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Rukajärven tie 
 

 
Rukajärven suunta-käsitteen määritteli Mannerheim Ristin ritari (3), kenraali-
majuri E. J. Raappana, joka toimi 14. divisioonan komentajana Jatkosodassa. 
Tämä tapahtui lokakuussa 1942, kun hän vahvisti Rukajärven rintamatunnuk-
sen nimen.  E. J. Raappana toimi myös Jatkosodan jälkeen johdonmukaisesti 
Rukajärven suunta-nimiasiassa. Vuonna 1953 perustettu Rukajärven suun-
nan muistoristi oli ensimmäinen yhtymän muistoristi. Sitä esitettiin vuonna 
1957 lakiehdotuksessa muutettavaksi 14. divisioonan -nimiseksi. Raappana 
ei hyväksynyt muutosehdotusta.  
 

Rukajärven tie-käsite vakiintui ja tuli laajemmin tunnetuksi Antti Tuurin kirjojen 
ja elokuvan Rukajärven tie ilmestymisen jälkeen. Nimi kuvaa osuvasti erityis-
olosuhteissa taistelleen joukko-osaston toimintaa. Divisioona oli suoraan yli-
päällikön alainen, komentajana toimi ylipäällikön luottomies. Joukko-osaston 
huolto oli järjestetty pääosin Rukajärven tien kautta. 
 

Rukajärven suunnan rintama ei pettänyt sille ylipäällikkönsä osoittamaa luot-
tamusta. Sen joukot ylittivät ensimmäisenä päämajan alaisista yhtymistä ra-
jan Jatkosodan alussa. Rukajärvellä käytiin viimeinen Jatkosodan taisteluista 
Suomen ja Neuvostoliiton joukkojen välillä Tahkokoskella elokuun 16. päivä-
nä 1944. Rukajärven rintama oli ainut rintamalohko Jäämereltä Mustalle me-
relle, joka säilytti hyökkäysvaiheessa saavuttamansa asemat sodan loppuun 
asti. Talvisodassa Rukajärven tien ja Pielisjärven suunnalla vihollisen hyök-
käykset torjuttiin ja vihollinen vetäytyi sodan aikana omalle puolelleen.  
 

Aloite Rukajärven tien nimeämisestä 
 

Lieksan Rajakilta oli vuonna 2004 nimennyt Rukajärven veteraani Pentti Pert-
tulin ensimmäiseksi Vuoden Rajahenkilöksi. Vastaanottaessaan tätä kunni-
anosoitusta Perttuli oli halunnut käydä Kivivaarassa ja Kivipuron  rajavartio-
asemalla, jonka vartioaseman kummiksi hänet oli nimetty vuonna 1977. Tä-
män matkan yhteydessä Perttuli oli tehnyt aloitteen Rukajärven tien nimeämi-
sestä. 
 

Rukajärven tie nimettiin 2.7.2011 Jukolan motissa pidetyssä juhlassa. Vihki-
misen suoritti Rukajärven veteraani kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Liek-
san kaupunginhallitus teki varsinaisen päätöksen 4.4.2011 Rukajärven suun-
nan historiayhdistyksen ja Lieksan Rajakillan aloitteesta. Samana päivänä 
2.7.2011 järjestettiin vihkimistilaisuuden lisäksi käynnit Puuruun, Änäkäisen ja 
Kivipuron opasteille sekä Inarin ja Kivivaaran rajanylityspaikalle. Lisäksi Timit-
ran Linnassa järjestettiin Rukajärvi-seminaari, jossa kenraaliluutnantti Ermei 
Kanninen piti esitelmän "Rukajärven suunnan taisteluista" ja sotahistorioitsija 
Tauno Oksanen esitelmän "Lieksan kauppala ja Pielisjärven pitäjä Rukajär-
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ven suunnan sodan tukialueena." Juhlallisuuksiin osallistui kaikkiaan n. 100 
henkilöä. 
 

