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JATKOSODAN RUKAJÄRVEN SUUNNAN ETULINJAN 
KENTTÄVARTIOIDEN 
KENTTÄVARTIOPUOLUSTUSJÄRJESTELMÄ 

”Se oli varsinkin korpea kokemattomille nuorille miehille hyytävän erämaan 
keskellä loukko, jossa apuvoimia voitiin odottaa vasta tuntien kuluttua ja siihen 
asti oli pakko taistella jopa viimeiseen hengenvetoon saakka”. 

Tämän seminaarin aihe oli Pentti Perttulille kaikkein tärkein sotamuisto. 
Kenttävartioita oli monenlaisia ja eri tarkoituksia varten, mutta juuri etulinjan 
kenttävartio vaativuutensa takia oli Perttulin mieliaihe. Perttuli oli todellinen ”Mister 
Kenttävartio” ja hän on tuonut kenttävartio-käsitteen tutuksi Suomen kansalle 
lukuisilla kirjoituksillaan ja esitelmillään. Hän otti jo 1990-luvun alusta lähtien 
Lieksassa käydessään usein puheeksi Rukajärven suunnan kenttävartiot. Hän oli 
perustellusti sitä mieltä, että juuri etulinjan kenttävartiopuolustusjärjestelmä 
Rukajärven suunnalla oli tehokkain ja parhaiten järjestetty itärintaman 
erämaalohkoilla. Siksi se olisi tuotava suomalaisten tietoisuuteen erityisellä 
dokumenttijulkaisulla ja muilla tavoilla. Hän velvoitti minut kirjoittamaan asiasta ja 
se toteutui teoksena ”Armoton erämaa”. 

Tämän erikoisuuden perustana oli silloisen eversti Raappanan määritelmä, 
vaatimus ja käsky etulinjan kenttävartioille divisioonan ryhmittyessä syyskuussa 
1941 puolustukseen Rukajärven suunnalla. ”Etulinjan kenttävartiot muodostavat 
divisioonan puolustuksen etulinjan ja niistä ei luovuta”. Missään muualla ei 
annettu näin jyrkkää velvoitetta. Muilla rintamilla käytettiin joustavaa 
puolustusjärjestelmää, jonka selvitän myöhemmin tässä esitelmässä. 

Perttulin määritelmä etulinjan kenttävartiosta kuuluu seuraavasti: ”Jatkosodan 
erämaarintamilla oli puolustavan joukon (divisioona, rykmentti, pataljoona) 
puolustuslohko niin laaja, ettei miehiä riittänyt yhtenäiseksi, pesäke pesäkkeeltä 
rakentuvaksi puolustuslinjaksi, vaan puolustuksen oli perustuttava erillisiin, 



ympäripuolustukseen varustettuihin erämaalinnakkeisiin, etulinjan kenttävartioihin. 
Niiden väliin jäävä vapaa maasto, joka saattoi olla useita kilometrejä, valvottiin 
päivittäin liikkuvilla partioilla (yhteyspartio). Sodanaikainen etulinjan kenttävartio oli 
etulinjan aktiivisesti toimiva osa, taistelutukikohta. Se oli samalla kenttävartiota 
puolustavien erämaasotureiden koti”. 

Käsittelen tässä esitelmässä kenttävartiopuolustusjärjestelmän muodostumista ja 
kehittymistä Rukajärven-Kontokin suunnilla asemasodan noin kolmen vuoden 
aikana. Käytän esimerkkeinä vain muutamia kovia taisteluja, koska kaikkien 14. 
Divisioonan kenttä- ja aliupseerivartioiden taistelutapahtumien käsittely veisi koko 
viikonlopun. 

PERUSTEET ETULINJAN KENTTÄVARTIOILLE 

Etulinjan kenttävartioiden vaatimukset sanelivat niiden sijoituksen ja lukumäärän. 
Noin 200 kilometriä leveälle puolustusalueelle muodostettiin noin kymmenen 
kilometriä leveä ns. kiinteä linja Kotskoman ja Tunkuan teiden suuntiin. Koko muu 
alue oli varmistettava etulinjan kenttävartioilla. Ensimmäinen kriteeri oli henkilöstön 
vahvuus. Vartiota ei voitu jättää liian pienen henkilöstön varaan tuhoutumisvaaran 
ja taistelukyvyn takia. Kenttävartion vahvuudeksi päätettiin noin joukkue, eli 30-40 
miestä vahvennuksineen. Tulivoimaa vahvennettiin konekiväärillä, pikakivääreillä ja 
panssarintorjuntakivääreillä. Myöhemmin voitiin muutamiin uhanalaisiin vartioihin 
sijoittaa myös lyhennettyjä 81 mm:n kranaatinheittimiä. Raskaan tulen tukea oli 
mahdollisuus saada kenttävartioiden tueksi van Ontajärven pohjoispuolella ja 
Jousijärven länsipuolella. Kenttävartioiden täydennyksenä tarvittiin ns. 
aliupseerivartioita, joiden vahvuus oli yleisesti noin ryhmä (7-10 miestä). Tällä 
tavalla laskettuna komppania pystyi asettamaan kolme tai neljä etulinjan 
kenttävartiota, koska aina oli varattava myös reservit. Divisioonan vastuualueella oli 
toiminnassa 50-60 etulinjan kenttävartiota, joissa puolustuksesta vastasi vuorollaan 
noin 2000 miestä. Vartioiden välit vaihtelivat maaston ja lohkon mukaan 
muutamasta kilometristä kymmeneen kilometriin saakka. Kesällä 1944 vastuualue 
laajeni Uhtuan suunnalle lähes 50 kilometriä. Sinne voitiin sijoittaa vain yksi 
Rajajääkärikomppania, jolloin oli pakko sijoittaa riittävän vahvat voimat lähinnä 
neljään etulinjan kenttävartioon. 



