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Pentti Perttuli 
Rajapataljoona 6:n aika 

5.1.42 perustettiin Rj.P6, jossa yksikössä Perttuli oli sodan loppuun asti 
  

• 5.1.42  jääkärijoukkueen johtaja = P:n sissiosasto 
• 22.5.42  varakomppanianpäällikkö 3. ja 2./Rj.P6 
• 10.9.42  komppanian päällikkö 3./Rj.P6 
• 31.10.42  opintoloma ja 1.11.42 kapteeni 
• 3.5.43  komppanian päällikkö 2./Rj.P6 

• Roksjärven lohko    3-17.5.43 
• Ontajärven lohko / Unusjärven lohko   17.5-13.9.43 

• 13.8.43  komppanian päällikkö 3./Rj.P6 
• Koverolammin lohko    13.8.43-23.5.44 
• Nuokkijärven lohko / Lietmajärven alalohko 23.5-2.8.44 
• Tahkokosken taistelut 
• Nuokkijärven lohko / Kellovaaran alalohko  18-26.8.44 
• Kontokin lohko    27.8-7.9.44 

 



Kartoitusmatkat 
 
• Ontajärven lohko 

• 2014 ja 2016  

• Roksjärven lohko 
• 2011 ja 2014 

• Koverolammin lohko 
• 2015 ja 2016 

• Vilkojärven lohko 
• 2015 ja 2016 

• Unkajärven lohko 
• 2017 

• Kypäräjärven ja 
Kellovaaran lohkot 
• 2015 – 2018  

Pentti Perttulin jäljillä 



Roksjärven lohko 

Toukokuu-43 
1./Rj.P6 
2./Rj.P6 
Krh.K/JR31 
5./KTR18 



Matkat Roksjärven lohkolle 



Kuva: Veikko Haapalainen 



Myös metsäsaarekkeessa erottui huoltotie Jalkojen alla jossain on kapulatie 





Komentopaikka ”Karhun” jalkapallokenttä 



Karusellin jäänteet löytyvät ”Karhun” maastosta 
Ontajärven karuselli  - kuva Pentti Perttuli 



Lohkon kanttiini   
Turina-Tupa 

• Valmistui joulukuussa 1942 
• Rakennuksessa oli sali näyttämöineen, 

kirjastohuone ja keittiö 
• Siellä pidettiin juhlia, jumalanpalveluk-

sia, viihdetilaisuuksia, koulutustilaisuuk-
sia ja päivittäin se toimi kanttiinina. 

• Sijaitsi aivan etulinjassa – siirrettiin 
keväällä 1944 tukilinjalle. 

Kuvat: Veikko Haapalainen 



Eila Piirikkälä 
 

Lotan vieraskirja - merkintöjä 
Rukajärven kanttiineissa 
1942-44 
23.3-31.12.1943 Ontajärvi 
”Turina-Tupa” 

 



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

31/12 -43 
Niin, kultainen Eila siskoni  olemme 
matkalla pois rakkaalta Turina-Tuvaltamme. 
Mutta uskon, että saamme pian palata 
takaisin ja Eila, eikö totta, se on oleva 
ilonpäivä. 
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Ontajärvi / 2016 
Ontajärvi on 30 km pitkä 
ja 5-10 km leveä  lähes 
saareton järvi. 



Klo 6:30 Ontajärven kylä jää taakse ja 
20 km aavaa järvenselkää on edessä 



Lohkon komentajan 
käytössä oli mahonkinen 
pikavene 
 
Lohkon huoltoa varten 
oli isoja kalastusveneitä 
 
Kalastusveneillä  vietiin 
jopa 30 hengen partioita 
Ontajärven yli – niin  
myös Perttulin partio 
lokakuu 1943 matkalla 
Kuutsjärvelle 



KV Kummitus … Laukku-Mela-Tuli-Unikeko-Into 
Perttulin aikaan KV:n peitenimi oli ”Tuli” 



Rannassa laituri on vielä jäljellä 

Kellari oli saunan kupeessa 

Kämpän 14x7m jäänteet 
kenttävartion keskiosassa.  
 
Miinoituskartan rakennus A:n 
pohjapiirros täsmää kartoitet-
tuun kämppään. 



Ampumapesäke niemen kärjessä 



Noin 260 m pitkä taisteluhauta suojaa etelästä 



Ontajärvellä kummitteli 
 

23.2.1942 hyökkäsi 300 miehen 
vihollispartio KV Kummitukseen. 
Suomalaisia oli kenttävartiossa 
10 miestä. 
 
