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HISTORIA 
Etulinjassa ensin JR52, sitten JR31 

• Rukajärven suunnalla hyökkäys pysäytettiin 17.9.1941 
ja asetuttiin puolustukseen – alkoi ASEMASOTA.  

• Kiinteä linja – 12 km – rakennettiin Jousijärveltä 
Vansjärven eteläpään tasolle Ontajoen itäpuolelle. 

• Ensimmäisenä sen miehitti JR52, mutta jo 24.9.41 sen 
tilalle vaihdettiin JR31. 



JR52 vaihtaa lohkolle 

• Vaihdon ylimenokaudella 10-20.2 Pallon lohkolla oli vielä 
III/JR52, kunnes se siirrettiin Peukaloniemen lohkolle  ja 
Pallon lohko yhdistettiin II/JR52:n lohkoon. 

• 10-20.2 Peukaloniemen lohkosta vastasi I/JR31, jonka 
jälkeen se siirrettiin JR52:n reserviksi (tänä aikana muutos 
I/JR31 > II/JR10 > I/JR52 – katso seuraava sivu). 



Pataljoonien muutokset toivat 
hämmennystä – ainakin jälkipolville  

• 15.3.42 I/JR52:sta muodostettiin jääkäripataljoona JP5 
ja se siirrettiin  17.4.42 Paateneeseen 

• 4.4.42 I/JR31 liitettiin JR10:een sen II pataljoonaksi ja 
samalla muutettiin II/JR10 :n nimitys IV/JR10:ksi. 

• 24.5.42 I/JR31 = II/JR10 siirtyi JR52:n I pataljoonaksi ja 
IV/JR10 muutettiin takaisin II/JR10:ksi. 
 

• Tämä oli toinen yritys muodostaa JR10:n pohjalle 
prikaati, mutta tämäkin peruttiin.  

• Ensimmäinen yritys tehtiin lokakuussa 1941, mutta se jäi 
paperiasteelle – tosin miehistön osalta suunnitellun 
prikaatin joukkojen nuorentaminen toteutettiin. 



Yhteenveto 14.D:n muutoksista 
PM:n käsky, jossa divisioona siirtyy kevyempään prikaatikokoonpanoon. 
25.10.41 14.D:n käsky edellisestä uudelleenjärjestelystä, jossa s.1912-1918 reserviläiset ja 
s.1919-1922 varusmiehet siirretään prikaatin yksiköihin. Prikaatin rungoksi tuli JR10:n kolme 
pataljoonaa sekä I/JR31 (koko kokoonpano liitekuvassa). Miehistösiirrot toteutettiin, mutta 
PRIKAATIA EI TOTEUTETTU. 
  
5.11.41 perustettiin Rj.P6. Sen runkona oli RajaJP Seitamo (15.RajaJK ja 34.RajaJK). Myös Rj.P6 
nuorennettiin kuten prikaati. 
  
5.3.42 Sallasta siirretty 12.Pr alistettiin 14.D:n komentajalle. Prikaatin siirto liittyi mahdolliseen 
Sorokan valtaukseen ja se majoittui Ontrosenvaara-Merunkylä-Rukavaa alueelle. Kun Sorokka 
suunnitelmasta luovuttiin, siirrettiin PM:n käskyllä 15.4.42 Prikaati Paateneeseen ja alistettiin  
Maa.R:lle. Kelirikon takia siirto viivästyi toukokuun lopulle. 
  
7.3.42 14.D:n käsky II/JR31 kotiuttamisesta. Ennen kotiutusta II/JR31:een siirrettiin muista 
joukoista 1897-1905 syntyneet ja vastaavasti siitä pois 1906-1911 syntyneet. Pataljoonan 
kotiutus alkoi 12.3.42  
  
15.3.42  PM:n käskyllä 14.D:n komentaja muodosti I/JR52:sta määrävahvuisen jääkäripatal-
joonan JP5. Pataljoona irrotettiin etulinjasta ja se jäi Pälgäjärvelle, josta se 17.4.42  siirtyi 
marssien Paateneeseen. 
  