Syksyllä 1941 asemasodan alkaessa ei ollut yhtenäisiä piirustuksia etulinjan 
kenttävartion rakenteesta eikä varustamisesta. Käytäntö, aika ja vihollisen 
kiihtyvä toiminta määrittivät kenttävartiopuolustusjärjestelmän kehittymisen. 

Etulinjan kenttävartiopuolustusjärjestelmä oli mahdollinen vasta Seesjärven 
pohjoispuolelta lähtien. 14. Divisioonan eteläpuolella käytettiin joustavaa 
puolustusta. Kenttävartio väistyi suuren hyökkäyksen alta ja yleensä tuhottu vartio 
otettiin takaisin vastahyökkäyksellä, jota varten koottiin suuremmat voimat. 
Divisioonan pohjoispuolella kehitettiin omaperäinen järjestelmä, joka johtui paljolti 
vihollisen toimintatavoista. Tämän Uhtuan suunnan eteläosan 
kenttävartiopuolustuksen toteutti RajaJP 8 komentajanaan majuri Veikko Karhunen. 
Kenttävartiolinjat vaihtelivat kesä- ja talvikausina. Eli etulinja ei ollut niin jäykkä kuin 
Rukajärven suunnalla. Vartiot olivat tosin hyvin varustettuja puolustusta varten ja 
vuosien mittaan Karhusen miehet rakensivat esimerkiksi kymmenien kilometrien 
mittaiset tähystyslinjat torneineen etulinjalle. Neuvostopartisaanien osastot 
toimivat tuolla alueella vilkkaasti ja määrittivät rajapataljoonan toiminnan. Siellä 
toteutettiin etuvartiokomppaniaperiaatetta myös niin, että vahvoja reservejä 
siirreltiin tilanteen ja uhkakuvan mukaan etulinjan kenttävartioiden tueksi. 

ETULINJAN KENTTÄVARTION VARUSTAMINEN TAISTELUKUNTOON 

Komppanian päällikkö ja kenttävartion päällikkö apunaan erikoismiehet (Pioneeri, 
viesti, tukiaseet, joskus raskas tuli) toimivat saadun kenttävartiopuolustuskäskyn 
toteuttamiseksi kenttävartion suunnittelijoina. Etulinjan kenttävartiot suunniteltiin 
ja sijoitettiin kukin erikseen paikallinen maastonkohta huomioiden ja vihollisen 
toimintamahdollisuuksia arvioiden. Aina pyrittiin parhaaseen puolustustehoon 
olosuhteiden mukaisesti. Samalla tiedusteltiin tarvittavien aliupseerivartioiden ja 
miinoitteiden sekä maalialueiden paikat. 

Suunnittelun jälkeen kenttävartion henkilöstö siirtyi suunniteltuun paikkaan, pystytti 
teltat ja aloitti toiminnan. Tämä tarkoitti sitä, että merkittiin tuleva huoltoura 
komppanian komentopaikalle, rakennettiin puhelinyhteys, aloitettiin jatkuva 
vartiointi alueella ja yhteyspartiointi naapurikenttävartioon. Kenttävartioiden 
tehtäviin kuului myös partiointi varsinkin ”ei kenenkään maalle”.  

Alkoi loputon työ kenttävartion varustamisen kehittämiseksi ja taistelukestävyyden 
tehostamiseksi. Etulinjan kenttävartiot olivat aina ympäripuolustukseen varustettuja 
tukikohtia. Aluksi raivattiin ampuma-alat, pioneerit rakensivat tukikohtien ympärille 



ensimmäiset tehostetut putkimiinakentät, sitten varustettiin tuliasemat 
(bunkkerit/kattaminen) tukeville aseille. Seuraavaksi ryhdyttiin pystyttämään 
piikkilankaesteiden paaluja ja kiinnittämään niihin piikkilankaa. Piikkilankaesteet 
ymmärrettiin tärkeiksi alusta lähtien ja kokemus osoitti myöhemmin karusti, että 
ilman putkimiinoja ja piikkilankoja olisi jääty suurten vihollishyökkäysten jalkoihin. Ei 
olisi ehditty yksinkertaisesti ampua lukuisia päälle tulevia hyökkääjiä.  
Ampumapesäkkeiden, taistelu- ja yhdyshautojen rakentaminen ja tehostaminen 
(mm. verhoaminen, sirpalesuojat) olivat seuraavina vuorossa, ja tämä työ oli 
jatkuvaa.  

Taistelun kannalta tärkeimpien linnoitustöiden jälkeen aloitettiin ensimmäisten 
miehistökämppien tai korsujen rakentaminen. Aluksi pärjättiin kämpillä, mutta 
vuoden 1942 jälkeen oli pakko rakentaa korsuja ja vielä heittimen ammuksia 
kestäviksi. Kämppien seinät vahvistettiin jalkaväkiaseiden tulta vastaan. 
Kenttävartioihin jouduttiin usein rakentamaan myös tähystyslinjoja ja 
tähystyslavoja. Sauna oli korpisoturille tärkeä asia. Se rakennettiin heti kun se oli 
mahdollista ja sijoitettiin maaston mukaan. Oli hyvin yleistä, että sauna rakennettiin 
heti aluksi ja kämpät /korsut vasta paljon myöhemmin.  

TAISTELUKESTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN 

Vihollisen aktiivisuus lisääntyi vuoden 1942 aikana ja vuodesta 1943 alkaen aloitteet 
siirtyivät täysin sille. Hyökkäyksiä kenttä- ja aliupseerivartioita vastaan sattui yhä 
useammin ja myös naapuririntamilta (lähinnä RajaJP 5:ltä Seesjärven 
pohjoispuolelta) saatiin hälyttäviä tietoja suurin voimin tehdyistä, 
kranaatinheittimillä tuetuista hyökkäyksistä. Kenttävartion varustaminen ja 
linnoittamisen kehittäminen olosuhteiden mukaan oli jatkuvaa. Tarkoituksena oli 
toiminnan turvaaminen kaikissa tilanteissa, ja tämä asia tuli sodan jatkuessa aina 
vain tärkeämmäksi kenttävartioita vastaan suunnattujen kranaatinheittimillä 
vahvennettujen vihollisen hyökkäysvoimien jatkuvasti kasvaessa. 

Kenttävartioita ympäröivien miinakenttien ulkopuolelle tehostettiin varmistusta 
valohälyttimillä ja putkimiinakenttiä (täsmätykistö) vahvennettiin vähintään 
kolmikerroksisiksi. Polkumiinoja asennettiin sulan maan aikana miinojen purkamisen 
estämiseksi. Tukevien aseiden pesäkkeet pyrittiin ”bunkkeroimaan” ja kattamaan. 
Näillä piti olla myös vaihtoasemia eri puolille tukikohtaa. Syksyn 1943 suurten 
hyökkäyksien jälkeen suojia edelleen parannettiin ja pyrittiin rakentamaan 



tukikohtiin myös ns. sisäasema korsujen ympärille, joissa taistelua olisi voitu jatkaa 
vaikka hyökkääjä olisi päässyt sisään tukikohtaan. Muuta vaihtoehtoa kuin taistelu 
loppuun saakka ei tunnettu eikä hyväksytty. Taisteluhauta tuli olla sellainen, että 
suojainen siirtyminen tukikohdan eri osiin oli mahdollista. Kenttävartion huoltotien 
suunta oli todettu vihollisen tärkeimmäksi hyökkäyssuunnaksi, joten sen siirrettäviä 
piikkilankaesteitä tehostettiin ja huoltotien suunta miinoitettiin päivittäin varsinkin 
pimeäajaksi. Huoltotien portille suunnattiin tukevien aseiden tuliasemia. 
Kenttävartioiden viestiyhteyksiä varmennettiin LA-puhelimilla, koska puhelinkaapelit 
olivat vihollisen helposti katkaistavissa. Sodan loppupuolella eräät uhatuissa 
paikoissa sijainneet etulinjan kenttävartiot tehostivat tulivoimaansa käyttäen 
tukikohdan etupuolella puihin kiinnitettyjä heittimien ammuksia. Räjäytys tapahtui 
tähysteisesti joko sähköllä tai lankavetoisesti iskusytyttimillä. Muutamiin 
kenttävartioihin sijoitettiin lyhennettyjä 81 mm:n kranaatinheittimiä. Ne asennettiin 
pyörivälle alustalle, joten tulensiirto suora-ammunnalla oli nopeaa. 

Kehityksestä huolimatta huoltomiehet olivat huomanneet, että patruunoita ja 
ammuksia säilytetään kenttävartioissa huolimattomasti. Annettiin määräys, jonka 
mukaan vartioissa saa säilyttää vain kolme tuliannosta ammuttavaa. Kenttävartiot 
puolestaan tiesivät, että kovan hyökkäyksen sattuessa vain riittävillä patruunoilla 
selvitään hengissä. Siksi vartioihin ”hamstrattiin” omatoimisesti lisää ja esimerkiksi 
KV ”Joen” suuressa taistelussa 13.9.1943 oli kuusi tuliannosta varastossa. Seitsemän 
tunnin taistelun jälkeen patruunat olivat lähes lopussa. Tämän jälkeen ei enää 
rajoitettu patruunamääriä. 

Syksyllä 1943 vahvennettiin divisioonan pohjoista sivustaa ryhmityksien muutoksilla. 
Oli osoittautunut selvästi, että vihollisen toiminnan painopiste oli siellä ja sen 
suunnitelmista ei ollut tietoa. Samalla siirryttiin täydellisesti ns. 
etuvartiokomppania-järjestelmään, jonka tavoitteena oli vastatoimenpiteiden 
nopeus, voima ja syvyys. Vastuukomppanioiden komentopaikat reserveineen olivat 
lähellä (olivat myös kenttävartioita) ja takana oli pataljoonan reservikomppania tai 
rykmentin Jääkärikomppania nopeasti siirrettävissä tukemaan tilanteen mukaan.  

ETULINJAN KENTTÄVARTIOIDEN TAISTELUISTA 

Suunnan etulinjan kenttävartioiden pahimmat taistelut olivat kaksi hyökkäystä KV 
”Jokeen” elo-syyskuussa 1943, hyökkäys KV ”Arinaan” tammikuussa 1944 ja KV:ien 
”Asko” ja ”Arkku” taistelut Tahkokosken taisteluihin liittyen elokuussa 1944. Ei voida 



unohtaa myös useita hyökkäyksiä Ontajärven ja Jolmajoen kenttävartioita vastaan 
sekä Ontajärven alueen yleishyökkäystä 2.-3.9.1942. 