Hyökkäys oli viholliselle tuhoisa 
– 56 kaatunutta mukana osaston 
komentaja ja vangiksi jäi 12 
sotilasta 
 
Omat tappiot olivat yksi 
haavoittunut 



Lottien sieppaus 24.12.1943 

Tapahtuma järkytti 
suunnattomasti 
Rukajärven suunnan 
sotilaita  sotamiehistä 
kenraaliin.  

Joululahjakuljetuksessa 
olivat mukana lotat Anni 
Tekkala ja Kirsi Ruotsalai-
nen sekä neljä sotilasta. 
 
Vihollisen hyökkäyksessä 
kaatui kaksi sotilasta.  
Lotat sekä yksi sotilas 
joutui vangiksi. 
 
Lotat palautettiin koti-
maahan ensimmäisessä 
vankien vaihdossa 



Komentopaikat, KV Mutka – Karu ja kanttiini Humina 
Ontajärven harjulla 



Lotat Elli Hentula (vas.) ja Anni Tekkala Ontajärven harjulla 
Kuva Viljo Huttunen 

 Kanttiini Humina 



Lohkon komentajan, komppanian päällikön ja varapäällikön 
yhteinen  asuntokämppä 

Kämpän paikaksi valittiin näköalapaikka 
Ontajärven rantaharjulta 

Asukkaat: 
Erkki Setälä 
Pentti Perttuli 
Erkki Karvinen 





Koverolammin lohko 



Jälleen veneellä – nyt Ontajoelle 

Mistähän se joki alkaa ? Ontajärven pinnan nosto metrillä 1957 on muokannut suistoaluetta. 



Kymmenen kilometrin matkalta on Ontajoen rantamaisema tuhoutunut 



KV Joki - Volga 

Vetraanien kertomaa: 
  

”Joka joutui asumaan Joen 
kenttävartion kämpässä, 
jossa joskus vettä oli lattialla 
puolisääreen ja lutikat, 
kirput ja täit petikaverina, 
hän ei voinut olla elämäänsä 
tyytyväinen”. 
(Armoton erämaa) 

Kenttävartio Joen majoituskämppä kesällä 1942. Kämppä 
painui lavotuksista huolimatta suohon ja lattialla oli 
usein vettä. 
Kuva. Pentti Perttuli  



Eipä hääppöseltä näytä kämpän paikka nytkään 



KV Joki-Volga uuteen paikkaan 



1993 

Pentti Perttuli  
Kenttävartiopuolustuksen ikooni 

Komppanianpäällikkö on tullut tarkastamaan 
kenttävartion varustuksia – kuva Pentti Perttuli 



2008 



KV (Volga) – Poka – Harava – Ulla  

• 13.8.43 kapt. Pentti 
Perttuli 3./Rj.P6:n 
päälliköksi 

• 14-16.8.43 tiedus-
teltiin ”Volgalle” 
uusi paikka 

• 24.8.43 KV ”Volga” 
siirrettiin uuteen 
paikkaan 

• Ensin rakennettiin 
taisteluhaudat ja 
pesäkkeet – asuttiin   
teltoissa 

• 29.9.43 peitenimi 
vaihtui > ”Poka” 

• 9.11.43 valmistui 
”Pokan” 14 m pitkä 
kämppä 

• 27.11.43 taas uusi 
peite > ”Harava” 

27.11.43 miehitys: 3 kiv.r + 1 kk.r+ krh tjue / 1+3+28 = 32 miestä 



KV (Valamo) – Sumu – Isku – Hietikko   

Mietitys 27.11.43:  
 0+3+10 = 13 
(1 kiv.r + 1 kk.r + tjue) 



Ryteiköstä tupsahti eteen  sammaloitunut hirsivalli – Reijon navigointi oli onnistunut loistavasti 



Alavilla mailla tehtiin taisteluhaudaksi hirsivalli. 