4.4.42  14.DE:n käskyllä I/JR31 liitettiin JR10:een sen II pataljoonaksi. Samalla muutettiin 
nykyisen II/JR10:n nimitys IV/JR10:ksi. 
13.5.42  PM:n käskyllä entinen I/JR31 (nyk. II/JR10) siirtyi JR52:n I pataljoonaksi. Muutos 
tapahtui 24.5.42 (ent. I/JR52 oli muuttunut JP5:ksi ja siirretty Paateneeseen). 
24.5.42 JR10:n IV pataljoona muutettiin takaisin II/JR10:ksi. 
Tämä oli toinen yritys PRIKAATIKSI ja tämäkin PERUUTTIIN. 
  
10.4.42 E/JR31:n kotiuduttua muodostettiin III/JR31 itsenäinen pataljoona, johon alistettiin 
Krh.K/JR31 ja Tyk.K/JR31. Nämä yksiköt jäivät JR31:stä jäljelle. 
  
8.7.42 14.D:n käsky Kev.Os.2:n kotiuttamisesta. Kev.Os.2 irrotettiin rintamavastuusta 20.7.42 ja 
kotiutuskuljetukset alkoivat 24.7.42. 
  
17.7.42 AHSP siirrettiin Äänislinnasta Repolaan ja joukot hajautuivat taustavarmistukseen 
alueelle Repola – Vuosniemi – Muujärvi – Kiimasjärvi – Luvajärvi – Roukkula. 31.10.42 PM:n 
käskyllä AHSP alistettiin 14.D:n komentajalle. 
  
1.2.44 miesvahvuudeltaan heikko AHSP täydennettiin määrävahvuuteen ja sen uudeksi nimeksi 
tuli Er.P7 (5./AHSP=1./Er.P7, 6./AHSP=2./Er.P7, 7./AHSP=3./Er.P7), 8./AHSP=4./Er.P7). 
  
4.4.44 PM:n käskyn mukaan 14.D:n käskyllä III/JR31 määrättiin 14.D:n erilliseksi pataljoonaksi ja 
sen nimeksi tuli Er.P24 (9./JR31=1./Er.P24, 10./JR31=2./Er.P24, 11./JR31=3./Er.P24, 
12./JR31=4./Er.P24). Samalla Er.P24 (kuten myös Krh.K/JR31>24.Krh.K ja Tyk.K/JR31>42.Tyk.K) 
saatettiin ikäsuhteessa samanarvoiseksi muiden D:n joukkojen kanssa = nuorennettiin.  



JR10 ensi kertaa kiinteälle linjalle 

• Kiinteällä linjalla oli edelleen  yksi rykmentti ja sen kaksi 
pataljoonaa. III/JR10 oli Vilkojärven lohkolla ja JR10:n 
reservinä oli I/JR52. 

• Ajanjakso oli II pataljoonalle raskas, kun sen kaksi 
eteentyönnettyä tukikohtaa menetettiin lopullisesti  - 
20.9.42 Sukellusvene ja 4.10.42 Suvi.       



Uusi hämmennys – komppanioiden 
numeroinnin muutos 

• Muutoksesta ei ole löytynyt yhtenäistä käskyä. 
• Pataljoonien konekiväärikomppaniat saivat omat numerot ja 

samoin rykmentin Krh.K ja Tyk.K. 
• Komppanian sotapäiväkirjan kannessa voi olla vanha tai uusi 

numero, vain harvoin oli molemmat toinen yliviivattuna. 
• Peiteluku on paras tunniste, koska se säilyy muutoksista 

huolimatta, mutta sitä mainitaan harvoin. 
• JR10:ssä ja JR52:ssa muutos tapahtui loka-marraskuun 1942 

vaihteessa. 
• III/JR31 vaihtoi numerot vasta toukokuun 1943 alussa. 
• AHSP:n numerot oli muuttuneet jo ennen sen tuloa 17.7.42 

Rukajärven suunnalle. 
• Alla on esimerkki muutoksesta, jossa siitä mainitaan 

”säätiedotuksen lomassa”. 