Aluksi lyhyesti vihollisen operaatio Ontajärvi 2.9.1942. Merijalkaväen osasto 
hyökkäsi yllättäen Ontajärven kylään. Samaan aikaan vahvat vihollisvoimat 
hyökkäsivät Ontajärven pohjoispuolella olleita kenttävartioita vastaan. Merijalkaväki 
valtasi kylän ja löi Rukajärvi-Paatene-tien poikki. Sattuma nopeutti suomalaisten 
vastatoimenpiteiden aloittamista (ylimääräinen kolonna havaitsi aikaisin aamulla 
veneet järven rannalla ja ilmoitus saatiin näin nopeasti Pälgäjärvelle). Päivän 
kestäneiden taistelujen jälkeen vihollinen tuhottiin kylän eteläpuolelle ja samoin 
vihollisen hyökkäykset kenttävartiolinjalla torjuttiin tykkipatterin ja raskaiden 
kranaatinheittimien tuella. Ontajärven alueelta löytyi 143 kaatunutta vihollista ja 
viisi antautui vangeiksi. Suomalaisia kaatui 19 ja haavoittui 37. Tapahtumaan liittyy 
seuraavan yön hyökkäys Jolmajoella. Vahva (satoja) vihollinen hyökkäsi  au-vartio 
”Myllyä” vastaan. Suomalaisen miehistön oli pakko vetäytyä. Tähän tapaukseen 
liittyy soturi Aukusti Sutisen lausahdus: ”Pakomme oli häpeällinen mutta 
terveellinen luillemme”. Vartio vallattiin aamulla takaisin. 

Vihollisen operaatiolla oli ollut varmasti laajempi päämäärä mutta yhteistoiminta ei 
jälleen kerran onnistunut ja suomalaiset pystyivät nopeasti ja järjestelmällisesti 
tehokkaisiin vastatoimenpiteisiin. Samoin voidaan todeta, että merijalkaväen 
osaston tehtävä yksinään oli epätoivoinen. 

 

KENTTÄVARTIO ”JOEN” TAISTELUT 

Ensimmäinen todella paha hyökkäys kenttävartioita vastaan tapahtui 12.8.1943. 
Kohteena oli KV ”Joki” Tsirkka-Kemijoen itäpuolella Tahkokoskesta kaakkoon. 
Samana yönä oli hyökännyt RajaJP 5:n alueella (eteläinen saumanaapuri) seitsemän 
kranaatinheittimen tuella vihollisen pataljoona kahta kenttävartiota vastaan. Vartiot 
oli menetetty ja vihollinen tuhosi ne. Hyökkääjä kuitenkin poistui operaation jälkeen 
eikä käyttänyt menestystään hyväkseen. Rukajärven suuntaa varoitettiin vihollisen 
aktiivisesta toiminnasta. 

12.8.1943 KV ”Joessa” oli 25 miestä, päällikkönä ylikersantti Miettinen. Tukevina 
aseina oli kaksi pikakivääriä ja panssarintorjuntakivääri. Vihollisen Lehtoon sijoitetun 
32. Erillisen Hiihtoprikaatin vähintään 300-miehinen osasto aloitti hyökkäyksen 



kenttävartiota vastaan kello kahden jälkeen aamuyöllä. Osastolla ei ollut tukena 
kranaatinheittimiä.  

On syytä tarkastella vihollisen toimintatapoja, koska kaikissa tästä hyökkäyksestä 
seuranneissa suurissa hyökkäyksissä oli sama periaate. Hyökkäykset tapahtuivat aina 
pimeällä, yleensä aamuyöllä. Syy oli se, että puolustajan tuli oli epätarkempaa 
pimeässä ja kohde pyrittiin saamaan vallatuksi ennen valoisaa, jolloin oma tulitus 
vastahyökkäyksiä torjuttaessa olisi puolestaan tehokasta. Tässä elokuun 
hyökkäyksessä vihollinen kiertyi kenttävartion ympärille erittäin taitavasti ja 
äänettömästi. Hyökkääjä muodosti kuin kaksi rengasta kohteen ympärille. 
Sisärengas hyökkäsi kohteeseen ja ulkorengas esti apuvoimien pääsyn kohteen 
yhteyteen. Hyökkäys kenttävartiota vastaan alkoi vasta kun suojajoukot olivat 
paikoillaan. Seuraavaksi katkaistiin kenttävartion puhelinyhteydet. Hyökkäyksen 
painopiste oli aina huoltotien suunnassa, koska hyökkääjä uskoi sen suunnan olevan 
heikommin miinoitettu ja piikkilankaesteet helpommaksi ylittää. Seuraavaksi 
aloitettiin kranaatinheittimien tulitus jos ne olivat käytössä. Sillä pyrittiin 
aiheuttamaan puolustajille tappioita ja kauhua sekä tuhoamaan linnoitteita, 
varsinkin tukiaseita, viestiyhteyksiä ja miinoitteita. Samalla tulituksen aikana voitiin 
ryhmittyä paremmin hyökkäykseen ja lähestyä kohdetta. Kenttävartioiden 
putkimiinat aiheuttivat sen, että hyökkääjä keskitti hyökkäykset vain muutamiin 
suuntiin, josta pyrittiin läpi miinatappioista huolimatta. 

Elokuun yön hyökkääjä katkaisi myös aluksi puhelinjohdot ja jakautui kahtia. Pääosa 
hyökkäsi kenttävartioon ja osa varmisti etelään ja länteen estääkseen apuvoimien 
tulon. Huoltotie miinoitettiin. Tuon varmistavan joukon kokonaismäärä on epäselvä. 
On arvioitu, että hyökkääjän kokonaisvahvuus olisi ollut yli 300 miestä. 

TAISTELU 

”Joen” vartiomies kuuli kello kahden aikaan huoltotien suunnasta napsauksen tai 
vaimean laukauksen. Asiaa lähetettiin tutkimaan partio, jonka yksi mies astui 
penaalimiinaan. Haavoittunut toimitettiin komentopaikalle. Partio ei päässyt enää 
takaisin kenttävartioon, koska vihollinen oli jo vastassa. 