Rukajärven suunnan joukot käyttivät joukkojensa huoltamiseen pääosin Ru-
kajärven tietä , Lieksan asemalta, Nurmijärven, Kivivaaran, Repolan ja Tiik-
san kautta Rukajärvelle ja siitä eteenpäin Ontajärven eteläpuolisiin kenttävar-
tioihin saakka lähes 100 km ja pohjoiseen Luvajärven suuntaan lähes 100 
km. Kivivaaran kautta huollettiin Rukajärven rintaman huolto lähes täydelli-
sesti kesään 1944 saakka. "Inarin - Klyysinvaaran tie"  avattiin vasta Jatko-
sodan lopulla 9.7.1944 lähtien huoltoliikenteelle. E.J. Raappanan päämaja, 
Rukapirtti, oli Tiiksassa, josta hän johti sotatoimia.  Rukapirtti - toiselta nimel-
tään Raappanan maja - tuotiin Marskin Majan tavoin Jatkosodan lopulla Liek-
saan ja pystytettiin uudelleen Suomujärven rannalle v. 1945, josta se kiistojen 
jälkeen siirrettiin Ilomantsin Parppeinvaaralle v. 1984. 
 

Lieksan alueella E.J. Raappana johti sotatoimia menestyksekkäästi sekä Tal-
visodassa että Jatkosodassa. 
 

Rukajärven suunnan joukot ylittivät rajan Jatkosodan alussa Lieksan alueella 
Kivivaarassa, Inarissa, Kalliojärvellä ja Ruunaalla sekä Kuhmossa Rajakan-
kaankiven, Hukkajärven ja Miinoankiven kohdalta. Jokaiselle paikalle pysty-
tettiin yhtenäisesti otsikoidut  "Rukajärven suunnan taistelutie" opasteet. 
Päämajan alaisista joukoista ensimmäisenä rajan ylitti Miinoankiven kohdalla 
15. Rajajääkärikomppania,  Os. Kekkonen. 
 

Maassamme on kaksi virallisesti nimettyä sotatietä. Raatteen tie  on Talviso-
dan 20 kilometrin pituinen taistelutie Suomussalmella.  Rukajärven tie on 
Suomen puoleiselta osaltaan 44 kilometrin pituinen Jatkosodan taistelutie 
Lieksan alueella. Rukajärven tiehen luetaan kuitenkin myös se osa tiestä, jo-
ka ulottuu aina Rukajärvelle saakka, jolloin sen kokonaispituus on Lieksasta 
Rukajärvelle on n. 230 km. Molemmat tiet ovat Via Karelia-matkailuteistä er-
kanevia auktorisoituja opastein merkittyjä sotateitä. 
 

Nykyisen Lieksan kaupungin, silloisen kauppalan alueella Rukajärven tie kulki 
sota-aikaan Lieksan rautatieasemalta Asemakatua, kääntyi vasemmalle Pie-
lisentielle, josta se erosi oikealle Kuhmonkadulle ja jatkoi kauppalan ja kun-
nanrajalle saakka. Kuhmontie yhtyi Raappana-puiston kohdalla nykyiseen 
Kainuuntiehen, josta eteenpäin tien nimi oli Vanha Kuhmontie. Kainuuntie ni-
mi tuli käyttöön vasta 1970-luvulla. Sota-aikainen huoltotie eteni Lieksan va-
ruskunnan puomilta Nurmijärven kylän kautta Jukolan Mottiin ja Kivivaaraan. 
 

Tässä kirjoituksessa esitetty perustuu sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno 
Oksasen 2.7.2011 Lieksassa pitämiin seminaariesitelmiin. Seuraavassa ottei-
ta Tauno Oksasen em. esitelmästä, josta ilmenee Lieksaan Rukajärven tien 
lähialueeseen sijoittuneet varuskunnat eri toimintoineen sekä sodan jälkeen 
pystytetyt muistomerkit.  
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LIEKSA-PIELISJÄRVI RUKAJÄRVEN SUUNNAN SODASSA                  
VV. 1941 – 1944 
 

Neuvostoliitto oli Jatkosodan loppuvaiheessa valmistellut Suomen ehdotonta 
antautumista koskevan asiakirjan, joka käsitti 56 kohtaa. Ehdoton antautumi-
nen olisi johtanut Suomen valtion ja Suomen kansan tuhoon juuri siten kuin 
Stalin alun perinkin oli suunnitellut. Lopulta kesän ja syksyn 1944 aikana sekä 
seuranneen Lapin sodan aikana käytyjen ankarien taisteluiden ja torjuntavoit-
tojen sekä taitavan toiminnan ansiosta Suomi välttyi maan miehitykseltä ja 
pääsi siten aivan toisenlaiseen, itsenäisyytemme säilyttävään rauhaan. 
 

