1 kk, 50krh, 3 pist. 1 valop. 

----------------------------------------------------- 
• LOHKO YHT.        7+35+185=227 



Joukoissa tiuhaan muutoksia 

• 7.1.44 vaihtoi 7./JR52 6./JR52:n tilalle. 
• 1.2.44 vaihtoi 11./JR52 7./JR52:n tilalle 
• 16.2.44 vaihtoi 3./JR52 11./JR52:n tilalle 
• 6.4.44 siirtyivät KV ”Yökkö” ja  AV ”Enne” Unka-

järven lohkolle. KV’t siirrettiin 21.8.44 takaisin 
Jousijärven lohkolle. 

• 6.4.44 klo 07.15-19.10 14.D:n komentaja kenraali-
maj. Raappana kävi lohkolla tarkastuskäynnillä. 

• 15.5.44 talvilinjasta luovuttiin ja palattiin entisiin 
asemiin Unkajärven rantaan.  

• 20.7.44 vahvuus 9+41+220 = 270, raskaat aseet:  
      5 kpl kk, 2 kpl 81 mm krh ja 3 kpl 50 mm krh. 



Lohkon huolto 

Komppanioiden numerointi 

peite alkuper. muutos   perustam.      patalj. 
4221 1./JR31 1./JR52   Kuhmo       I/JR52 #) 
4223 3./JR31 3./JR52   Kuhmo        I/JR52 #)  
4311 4./JR52 5./JR52   Lapinlahti      II/JR52 
4312 5./JR52 6./JR52   Lapinlahti      II/JR52 
4313 6./JR52 7./JR52   Lapinlahti      II/JR52 
4321 7./JR52 9./JR52   Pielavesi       III/JR52 
4322 8./JR52 10./JR52   Pielavesi       III/JR52  
4323 9./JR52 11./JR52   Pielavesi        III/JR52 
 

#) = I/JR31 > 4.4.42 II/JR10 > 13.5.42 I/JR52 

Komppanioiden numerot muuttuivat loka-marraskuun 
vaihteessa 1942.  Tässä esityksessä on käytetty UUSIA 
NUMEROITA. Lohkolla toimineet komppaniat: 

Huoltotie lohkolle kulki Karnisjärven lounaiskulmasta 



Sodan loppu ja kotiutus 

• 27.7.1944 siirrettiin I/JR52 Ilomantsiin, jolloin sen 
rintamavastuun otti III/JR52. Tällöin 10./JR52 vaihtoi 
3./JR52:n tilalle. 

• 4.9.44 astui aselepo voimaan – tosin naapurin tulitus 
lohkolla päättyi vasta 5.9.43 klo 8.00. 

• 13.9.1944 10./JR52 jätti puolustuslinjan ja siirtyi 
Ontrosenvaaraan, josta 14.9 alkoi kotiutumismarssi. 



KARTOITUS 26-27.6.2017 



Välillä piti itse vahvistaa puron 
ylittävää siltaa ja tutkia onko 
puron ”pohja”  auton kantava. 

Patikointimaasto oli tällä kertaa etupäässä kangasmaastoa. 
Kesä oli  2017 myöhässä – onneksi myös itikat.  



KV Viha > Rapa 
EVK Lempo>Vilkki>Koivu>Erkki 

• Lokakuusta 1942 
toukokuuhun 1943 
paikalla oli kenttä-
vartio ”Viha” > 
”Rapa”  (myös nimi  
”Hotelli” esiintyy). 

• 20.5.1943 alkaen 
sodan loppuun 
paikalla sijaitsi 
lohkon vastuu- 
komppanian 
komentopaikka. 
 

• Alueella oli paljon 
majoituskämppiä, 
koska komento-
paikan omien 
reservi- ja huolto-
joukkojen lisäksi se 
oli osan aikaa P:n 
jääkärijoukkueen 
majoitusalue. 



Osittain maahan upotettu kämppä 9x5 m (015)  



Tukikohdan eteläkulmassa on ollut viiden rakennuksen rypäle. 
Kuvan kämpästä (035) on jäljellä kaikki neljää nurkkaa. Kämpän 
034 läheisyydessä on ollut kaivo. 



Selustan varmistava taisteluhauta 

Pohjoisessa komentopaikka rajoittui  Suuren Puglajärven ja 
Perolammen väliseen puroon 



Komentopaikan läpi kulki huoltotie, joka oli suojattu   kahdella 
hyvin naamioidulla ampumapesäkkeellä.  Yläkuvassa pesäke 
022 ja alla  029. 



Suuri Puglajärvi – Unkajärvi  
välinen kannas 

Kannaksen suojana oli yksi KV ja kolme AV’ta 



AV Vipu > Kyrö  
AV Junkkari > Karma 

• Näillä aliupseerivartioilla varmistettiin Suuren 
Puglajärven ja sen pohjoispuolella olleen lammen 
välinen kannas. 

• AV’t olivat varustukseltaan varsin vaatimattomat – 
ei ympäripuolustusta.   