Kenttävartion miehet odottivat lähestyvän vihollisen varsin lähelle pimeyden takia ja 
avasivat tehokkaan tulen kaikilla aseillaan. Panssarintorjuntakiväärin (ampui 
räjähtäviä ammuksia) ja kahden pikakiväärin tuki oli merkittävä tiheään 
hyökkäysryhmitykseen. Hyökkäyksen toisessa vaiheessa vihollinen syötti joukkoja 



pohjoisen suunnalta joen ja suon yli. Tällöin kenttävartio oli täysin saarroksissa. 
Suomalaiset pystyivät kuitenkin pysäyttämään tulellaan hyökkääjän 
piikkilankaesteiden taakse ja noin kello kuuden aikaan, noin neljän tunnin kovan 
taistelun jälkeen vihollinen alkoi irtautua.   

”Joen” itäpuolen kenttävartioista ”Sarasta” ja ”Harjusta” irrotettiin kahden aikaan 
kolmen ryhmän vahvuinen osasto, joka iski etelästä vihollisen selkään. 
Komentopaikalta lähti heti ensimmäisen tulituksen jälkeen apuun reservijoukkue 
luutnantti Hankomäen johdolla. Vihollinen oli vastassa heti joen itärannalla ja 
Hankomäki kaatui joukkueensa kärjessä. Upseerimerkit paljastivat. Suomalaisten 
hyökkäys etelästä ja lännestä ajoi vihollisen irti kenttävartion valtauksesta noin kello 
kuuden aikaan. Aamu oli jo valjennut ja aika loppui hyökkääjältä. Sisukkaat 
kenttävartion puolustajat ampuivat entistä tarkemmin ja hyökkäystä johtaneen 
majuri Kamenskin oli annettava irtautumiskomento.  

Kenttävartion puolustajista kaatui yksi mies ja kaksi haavoittui. Suomalaisten 
kokonaistappiot taistelussa olivat kuusi kaatunutta ja kahdeksan haavoittunutta. 
Vihollisen todetut tappiot olivat 35 kaatunutta ja neljä vankia. Se vei mukanaan 
varmasti runsaan määrän haavoittuneita. 

Tarkka taistelukertomus erikseen 

TOINEN HYÖKKÄYS KENTTÄVARTIO ”JOKEA” VASTAAN 

Suurin kenttävartioita vastaan suunnattu hyökkäys tapahtui jälleen ”Jokea” vastaan, 
13.9.1943. Puolustajia oli nyt 27 miestä ja tukevina aseina panssarintorjuntakivääri 
sekä kaksi pikakivääriä. Päällikkönä oli ylikersantti Jauhiainen ja varapäällikkönä 
kersantti Kaikkonen. Kenttävartion linnoitteita oli vahvennettu elokuun hyökkäyksen 
jälkeen ja miinakentät uusittu ja tehostettu. Viestiyhteys oli varmistettu La-
puhelimella. 

Hyökkäyksen suoritti jälleen eversti Gorohovin komentaman 32. Erillisen 
hiihtoprikaatin osasto, vähintään 600-700 miestä, vahvennettuna useilla 82 mm:n 
kranaatinheittimillä ja pienoisheittimillä. Kenttävartiota vastaan tehtävää 
hyökkäystä johti majuri Kamenski. Pataljoona oli tiedustellut kohteen ja ympäristön 
huolellisesti usean päivän aikana ennen hyökkäystä. Vihollisen ryhmittyminen 
kenttävartion ympärille tapahtui perusteellisesti kello 02.30-04.00 välisenä aikana. 
Kenttävartion puhelinlinja katkaistiin kello 04.00 ja samalla vartion pohjoispuolella 



joen takana olleelle kumpareelle sijoitetut kranaatinheittimet aloittivat tukikohdan 
tuhoamisammunnan ja jalkaväki aloitti hyökkäyksen. 

Kenttävartion puolustajat seurasivat vihollisen valmisteluja ja ilmoittivat sen 
kehittymisestä komentopaikalle. Hälytys oli mennyt läpi pataljoonaan ja rykmenttiin 
saakka ja vastatoimenpiteisiin valmistauduttiin. Ennen hyökkäyksen alkua oli 
komentopaikan (”Ryminä”) reservijoukkue hälytetty valmiiksi. Samoin 
naapurikenttävartiot ”Sara” ja ”Harju” sekä naapurikomppanian ”Pyörre” hälytettiin. 
Pataljoona lähetti Jääkärijoukkueensa ”Ryminään”.  Ennen hyökkäyksen alkua lähti 
”Pyörteen” osasto reserviksi ”Ryminään” ja pohjoisempaa ”Mäestä” käskettiin 
joukkue vänrikki Pekkalan johdolla ”Pyörteeseen” myöhempiä tehtäviä varten. 

Kaikki mahdolliset varautumiset oli tehty ja odotettiin hyökkäyksen alkavan. 

HYÖKKÄYS 

Hyökkäys alkoi kello neljä. Heti sen jälkeen ylikersantti Jauhiainen ilmoitti La-
puhelimella tilanteen ja pyysi apua. Luutnantti Tuovinen käskettiin johtamaan 
vastatoimet kenttävartion pelastamiseksi ja pataljoona ryhtyi johtamaan 
kokonaistilannetta ja joukkojen siirtoja. Tämä oli hyvä ratkaisu ja takasi Tuoviselle 
”työrauhan”. Noin kello viisi katkesi La-puhelinyhteys (lanka-antenni oli katkennut 
tulituksessa). Pataljoona pyysi lentokoneen taistelualueen yläpuolelle ja yhteys 
saatiin tankoantennin ja lentokoneen välille. Tämä yhteys säilyi koko taistelun ajan 
ja kenttävartion tilanne tunnettiin pataljoonassa, josta puolestaan oli puhelinyhteys 
Tuoviseen.  