Kenttävartiota kiertävä hirsivalli   –   kuva  Pentti Perttuli  



Iso ampumapesäke turvaa huoltotien  

Konekivääripesäke 



Kenttävartion isosta 14 metrin kämpästä on jäljellä vain painuma ja savupiipun osa 



Sumu – Isku kenttävartion kämpän jäänteitä on näkyvissä 



Kenttävartion porttina on ollut ”espanjalainen ratsu” 







Ontajoki 

Perttulin kertomaa: 
ONTAJOKI – ”Väijyvän kuoleman joki” 

Kuvassa keskellä KV ”Joen” päällikkö vänr. Alf Damsten. 
Vasemmalla Damstenin lähetti Pieviläinen ja oikealla Perttulin 
lähetti Yrjänheikki 
Kuva: Pentti Perttuli 



Rj.P6 Nuokkijärven lohkolle 

• 23.5.44 Er.P7 siirtyi 
Vilkojärvelle ja 
tilalle tuli Rj.P6  

• P:n kom.paikka 
Lietmajärvelle 
 

• 3./Rj.P6 miehitti 
Lietmajärven 
alalohkon, EVK  
”Sakka” 
 



Rj.P6:n lohko laajenee Kontokkiin 

• 25.6.44 Rj.P6:n 
lohko laajeni 
Kontokkiin ja P:n 
kom.paikka siirtyi 
Kiimasjärvelle 
 

• 3./Rj.P6:n kom. 
paikka siirtyi 
”Sakasta”  
Lietmajärvelle 

• 3./Rj.P6:n 
kenttävartiot ja 
niiden nimet 
säilyivät ennallaan 

• 2.8.44 3./Rj.P6:n 
joukot siirrettiin 
Tahkokosken 
taisteluihin ja KV’t 
jäivät tyhjiksi 





Tahkokoski 



• Tahkokosken taistelun alussa 
2.8.44 aamuyöllä vihollinen 
yritti vallata KV ”Askon”.  KV:n 
miehistö piti puolensa kaksi ja 
puoli vuorokautta, kunnes 
3./Rj.P6:n joukot vapauttivat 
sen pohj. käsin 4.8 klo 16.10. 

• Taisteluissa haavoittuneita oli 
seitsemän, joiden kuljetus 
kenttäsairaalaan oli 
harvinaisen vaivaloinen: 
• Suora yhteys Tiiksaan oli 

vihollisen hallussa 
• Paareilla kantaen ja purilailla 

Askosta Väinöön. 
• Väinöstä hevoskärryillä 

Kiimasjärven tien varteen (x) 
• Loppumatka Tiiksaan 

autokuljetuksena. 
• Matkan pituus oli 60 km, kun 

suorin reitti oli 20 km. 

3./Rj.P6 Tahkokosken taistelussa 



Tahkokosken taistelun jälkeen 

• 18.8.44 Rj.P6 
miehitti entiset 
asemat nyt tosin 
kahden komp-
panian voimin 

• P:n kom.paikka 
siirtyi takaisin 
Lietmajärvelle 
 

• 3./Rj.P6 miehitti 
Kellovaaran ala-
lohkon komento- 
paikkana ”Väinö” 
 

• 26.8.44 Rj.P6 
siirrettiin 
kokonaan 
Kontokkiin 
 



Kohti Nuokkijärveä 



Matka KV Ääreen 



Matkalla AV 

Aliupseerivartiosta on jäljellä puoli-
joukkueteltan paikka sekä sen ympärillä 
viisi ampumapesäkkeen paikkaa. 



KV Kurki – Saari … Puro – 

Rohto – Ahto – Ääri  

• Kesäkuussa -42 tiedustelupartio löysi 
Tsirkka-Kemijoen mutkasta tukkisuman, 
jota jälkien perusteella vihollinen oli 
käyttänyt joen ylityspaikkana. 

• Paikkaa vartioimaan 
perustettiin 
läheiselle kukkulalle 
kenttävartio  



KV ”Ääri” 
• Kenttävartiossa on ollut 

ampumapesäkkeitä 
harvinaisen paljon – 
yhteensä 45 kpl 

• Pienet puolikorsut oli 
”ripoteltu” ympäriinsä 
taisteluhaudan tuntumaan 
ja kaikista oli yhdyshaudat 
tst-hautaan. 

Miehitys: 
• 9.12.43 ”Ahto” 1./JR52 

1+3+36 = 40 
 

• 5.3.44 ”Ääri” 3./Er.P7 
1+2+25 = 28 

 

• 19.5.44 ”Ääri” 3./Rj.P6   
3 kiv.r + kk.r + 50mm krh 
= n. 35 miestä 







KV Kasa – Rymy … Keto – Tina – Arina – Vihtori  



Kenttävartion kartoitus 



3./Rj.P6 
Kesällä -44 KV Vihtorin päällikkönä ollut 
vänr. Esko Raassina  kertoo: 
• Tukikohdan halkaisija oli noin 150 m ja 

sitä ympäröi piikkilankaeste parikym-
mentä metriä ampumapesäkkeiden ja 
taisteluhaudan etupuolella. 