Lohko jaetaan JR52 ja JR10 kesken 

• Vaihdon lähestyessä JR10:n ja JR52:n komentajat 
esittivät, että lohko jaettaisiin rykmenttien kesken. 
Raappana hyväksyi esityksen.  Nyt rykmentin sisällä 
voitiin huolehtia pataljoonien kierrätystä reserviin. 

• JR10:n ja JR52:n väliraja kulki Pallon ja Piipun välissä. 
• 3.6.43 alkaen III/JR10 jäi yksin JR10:n lohkolle, kun I ja 

II/JR10 siirrettiin  Kellovaaran ja Kypäräjärven lohkoille. 



JR52 ja JR10 väliraja muuttui 

• JR10:n I ja II pataljoonat palasivat takaisin kiinteälle 
linjalle. JR10:n asema vahvistui tällä rintamaosalla, kun 
taas JR52:n vastuu laajeni Nuokkijärvelle saakka. 

• Rykmenttien väliraja muuttui kulkemaan Peukalonie-
men ja Pallon välille. 

• JR10:n pataljoonien väliraja kulki Piipun  ”kopan” etelä-
puolella. 



JR10 otti käyttöön pataljoonien 
lohkojen ja niiden alalohkojen nimet 

JR10:n uudet lohkonimitykset 12.11.1943 alkaen 
• Pataljoonat: Ylä- ja Alalohkot 
• Komppaniat: Raja- … Lampilohko / Tie- … Järvilohko 



Tahkokosken taistelujen jälkeen  
koko kiinteä linja JR10:lle 

• Tahkokosken taistelujen jälkeen koko JR52 siirrettiin 
Ontrosenvaaraan. 

• Kiinteä linja tuli kokonaisuudessaan JR10:n vastuulle. 
• III/JR10:n Tahkokoskella olleet komppaniat vaihtoivat  

nyt 18.8.44 JR52:n asemiin Peukaloniemessä. 
• Aselepo astui voimaan 4.9 ja vetäytyminen aloitettiin 

tällä lohkolla 10.9.44 



Tykistön asemat 

• Kartassa on korostettu tykistön varsinaiset tuliasemat. 
• Patterien vaihto- ja etuasemat on merkitty katkoviiva-

ympyröillä (ei korostettu). 
• Kartassa on tilanne keväästä -43 alkaen. 
• Kesällä 1944 II/KTR18 siirtyi Klyyssinvaaran ja Rask.P29 

Tahkokosken taisteluihin. 



Vihollisen tehokas tiedustelu 

Vihollinen pystyi tiedustelemaan suomalaisten asemat 
ja teki maalikartan suoralle ja epäsuoralle tulelle. Myös 
suomalaisten liikennettä vihollinen pystyi tarkkailemaan 
osalla tieosuuksia. Kuva on suomalaisten piirros sotasaa-
liskartasta. 



Tukilinjan linnoitus 

• Massiivisen tukilinjan kaivaustyöt aloitettiin kesällä 
1943 ja ne sekä asemien ja korsujen rakennustyöt 
voimistuivat vuoden 1944 aikana. 

• Kesäkuussa -44 Kannaksen tapahtumat ja tukilinjan 
tarkastuksessa esiintyneet puutteet kiihdyttivät 
rakennustöitä ja näihin tehtäviin irrotettiin yhä 
enemmän miehiä. 



Tukilinja kulki Ontajoen länsipuolella. Päätien kohdalla 
siinä oli eteentyönnetty tukikohta Ontajoen itäpuolella. 



KARTOITUSMATKAT 

• 15-16.5.2019 ”Pallo” ja ”Piippu” 
• 24-25.6.2019 ”Peukaloniemi” 
• 30.8.2019    P:n KP ja Töpinä 
 

• 2011, 2012 ja 2014  ”Suvi”, ”Kotiniemi”, 
”Sukellusvene” ja tukilinjan bunkkeri 

        – EI KARTOITUSTA 



Reijo tallentaa pisteet 
Garmin navigaattoriin ja 
Antti kirjaa ne muistiin 

Matkan jälkeen kulku-
reitit ja pisteet ladataan 
Google Earth`iin. 

Googlessa valitaan ku-
vakkeet ja tallennetaan 
näkymä. 