Luutnantti Tuovinen aloitti reserveillään hyökkäyksen huoltotien suunnassa kello 
05.30 ja sai kosketuksen viholliseen 06.20 noin 600 metriä ”Joen” suuntaan. Hänellä 
oli silloin käytössään 55 miestä ja kaksi konekivääriä vahvennuksena. ”Harjusta” ja 
”Sarasta” muodostettu kolmen ryhmän vahvuinen osasto ”Remes” sai tehtävän 
hyökätä etelän suunnasta kohti ”Jokea”. Vihollisen vahva suojajoukko löi osaston 
hajalle noin kello seitsemän aikaan. Osa pääsi ”Ryminään” ja otti yhteyden 
Tuoviseen. Kello kahdeksan aikaan Tuovisella oli 75 miestä käytössään ja sillä oli 
taistelu suoritettava loppuun. Tuovisen vastassa huoltotien suunnalla oli ainakin 
komppanian vahvuinen vihollinen ja pienoisheittimet tukivat sen taistelua.  

Joukkue Pekkala sai käskyn hyökätä vihollisen selkään pohjoisen suunnasta. Joukkue 
lähti tehtävään ”Pyorteestä” kello seitsemän. Kello kahdeksan aikaan lähetettiin 



Tahkokosken pohjoispuolelta kolmen joukkueen vahvuinen osasto kapteeni 
Raevaaran johdolla katkaisemaan vihollisen perääntymistie Kypäräisenjärven-
Eninjärven kannakselle.    

Samaan aikaan käytiin KV ”Joessa” taistelua elämästä ja kuolemasta. Heittimien 
ammukset tappoivat heti aluksi kaksi miestä ja tuhosivat yhden pikakiväärin. 
Hyökkääjän tulitus oli ankaraa ja haavoittuneita alkoi tulla. Nämä kerättiin korsuun, 
jossa lääkintäaliupseeri hoiteli heitä taistelun raivotessa. Mainittakoon, että 
ylikersantti Jauhiainen haavoittui taistelun alkuvaiheessa vaikeasti päähän, mutta 
hoiti siitä huolimatta yhteydenpidon La-puhelimella koko taistelun ajan. Kersantti 
Kaikkonen johti rauhallisen järkähtämättömästi kenttävartion taistelua. Hyökkääjä 
pääsi muutaman kerran jo piikkilankaesteen sisäpuolelle johon heidät ammuttiin. 
Onneksi tukikohdan linnoitteet olivat riittävän syviä ja antoivat suojaa valtavaa 
jalkaväkiaseiden tulta vastaan ja miehiä pystyttiin siirtämään tukikohdan ympäri 
kiertävässä taisteluhaudassa aina pahimpaan suuntaan tulivoimaa keskittämään. 
Tällä tavalla kestettiin kello kymmeneen saakka, jolloin hyökkääjä aloitti 
irtautumisen. 

Osasto Pekkala iski kello yhdeksän aikaan vihollisen taakse pohjoisen suunnasta ja 
taisteli tiukasti noin puoli tuntia. Sen oli pakko väistyä kovan vastahyökkäyksen 
takia.  Kello 11.05 saatiin ilmoitus lentokoneen kautta: Osasto Tuovinen on päässyt 
”Jokeen”, joka on vielä omien hallussa. Vihollinen irtautuu kenttävartion 
länsipuolitse pohjoiseen. 

Kapteeni Raevaaran 85-miehinen osasto asettui väijyksiin käsketylle 
järvikannakselle. Noin puolen päivän aikaan vetäytyvä vihollinen tuli alueelle 
kantaen kymmeniä haavoittuneitaan ja kaatuneitaan mukanaan. Vihollinen kulki 
hiukan tulouransa pohjoispuolitse, jolloin se ei sattunut täysin väijytykseen. 
Suomalaisten tulituksessa kaatui kuitenkin 35 vihollista. 

Taistelussa kaatui ”Joen” puolustajista viisi ja haavoittui seitsemän. Yhteensä 
taistelussa kaatui kymmenen miestä ja haavoittui kolmetoista. Vihollisen tappiot 
olivat yhteensä yli sata kaatunutta ja huomattava määrä haavoittuneita. Vartiota 
vastaan suoritettua hyökkäystä johtanut majuri Kamenski kaatui. Kenttävartion 
viereen suolle haudattiin 86 hyökkääjää ja 11 antautui vangiksi. 

32. Erillisen hiihtoprikaatin suuri hyökkäys oli jälleen epäonnistunut. 



Tarkka taistelukertomus erikseen 

HAVAINTOJA  

Tukikohta oli halkaisijaltaan pieni, jolloin kranaatinheittimien ammuksista suuri osa 
putosi sen ulkopuolelle varsinkin aamuhämärässä. Tuhoutunut korsu ei onneksi ollut 
se, jossa haavoittuneet olivat. Linnoitteet olivat riittävän hyviä ja suojasivat 
ratkaisevasti puolustajia. Putkimiinakentät pakottivat vihollisen hyökkäykset 
suppealle alueelle. Vähäiset puolustajat aseineen saatiin aina siirretyksi 
uhkaavimpaan kohtaan ja tuli keskitetyksi. Tukiaseille oli valmisteltu vaihtoasemia 
eri puolille tukikohtaa. Näin pystyttiin tehokkaasti ja mahdollisimman suojassa 
tulittamaan tehokkaasti kaikkiin suuntiin. Patruunat ja ammukset riittivät 
kaukonäköisyyden vuoksi. Ammuttavaa oli noin kuusi tuliannosta (sotilaskivääri 360, 
konepistooli 2100 ja pikakivääri 7200), josta oli jäljellä taistelun lopulla vain noin 
puolen tunnin torjuntatulen mahdollistava määrä. Ratkaisevin oli kuitenkin 
henkensä edestä taistellut kokenut korpisoturi. Hän tiesi, että muuta vaihtoehtoa ei 
ollut selviytymiseen. Jokainen tiesi, että hyökkääjä ei ottaisi vankeja jos taistelu 
hävittäisiin ja tukikohta menetettäisiin. Näin puolustajien moraali, korkea 
taistelutaito ja varautuminen voittivat hyökkääjän massan. 