• Piikkilankaesteiden ulkopuolella kulki 
kaksinkertainen putkimiinakenttä. 

• KV:n sisään johti miinoittamaton 
käytävä, joka suljettiin ”espanjalaisilla 
ratsuilla”. 

• Raskaiden aseiden (kk, pk) pesäkkeet 
oli katettu kestämään kranaatinheit-
timien ammuksien osumat. 

• Majoitustilat oli puolikorsuja ja niiden 
katot kestivät myös heittimien osumat 

• Nuokkijärven rannalla oli KV:n sauna 
esteiden ulkopuolella. 



Konekiväärimies Matti Räisäsen pesäke kesällä 2018 

Piikkilankaeste kk-pesäkkeeltä Uimosenjärvelle 





KV Arinan majoitusalue 2018 



Näkymä KV Vihtorin (Arinan) tähystystornista Nuokkijärvelle kesällä 1944. Kuva Pentti Perttuli 

Sama näkymä 
Nuokkijärven 
rannalta kesällä 
2018 



Hyvin säilynyt taisteluhauta kiertää koko kenttävartion 



Piikkilankaesteet ovat vielä jäljellä – välillä maan päällä ja välillä ”narskuvat” jalkojen alla 



Arinan taistelu 14.1.1944 

Vihollisosasto – 800 miestä 
ja 6 kpl 82 mm krh – hyök-
käsi aamuhämärissä KV 
”Arinaan”, jossa oli 38 
miestä.  
  

Suomalaiset pystyivät 
pitämään puolensa 14 
tunnin ajan, kunnes 
apujoukot saapuivat. 
  

Omat tappiot 2 kaatunutta 
ja 6 haavoittuneita 
 
Oma ammuskulutus oli: 
• 14.000 kiv. patruunaa 
• 19.000  kp patruunaa 
• 50 käsikranaattia 



Uudelleen Arinaan 

• Piikkilankaesteiden 
kartoitus 

• Kenttävartiovaelta-
jien vastaanotto – 
Ari Komulainen ja 
Kari Junnikkala 
suorittivat 
uskomattoman 
matkan Ontajärveltä 
Nuokkijärvelle 
• 10 vuorokautta 
• 45 km veneellä 
• 196 km patikoi-

den 
• kävivät 70 

kenttävartiossa 

Ari Komulainen ja Kari Junnikkala perillä maalissa – Arinassa.  



Arin rinkan paino oli reilu 20 kg ja lisäksi kuvausvarusteet 10 kg – eipä nouse ”meikäläisen” selkään 
 



Uimosenjärven rannalla 



EVK ”Sakka” 
matka yhdessä kenttävartiovaeltajien kanssa 







Lietmajärvi 

• Lietmajärven kaakkoiskulmassa toimi 
pataljoonan komentopaikka 
heinäkuusta -43 sodan loppuun. 

• Sodan jälkeen suomalaisten 
rakentamat talot otettiin perustetun 
metsäkombinaatin käyttöön. 

• Suojärvi – Jyskyjärvi radan 
valmistuttua 1963 rakennettiin 
nykyinen Lietmajärven kylä ja tämä 
alue  autioitui. 

• Nykyisin alueella on datsa-alue ja 
kartoitus ei ole mahdollinen. 
 

Rj.P6 Lietmajärven varuskunnassa 
• 23.5.44 pataljoonan komentopaikka 
• 25.6.44 3.komppanian komentopaikka 
• 2.8.44 tyhjä – jokot Tahkokoskelle 
• 18.8.44 pataljoonan komentopaikka 
• 26.8.44 P Kontokkiin (tilalle Er.P24) 



Kiimasjärven varuskunta 







Kapulatie varuskuntaan Porttina espanjalainen ratsu 

Tulo Kiimasjärven varuskuntaan 











Kontokki ja 
aselepo 



Tietoa kenttävartioista 
Rukajärven suunnan historiayhdistys / Kenttävartiotutkimukset 

LISÄKSI: 
Suomen Sotahistoriallinen Seura ry 
/ Sotahistorialliset kohteet / haku 
Rukajärvi / Kenttävartio xxx 
Rukajärvi 