• Miehitys oli vain ryhmän vahvuinen / AV 



AV Vipu oli aluksi kuukauden ajan 500 m idempänä 



Kyrön kämpän paikka (039)  

Katettu pesäke (044) Kyrössä 



Taisteluhauta jatkuu Suuren Puglajärven rantaan saakka 



Kyröä ja Karmaa suojaava piikkilankaeste on edelleen paikoillaan 



Karman kämppä 6x4m (046) 

AV Karman taisteluhautana toimii hirsivalli  



AV Kallio 

Puolijoukkueteltan paikka ø 5m (054) 



AV Kallion kämppä  (051) 

Taisteluhauta Kämpän nurkka 



KV Huuto > Tora > Esko  

• Esko oli yksi lohkon kolmesta kenttävartiosta ja 
sille kuului kolme aliupseerivartiota. 

• 20.5.1943 3./JR52 tuli lohkolle perustamaan KV 
”Huutoa”, kun kesken miesten telttojen pystytyk-
sen 40 hengen  vihollisjoukko hyökkäsi. Lue lisää: 
I/JR52 skp 12792 s.47-49. 

• Raskasta aseistusta edusti KV:ssa 2 pikakivääriä ja 
kesäälä -44  1 kk, 1 pk ja 1 50 mm krh. 

• KV oli rakennettu kapealle harjanteella, jonka 
laella kulkee n. 200 metriä pitkä taisteluhauta. 
 



KV Eskon  taisteluhaudat ovat edelleen harvinaisen syviä 



KV Eskon osittain upotettu kämppä 8x5m (072)  

Kahden ampumasuunna pesäke (061) 



KV Eskon etumaasto piikkilankaesteeltä koilliseen 

Hälyttimen pidike ? 



Majoittuminen 

Iisalmesta oli lähdetty klo 08.00, joten klo 21.00 oli aika 
perustaa leiri . Sopiva paikka löytyi Unkajärven etelä-
rannalta. 



Ruokailun jälkeen yötön yö 
innosti kartoituksen jatka-
mista viereisessä ”Kannak-
sessa”. Navigaattori ”väsyi” 
ennen kartoittajia (kts. 
viereinen raportti) ja työ 
päätettiin klo 23.20. 

Leiripaikalta näkymä Unkajärvelle 

Päivän aikana oli ajettu 380 km, josta 40 km metsäautoteitä 
tai kinttupolkuja sekä patikoitu maastossa 12 km. 



AV Kannas 

Kartan talvilinjasta kartoitettiin vain AV ”Kannas”. 
Talvilinjan suunnitelmat valmistuivat 30.9.43, jolloin 
aloitettiin myös varustustyöt.  Muutto 22.11.1943. 

Osa talvilinjaa KV Este, AV Einari, KV Erehdys ja AV Kannas 



Piikkilankaeste on edelleen paikoillaan 

Juoksuhaudan mallia AV Kannaksessa 



KV Elo (talvi) 

Toinen kartoitettu kohde talvilinjalta oli KV ”Elo”  



Harjun laella sijaitsivat KV Elon talviasemat 



Taustalla saunan jäänteet 

Näkymä saunalta Tervajärven rantaan 



AV Laine > Niemi … Este 

Matkareitti Esteeseen 

AV Niemi kuten myös viereinen AV Ranta olivat 
kaukana ja hankalan huoltoyhteyden päässä muista 
lohkon vartioista.  Tämä johti talvilinjan syntyyn. 

Siirtovaiheessa Niemi peitenimi 
muuttui Esteeksi. Este nimi 
säilyi, kun AV siirrettiin takaisin 
alupeträiseen paikkaan. 



Matkalla Esteeseen. 



Ampumapesäkkeestä näkymä Talkkunaselän ja Unkajärven 
väliseen salmeen. 

Taisteluhautaa riittää Esteessä 



Hyvin naamioitu korsu (130) 

Antti kuvaa korsua Reijo tähyää jouksuhautaa 



KV Tulppa > Korkki … Elo 
• KV Tulppa oli yksi lohkon kolmesta alkuperäisestä 

kenttävartiosta.  
• KV oli talvilinjan -43/-44 aikaan miehittömätön. 
• Mainittakoon, että aselevon voimaantulon jälkeen  

ampui vihollinen 5.9 klo 6-8 heittimellä ja kanuunalla 
60 kranaattia ”Eloon” ja 10 kr ”Esteeseen”. 

KV Elo koostui kahdesta eri osasta 



Kapean harjun laella on 60 metrin matkalla  kuusi ampu-
mapesäkettä (139-144) ja tästä eteenpäin taisteluhautaa 
toiset 60 metriä sisältäen kolme pesäkettä (146-148). 
Kämppä (151) sijaitsee jyrkän takarinteen pohjalla – nyt 
ryteikössä. 



Katettu ampumapesäke 

Kämpän (157) 5x5m jäänteet 