Paint-ohjelmalla piirretään taistelu- ja yhdyshaudat ja lisätään 
tarvittavat tekstit. 

Pallo-Piippu-Peukaloniemi kartoitus:  
540 Gps-pistettä / 33 km patikointia 



”PALLO” 
Eteentyönnetty tukikohta  

Kiinteän linjan kuuluisin tukikohta oli ”Pallo” johtuen 
juhannuksen 1943 Rukajärven suunnan kovimmasta 
yksittäisestä taistelusta. 
Tämän eteentyönnetyn tukikohdan peitenimi oli ensin 
”VUORI”, maaliskuusta -43 ”PALLO”, syyskuusta -43 
”LAUTA” ja marraskuusta -43 ”MÄKI”  
 

Pallosta oli vastuussa kerrallaan yksi komppania, jonka 
joukkueiden lohkoille annettiin omat peitenimet: 
• Vuori 2 – Vuori 3 – Vuori 4  
• Käpy – Halko – Tyvi  
• Aamu – Päivä – Ilta  
• Matti – Martti – Mauno – Mikko  





Viestiyhteydet Palloon – kaapelia kerrakseen, kun jalkaväki, 
tykistö ja krh vetivät omat yhteyksensä. 



Pallon etulinja oli täysin vihollisen suoran tulen vaikutuspiirissä 



Pallon taistelu 26-28.6.1943 

Tästä Rukajärven suunnan merkittävimmästä taistelusta on 
kirjoitettu niin paljon, joten tässä on vain yhteenveto loppu-
tuloksesta: 
• Suomalainen tykistö ja kranaatinheittimet ampuivat 

yhteensä lähes 27 000 kranaattia ja jalkaväen ammus-
kulutus oli noin 100 000 patruunaa. 

• Suomalaisten kokonaistappiot olivat 223 miestä, joista 25 
kaatui, 37 katosi ja loput haavoittuivat. 

• Vankeja saatiin 25. 
• Vihollinen ampui taistelussa n. 30 000 kranaattia. 
• Vihollisen kaatuneita laskettiin tukikohdan sisällä 115 ja 

etumaastossa arviolta 200  sekä takamaastossa lisää – 
yhteensä 400-600 kaatunutta. 



Reitti Palloon 

Tienhaarasta oikealle 

Tästä oikealle Tien päästä tämä polku 
lähtee Palloon 



Pallon huoltotie ohitti kiinteän linjan, 
jona toimi hirsivalli  

Kapulatie kohti Palloa 



Pallon kaivolta on matkaa enää 40 m tukikohtaan 

SA-kuvan kelopuu selvisi kesän 1943 Pallon taistelusta ja seisoo 
edelleen v. 2019 Pallon porttina. 



Pallon kartoitus 



Etulinjan korsujen katoissa oli useita kerroksia hirsiä ja 
päällimmäisenä  kivikerros 



Osa 60:stä ampumapesäkkeestä on ollut hyvin naamioituja 
katettuja kk- tai pst.kivääri-pesäkkeitä 



Taistelu- ja yhdyshautaa löytyy Pallosta noin 5,2 kilometriä. 

Taisteluhautalinja eteentyönnetyssä tukikohta Pallossa. 



Tähystyslava säilyi ihme kyllä pystyssä Pallon taistelussa. 
Myöhemmin kaatunut torni kertoo kartoittajille sen sijainnin. 

Tältä näytti Pallon maisema suomalaisten poistuessa tukikoh-
dasta, kun miinoitus oli purettu ja piikkilangat kerätty. 



”SUVI” 
menetetty eteentyönnetty tukikohta 

Suven varustus II/JR31:n aikana tammikuussa 1942 



Suven menetys 4.10.1942 

4.10.42 klo 5.00 hyökkäsi vihollinen II/JR10:n miehittämiin 
”Suven” ja ”Vuoren” tukikohtiin. Se liikehti myös päätien 
suunnalla. Klo 5.30 vihollinen sai Suven haltuunsa ja pyrki 
valloittamaan myös Vuoren, siinä onnistumatta. Päivän aikana 
yritettiin kolme kertaa tykistö- ja kranaatinheitinvalmistelun 
jälkeen valloittaa Suvi takaisin. Hyökkäykset etenivät aivan 
tukikohdan laidalle, mutta ne tyrehtyivät vihollisen kiivaaseen 
tulitukseen. Omista kaatui 11 ja haavoittui 56 miestä. 