Apuvoimien sitkeä hyökkäys pakotti vihollisen suojajoukot vetäytymään kohti 
kenttävartiota ja paine ajan loppumisesta kasvoi. Osasto Pekkalan hyökkäys tuli 
viholliselle yllätyksenä ja lisäsi myös painetta irtautumiseen.  

Illalla moottorivene toi varta vasten onnittelusähkeen ylipäällikkö Mannerheimilta 
kenttävartio ”Joen” puolustajille. Käsky oli ollut sellainen, että sähke oli heti 
toimitettava perille. 

 MUITA SUURIA HYÖKKÄYKSIÄ 

Seuraava suuri hyökkäys kohdistui 14.1.1944 kenttävartio ”Arinaa” vastaan. Vartio 
sijaitsi Nuokkijärven ja Uimosenjärven kannaksella. Miehistönä oli vajaa 
kiväärijoukkue vahvennuksenaan konekivääriryhmä. Tukikohtaan oli sijoitettu myös 
radio kaiken varalta. Linnoitteet oli hyvin rakennettu ja korsujen sekä pesäkkeiden 
katot oli kokemuksien mukaisesti rakennettu kranaatinheittimen ammuksen 
kestäviksi. Kenttävartion päällikkönä toimi luutnantti Leo Rimpinen. Komppanian 
komentopaikka reserveineen oli Lietmajärvellä, noin kymmenen kilometrin päässä. 
Hyökkäyksen suoritti vangin ilmoituksen ja havaintojen mukaan jälleen 32. Erillisen 



hiihtoprikaatin osasto, jonka vahvuus oli 600-700 miestä. Tulivoimaa oli paljon. 
Kuusi kappaletta 82. mm:n kranaatinheitintä, konekiväärejä ja pst-kiväärejä. 
Heittimet ampuivat yhteensä arvion mukaa 800 kappaletta ammuksia. Heittimet ja 
ammukset oli kuljetettu hevosilla, joita oli ollut paljon takamaastossa. 

Taistelu alkoi aamulla kello kuusi ja jatkui iltaan kello kahdeksaan saakka. 
Suomalaiset saivat reservistään alueelle aamupäivällä kaksi joukkuetta pelastamaan 
kenttävartiota, mutta vihollisen tukikohdan eteläpuolinen varmistusosasto esti 
pääsyn apuun. Illalla saapui kolmen joukkueen vahvuinen suomalaisosasto alueelle 
ja pian tämän jälkeen vihollinen irtautui.  

Kaatuneita vihollisia löydettiin tukikohdan ympäriltä 21 kappaletta ja yksi 
haavoittunut soturi jäi vangiksi. Hyökkääjä vei mennessään varmasti suurimman 
osan kaatuneistaan ja haavoittuneistaan. 

Omat tappiot olivat kaksi kaatunutta ja kahdeksan haavoittunutta. 

Tarkka taistelukertomus erikseen 

HAVAINTOJA TAISTELUSTA 

Vihollisen hyökkäysosasto oli suuri ja tulivoimainen. Se oli ottanut oppia ”Joen” 
hyökkäyksistä ja varautunut sen mukaisesti. Raskasta tulta oli poikkeuksellisen 
paljon. Hyökkäys tapahtui samalla periaatteella kuin aikaisemminkin. Painopiste oli 
huoltouran suunnalla, mutta hyökkäyksiä tuli joka suunnalta. Apuvoimia estävä 
varmistusosasto oli erittäin vahva ja esti suomalaisten yritykset puolesta päivästä 
iltaan. Vihollinen oli valinnut kohteensa niin, että puolustajan reservi pääsisi paikalle 
vasta tuntien päästä. Aikaa ja voimaa piti olla yhden kenttävartion tuhoamiseen. Oli 
vain yksi este: Loppumattoman sisukas suomalainen kenttävartion puolustaja. 

Puolustaja taisteli hyvin varustetussa tukikohdassa, jota ympäröivät 
piikkilankaesteet ja putkimiinakentät. Konekivääri ja pikakiväärit oli suunnattu 
kokemuksen mukaan pääasiassa juuri huoltouran suuntaan. Vaihtoasemia oli 
tietenkin myös kuten ”Joessa”. Varsinkin konekiväärin tuli taittoi pahimmatkin 
rynnistykset. Myös patruunat onneksi riittivät. Huoltomiehet eivät enää rajoittaneet 
tuliannoksien määriä. Meni kuitenkin niin tiukalle 14 tunnin taistelun lopulla, että 
uupuneet taistelijat olivat miettineet sen viimeisen patruunan käyttöä. 



Väsynyt vihollinen luovutti lopulta. Yö oli tulossa ja suomalaisten vastaiskuvoima 
kasvoi jatkuvasti. Aika oli jälleen loppunut ja hyökkäysosastoa henkilökohtaisesti 
komentanut eversti Gorohov joutui antamaan irtautumiskäskyn ja luovuttamaan. 