Korsu ”Suven” tukikohdassa. 

Menetetyssä Suvessa ovat suomalaisten ja venäläisten asemat 
”päällekkäin”, joten hankalaa kartoitusta ei ole tehty. 



”PIIPPU” 
Eteentyönnetty tukikohta  

Syksyllä -41 tukikohta tunnettiin nimellä ”Piipunniemi”, 
mutta nopeasti nimi vakiintui muotoon ”Piippu”. Nimi 
tuli maastokohdan muodosta.  PIIPPU säilyi yleisnimenä, 
kun kesästä -42 sen osille tulivat omat peitenimet: 

• Tiikeri – Sonni – Vasikka – Lehmä 

• Virsu – Kurkku – Vispilä – Kukko  



• Tupa – Sauva – Talo  

Piipun kenttävarusteet, tilanne syksy 1943 



Piippu vihollisen silmin 



”Munkin” poltto 

• Piipusta 700 m itään sijaitsi vihollisen eteentyönnetty tukikohta Munkki, 
josta vihollinen johti tulta Piipun osiin Virsuun, Vispilään ja Kukkoon ja 
josta tarkka-ampujat häiritsivät suomalaisten etulinjaa. 

• Munkki päätettiin tuhota polttamalla ja paikalle saapui 22.Kss.K:sta 
1+1+12 miestä  ja 4 savuheitintä. Tyk.K/JR10 toi paikalle 8 pst-tykkiä.  

• Toteutus tapahtui 28.7.43 klo 12.25 ja heti pst-tykkien ja savuheittimien  
ammunnan jälkeen Munkki oli palosavun peitossa. Tähystys kertoi  
viiden tulikorsun ja yhden asuinkorsun sekä tst-hautamaaston olevan 
tulessa. Munkin edustan miinakentällä oli päivän kuluessa 30-40 
räjähdystä. Paikalle tulleet tiedustelu- ja tj-lentokoneet estivät vihollisen 
tykistön ammunnan. OPERAATIO ONNISTYI TÄYDELLISESTI. 

•  Savuheittimet ampuivat 100 heittopalorasiaa ja 20 heittosavurasiaa. 
Pst-tykkien kulutus oli 169 sirpalekranaattia, 111 panssarikranaattia ja 
98 fosforikranaattia.  Pst-kiväärit ampuivat 80 palo- ja 50 sirpalekranaat-
tia ja konekivääreillä tuettiin operaatioata. 



Reitit Piippuun ja kartoitukset 



Komentopaikka ja huoltoalue 



Kapulatien päässä on Piippu 

Piipunniemi, joksi sitä aluksi kutsuttiin, oli soiden ympäröimä n. 
2 km pitkä metsäsaareke.  Kapulatie sen pohjoisosaan on edel-
leen paikoilaan suohon painuneena. 



Piipun pohjoisosan kartoitus 



Majoituskorsut oli sijoitettu tukikohdan takareunalle.  



Hirsivalli Piipusta Palloon 

Hirsivalli ja pk-este alkaa Piipusta … ja jatkuu suon poikki Palloon 

Ampumapesäke oli tehty kivistä Pieni  korsu hirsilinjalla 



Piipun pohjoisosa on kuivaa mäntykangasta 

Suomalaiset joutuivat keräämään piikkilangat kasoihin, 
mutta niihin ne ovat jääneet. 



Yksi heistä – 
7./KTR18 
päällikkö 
kapteeni Erkki 
Matilainen – 
maalasi kuvan 
taulun Piipussa 
tykistön tulen-
johtopaikalta 
”Jylinä 2” 

Rukajärven rintamalla oli useita 
taidemaalareita, joiden tuotan-
toon voi tutustua RSHY ry:n 
julkaisemasta  teoksesta. 



Piipun keskiosan kartoitus 



Kosteaan maastoon taisteluhauta oli rakennettu hirsivallina 

Ampumapesäkkeen katto oli vahvistettu teräslevyllä 



Kivikattoiset vahvat majoituskorsut ovat sijainneet noin 50 m 
etulinjan takana. Joukosta löytyy myös  jyhkeä puolikorsu – 
kuva alla. 



”PEUKALONIEMI” 
Eteentyönnetty tukikohta 

Peukaloniemi oli ainakin miesten mielestä Rukajärven 
suunnan hankalin paikka olla etulinjassa. Pallossa oli 
suurin yksittäisin taistelu, mutta Peukaloniemessä oli 
sotatila lähes jatkuvasti käynnissä. Rintamalinjojen 
läheisyys loi edellytykset tarkka-ampujien ja vangin 
sieppaajien toiminnalle ja tätä vihollinen käytti hyväksi. 

Peukaloniemen varustukset olivat jo massiiviset 20.2.42, 
kun I/JR31 luovutti lohkon III/JR52:lle. 



Peukaloniemi säilyi yleisnimenä sodan loppuun, vaikka 
sen osat saivat omat peitenimet: 
• Leppä – Nokka – Nalle – Naku  
• Kappa – Rinne – Auto – Leski – Laiho – Vako  
• Loisto – Keppi – Porkkana – Sormi – Pata – Lappu  
• Ympyrä – Keppi – Kämppä – Keino – Yrtti  





Peukaloniemen varustukset syksyllä 1943. Kartassa ei ole 
vielä vihollisen etummaisinta linjaa Tunkuan tien varressa. 



Tykistön tuliasemat ja tulenjohtopaikat  

Massiivinen tukilinja rakennettiin kiinteän linjan lisäksi 
Peukaloniemen suojaksi.  



Vihollinen pystyi tähystämään liikennettä osissa Päätietä ja Tunku-
antietä, josta syystä suomalaiset rakensivat 13 km pitkän huolto-
tien Rukavaaralta Peukaloniemeen.  Tie kulki Karnisjärvellä olleen 
tykistön asemien kautta, josta se sai nimen ”Tykkitie”. 



Vihollisen Peukaloniemen tiedustelu 

Sotasaaliskartan mukaan Peukaloniemessä oli yllättävän vähän 
kohteita, jotka vihollinen pystyi tuhoamaan suora-suuntauksella, 
vaikka rintamalinjat olivat tosi lähekkäin toisistaan. 



Reitti Peukaloniemeen 
mukana Kari Gråsten 

Maasturilla (korkea maavara, alennusvaihteet) Perttijärven  
kautta. Matkaa päätieltä 26 km, josta viimeinen 8 km erittäin 
huonoa … 

Matkalla on varauduttava moneen … ja perillä odottavat itikat,          
mäkärät ja paarmat.   



Peukaloniemi – kartoitettu alue 



Etummainen linja 

Etulinjan taisteluhauta nykykunnossa 



Kuvassa näkyy kolme viidestä ”viuhkapesäkkeestä” 

Vihollisen asemat olivat suon takana n. 200 metrin päässä 

Kumpareen päälle oli  rakennettu viisi ampumapesäkettä, 
joihin kuhunkin meni oma yhdyshauta – KUVA 7 



Keskeneräinen miehistökorsu 
Onneksi katolle on ehditty latoa vain kevyt kivikerros, 
niin  korsu on säilynyt ehjänä – KUVA 8  



Etulinjan komppanian komentopaikka 

Yksi yhdyshaudoista myötäilee 
Tunkuantietä 



Tunkuantien oikea puoli 

Taisteluhauta kiemurtelee pitkin suon reunaa 

Eteentyönnetty ampumapesäke haarautuu taisteluhaudasta 



Yksi komentopaikan neljästä rinteeseen  naamioidusta korsusta. 

Komppanian KP, taisteluhauta päättyy ja 3-rivinen piikkilankaeste 



Tähän päättyi Jousijärveltä alkanut 3,5 km pitkä yhtäjaksoinen 
etulinjan taisteluhauta. 

… ja jatkui kolmirivisenä piikkilankaesteenä länsi-luoteeseen. 