KENTTÄVARTOIDEN TAISTELUT TAHKOKOSKEN – ONTROSENVAARAN TAISTELUIHIN 
LIITTYEN 

Pahin tilanne muodostui Tahkokosken yläpuolella sijainneelle kenttävartio ”Askolle”. 
Se joutui ensimmäisenä aamuyöllä 2.8.1944 kello kahden aikaan neuvostojoukkojen 
hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäys liittyi vihollisen 27. Divisioonan 
saarrostusoperaatioon. ”Asko” tuli vallata ja tuhota ennen hyökkäyskärjen Tsirkka-
Kemijoen ylitystä. Hyökkääjä ei varmasti uskonut, että tuo kenttävartio taisteli 
sisukkaasti kaksi ja puoli vuorokautta ennen kuin suomalaiset joukot sen vapauttivat 
4.8. kello 16.10. ”Asko” sitoi lähes pataljoonan vahvuiset vihollisen joukot 
taistelullaan ja aiheutti niille suuret tappiot. Harvoin on tullut esille, miten 
kenttävartion sisukas taistelu auttoi ja antoi aikaa suomalaisten vastahyökkäystä 
varten. Toinen ratkaiseva tekijä oli JR 52:n komppanioiden Valmu ja Onermaa 
taistelu KV ”Arkun” miehistön kanssa joen länsipuolella 2.8. kuluessa. Nämä 
pysäyttivät vihollisen etenemisen kohti Ontrosenvaaraa ja antoivat aikaa 
vastahyökkäykselle. 

”Askon” miehityksenä oli vahvennettu joukkue luutnantti Mäkikuutin johdolla. 
Tukiaseena oli normaalien jalkaväkiaseiden lisäksi yksi 81. mm:n kranaatinheitin. 
Tukikohta oli hyvin varustettu ja linnoitettu ja sen puolustajat eivät antaneet periksi, 
vaikka ryssät pääsivät välillä jopa korsun katolle saakka. Kapteeni Perttulin johtaman 
3./RajaJP 6:n vapauttaessa kenttävartion saarroksista, oli tukikohdassa seitsemän 
haavoittunutta puolustajaa korsussa lääkintämiehen sitomina. Heidän kohdallaan 
alkoi ankara taival: Purilailla tai paareilla KV ”Väinöön”, siitä hevoskärryillä 
Lietmajärvelle ja Kiimasjärven tien varteen. Siitä oli jo autokuljetus Tiiksan 
kenttäsairaalaan.  

Tämä taistelu kuului jo ns. normaaleihin linjataisteluihin ja sama kohtalo oli kaikilla 
Jousijärven ja Tsirkka-Kemijoen välillä sijainneilla etulinjan kenttävartioilla. Niissä 
oltiin koko Tahkokosken taisteluiden ajan ja aselepoon saakka sormi liipaisimella, 
koska venäläisten hyökkäystietä suojaavat joukot olivat lähellä ja tekivät välillä 
ainakin härnäyshyökkäyksiä kenttävartioita vastaan estääkseen suomalaisten 
vastatoimia. 



Rajajääkäripataljoona 6 joutui sodan loppuvaiheessa ”tulpaksi” Kontokin suuntaan 
etenevää vahvaa vihollista vastaan. Jouduttiin kehittämään erikoinen järjestelmä 
vihollisen hidastamiseksi. Leveällä puolustuslohkolla pystyttiin pitämään vain neljä 
suurta etulinjan kenttävartiota ja pääosa alueesta varmistettiin partioimalla, joka 
juuri ennen aselepoa muuttui hyvinkin taistelupartioinniksi. Majuri Murole kehitti 
ryhmityksen, jolla ainakin vähän aikaa voitaisiin viivyttää todennäköisesti jopa 
kaikilla aseilla tuettua divisioonan vahvuista vihollista Kontokin alueella. Kahden 
Rajajääkärikomppanian päävoimat keskitettiin etenemisuran suunnalle Kontokin 
länsipuolelle. Vaikka pataljoona oli huomattavasti normaalia pataljoonaa vahvempi, 
oli tulevan taistelun lopputulos selvä. Pataljoona vastaan raskaalla tulella tuettu 
divisioona. Aselepo esti varsinaisten torjuntataistelujen alkamisen, mutta 
kenttävartiot joutuivat taistelemaan.   

YHTEENVETO 

Raappanan miehet olivat täyttäneet kolme kovaa vuotta hänen kovan käskynsä. 
Yhtäkään kenttävartiota ei vihollinen pystynyt lopulta yli kahdensadan kilometrin 
levyiseltä etulinjalta tuhoamaan. Muutamalta vartiolta jouduttiin vetäytymään 
tilapäisesti, mutta niitä ei menetetty. Ne otettiin vastaiskulla takaisin. 
Vapaaehtoisesti luovuttiin kesällä 1944 divisioonan vastuualueen eteläosassa 
muutamista kenttävartioista liittyen puolustusasemien yleiseen siirtoon 
pohjoisemmaksi. Muutamia kenttävartioita siirrettiin asemasodan aikana parempiin 
paikkoihin ja niitä täydennettiin. 

Ei ole ihme, että Raappana oli kenttävartiomiehiinsä tyytyväinen ja antoi 
tunnustusta. Emme saa tietenkään unohtaa kovia ns. kiinteän linjan puolustajia ja 
heidän torjuntataistelujaan. Lähes kaikki Rukajärven suunnan soturit joutuivat 
molempiin tehtäviin. Yhdessä oli kestettävä. Jos jossakin olisi tullut murtuma, olisi se 
ollut kaikille kohtalokasta.  

Jotakin kuvaa lopputulos: Rukajärven rintama oli Mustanmeren ja Jäämeren välisellä 
alueella ainoa, joka pysyi hyökkäysvaiheessa saavuttamissaan puolustusasemissa 
aselevon voimaantuloon saakka. Hiukan vedettiin ”häntää kippuralle” vastuualueen 
eteläosassa, mutta se ei vaikuttanut kokonaistilanteeseen. Sen sijaan Raappanan 
divisioonan pysyminen kaukana Pieningän erämaan takana antoi myöhemmin aikaa 
esimerkiksi luovutettavan alueen evakuoinneille. Mutta se on jo toinen juttu. 

 