… ja on myös jatkunut piikkilankaesteenä lounaaseen suon poikki 

Suolla on ollut myös ampumapesäkkeitä 



Pokkalampi 
Pataljoonan komentopaikka 

Pokkalammelle pääsee 
maasturilla n. 200 m 
päähän kohteesta. 
Peukaloniemen etulin-
jasta Pokkalammelle 
on vanha Tunkuantie 
hyväkuntoinen. 
Viimeiset 400 m on 
entistä Tykkitietä, joka 
tuli Karnisjärven kautta 
Rukavaaralta Peukalo-
niemeen. 



Auto parkkiin ja eikun menoksi Pokkalammelle. 

Kohtalaisen hyvin säilynyt uunillinen korsu 10x12 m 



Pokkalammen on tehnyt tunnetuksi I/JR10:n komenjaja 
ev.luutn. Arnold Majewski ja hänen komea komentokorsu,  
vaikka hän asusti täällä vain 13.6-11.10 1942. 

Etulinjan komein korsu 



Komentokorsu kuvattuna Pokkalammen itäkulmalta 1942 

… ja sama kuvattuna 2019 



Lammen pohjoispuolen maanpäällisestä kämpästä on jäljellä 
vain takan jäänteet ja kämpän painauma. 

Kämpän vieressä on ollut sauna, josta on jäljellä kiukaan 
jäänteitä ja pesuvati. 



Vihollisen asemat ja tunneli 

Venäläisten 1944 rakentamassa 
etummaisessa taisteluhaudassa 
(joka kartoitettiin) ei ole ollut 
ampumapesäkkeitä kuten 
suomalaisilla, mutta kuitenkin 
kaksi betonibunkkeria.   



Asemien välissä oli suomalaisten rakentamat piikkilankaesteet 
ja miinakenttä, joten niihin vihollisen tunnelin päästä oli matkaa 
vain viitisenkymmentä metriä. 





Vihollisen hyökkäys 10.10.42 ja 
Majewskin kaatuminen 

3./JR10 odotteli vaihtoa 
3./JR52:n kanssa, mutta 
ennen ansaittua lepoa se 
joutuu ankaran taistelun 
kohteeksi. Vihollinen oli 
päässyt Jousijärven ran-
nan kautta suomalaisten 
selustaan ja etulinjaan 
hyökännyt vihollinen oli 
saanut läpimurron. 
Apujoukkojen saavuttua 
paikalle saatiin suoma-
laisten asemissa olleet 
viholliset motitettua 
6.45 mennessä etumai-
seen taisteluhautaan. 
Vihollinen yritti vielä 
8.10 etulinjan murtoa, 
mutta se tyrehtyi.  

Vihollisen motitettu osasto tuhottiin ja taisteluhaudasta löytyi 
37 kaatunutta vihollista ja 3 saatiin vangiksi. Myöhemmin 
etumaastosta laskettiin 70 kaatunutta. Omat tappiot olivat 17 
kaatunutta ja 23 haavoittunutta. Klo 11.15 saapui 3./JR52 
paikalle ja vaihtoi 3./JR10:n miehet reserviin. 
 

Klo 13.10 saapui pataljoonan komentaja komppaniaan seuraa-
maan vaihtoa ja tarkastamaan taistelun tulosta. Majewski kulki 
taisteluhautaa pitkin ja kurkki etumaastoa laskien kaatuneita. 
Hän ei neuvoista huolimatta suostunut käyttämään periskoop-
pia, jolloin tarkka-ampujan luoti tavoitti hänet klo 13.40 ja hän 
kaatui silmänräpäyksessä. 



Ev.luutn. Arnold Majewskin kaatumispaikasta on useita 
veteraanikertomuksia ja vielä enemmän toisen käden 
tietoa. Yllä oleva kartta pohjautuu rintamakirjeenvaihtaja 
Ilmari Laukkosen ja KTR18 tulenjohtaja Veikko Lukkarisen 
kertomuksiin.  

Majewski tarkastusmatkalla kohti kohtaloaan 



”SUKELLUSVENE” 
menetetty eteentyönnetty tukikohta 

Asemasodan alettua 17.9.1941 tuli ”Sukellusveneestä” 
kiinteän puolustuslinja itäisin eteentyönnetty tukikohta. 
Nimensä tukikohta sai sijaintipaikkansa metsäsaarekkeen 
muodosta. Tukikohtaan johti avoimen suon yli puoli kilo-
metriä pitkä erittäin vaarallinen huoltopolku. Vihollisen 
asemiin oli vastaavasti matkaa vain 200 metriä. 
 

Vihollinen yritti valloittaa sille hankalan ”Sukellusveneen” useita 
kertoja. 20.10.42 se vihdoin onnistui aikeissaan pataljoonan 
voimin, kun vastassa oli vain komppania suomalaisia. 
Kenraalimajuri Raappana päätti enempiä tappioita välttääkseen, 
ettei vaikeasti puolustettavaa tukikohtaa yritetä valloittaa 
takaisin. 



Reitti Sukellusveneeseen 

Huoltotienä toimi soinen polku 



Kuvia Sukellusveneen asemista 2011 ja 2012 



”KOTINIEMI” 
Eteentyönnetty tukikohta 

Kotiniemi oli osa kiinteää puolustuslinjaa, kunnes 20.10.42 
Sukellusveneen menetyksen jälkeen se muuttui eteentyön-

netyksi tukikohdaksi. 

Kenttävarustustyöt Kotiniemessä 22.8.1943 mennessä 



Kotiniemen osien peitenimet 

• Puukko – Tupsu – Kapula – Kotiniemi  

• Pyöveli – Puntari – Sirppi – Nokka – Haukka   

• Sarvi – Sukkula – Siipi  



Kotiniemen asemat vihollisen silmin 



Reitti Kotiniemeen 

Ison kivikattoisen korsun jäänteet 



Kuvia Kotiniemestä 2011 



Pataljoonan KP ja Töpinä 
Tunkuantien varressa 





Pataljoonan komentopaikka sijaitsi jyrkän ja 
kapean harjun suojassa huhtikuusta 1943 alkaen.  
Heinäkuun -44 lopulla KP siirrettiin Ontajoen länsi-
puolelle uuden tukilinjan suojaan. 



Kartoitus 
mukana Kari Gråsten sekä Markku ja Miika Koskinen 

Kapean harjun kummallakin puolella on suoalueet 



Saunarannassa näkyy laiturin jäänteet 

Laiturin kohdalta löytyi saunan rauniot 



Esikuntakomppanian alueen kämpistä on jäljellä kaksi, 
muut on varmaan siirretty uusiokäyttöön. 



Tukilinja ja betonibunkkeri 

Tukilinjasta on parhaiten säilynyt päätieltä n. 2 300 m 
patikoinnin päässä oleva betonibunkkeri, jossa on 
teräksinen kk-kupupesäke. 

174  kk-kupupesäke  
• teräskupu 
• luokka III 
• betonikorsu 
        -------------------------- 
- kaivaus          8.6-20.9.43 
- raudoitus           20.10.43 
- valu                     20.11.43 
- kivi- ja maatäyte 20.3.44 

174 konekivääripesäkkeen ampumasektori, johon 
kuului Tunkuantie Ontajoen sillalta pohjoiseen. 



Sisäkuva tukilinjan betonikorsusta 

Sisäkuvia konekiväärikupu-
pesäkkeestä tukilinjalla 



Betonibunkkeri / kk-kupupesäkkeen sijainti 



Bunkkeriin johtaa leveä ja syvä 
yhdyshauta  

Tästä sisään bunkkeriin 

… jolloin tullaan alakertaan … ja majoitustiloihin  

… josta portaat johta-
vat ylös kk-pesäkkeelle … ja lopulta – teräksinen kk-kupupesäke 



Kiitokset – Leevi Kuokkanen, Pentti Kärkkäinen, Ossi Laine 
ja Ari Komulainen – Kansallisarkistossa kuvatusta materiaa-
listanne, jota olemme saaneet käyttöömme. 



Tietoa kenttävartioista 
 

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry / 

KENTTÄVARTIOTUTKIMUKSET 