Siksi haluamme tuoda esille ja korostaa näiden suorituksien arvoa ja siirtää 
ymmärrystä ja kunnioitusta seuraaville sukupolville. Tämä onnistuu vain tuo-
malla sotahistoria oikealla tavalla, selvästi ja riittävän tarkasti sekä pysyvästi 
kansalaisten näkyville ja tietoon. Raja-alueena meillä on vielä normaalia 
enemmän kerrottavaa ja erikoista sotahistoriaa mutta asia ei saisi jäädä pai-
kalliseksi vaan se on koko Suomea koskettava. 
 

Lieksaan liittyvä toisen maailmansodan sotahistoria käsittää talvisodan pai-
kalliset taistelut ja jatkosodan Rukajärven suunnan taistelut. Nämä jatkoso-
dan tapahtumat koskettivat syvästi varsinkin Pielisen-Karjalaa, Etelä-Kainuuta 
ja Pohjois-Savoa. Käsite Rukajärven suunta on tullut monin tavoin tutuksi ko-
ko Suomelle, joten on luonnollista, että me tässä nyt keskitymme 70 vuoden 
takaiseen Rukajärven suunnan taisteluhistoriaan. Me olemme velvollisia vete-
raanien aloittaman perinnetyön jatkamiseen. 
 
Lyhyt katsaus jatkosodan Rukajärven suunnan eli rin taman tilanteeseen 
tasan 70 vuotta sitten: 
 

Tilanne hyökkäyssuunnissa juuri ennen hyökkäystä. 
 

Lieksan kauppala ja Pielisjärven pitäjä Rukajärven suunnan sodan tuki-
alueena. 
 

Divisioonan keskitysvaiheessa 24.6.1941 evakuoitiin väestö linjan Hatunkylä-
Naarajoki-Puuruunjärvi-Saunajärvi-Lammasperä-Sumsa-Lentiira itäpuolelta. 
Pielisjärven alueella siirrettiin lännemmäksi 563 henkilöä, 57 hevosta ja nau-
takarjaa. Väestö sai palata koteihinsa jo kaksi viikkoa myöhemmin. 
 
Talvisodan jälkeen ja ennen hyökkäystä asetetut rajalla olleet miinakentät pu-
rettiin kesä-elokuun kuluessa. Hyökkäysjoukot purkivat miinat vain etene-
misuriltaan. Inarista, Ruunaasta ja Kivivaarasta poistettiin yli 700 putkimiinaa 
ja 90 panssarimiinaa. Yksi sotilas kuoli raivaustöissä. Kivivaaran suunnan 
joukot menettivät muutaman pioneerin jo ennen hyökkäyksen alkua raivaus-
töissä. 
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Keväällä 1941 perustettiin aseelliset ilmansuojelujoukot, jotka olivat suojelus-
kuntapiirien valvonnassa. Nämä joukot muodostettiin miehistä, jotka eivät jou-
tuneet rintamapalvelukseen eli vanhoista ja nuorista miehistä. Lieksan (eli 
kauppalan) Ilmansuojelukeskuksen miehet suojasivat vakituisesti kauppalan 
maantie- ja rautatiesiltoja, pioneerivarastoa, rautatieasemaa ja tarvittaessa 
Suomen pankin konttoria ja alkoholiliikettä. Kauppalan joukkoja olivat 642 ja 
643 Is-komppaniat ja ne oli sijoitettu keskustan alueelle. Pielisjärven Ilman-
suojelukeskukseen kuului kolme komppaniaa. IsK 647 keskustassa, 648 
Pankakoskella ja 649 Mätäsvaarassa. Nämä vartioivat mm. Kylänlahden ja 
Vuonislahden rautatie- ja maantiesiltoja ja Siikajoen ja Vornan rautatiesiltoja. 
Mätäsvaaran kaivos oli myös vartioitava kohde. Sodan myöhemmissä vai-
heissa Is-joukot joutuivat toimimaan partisaanijoukkoja vastaan ja suojele-
maan uhanalaisia kyliä. 
 

Lotat toimivat monenlaisissa tehtävissä. Näkyvää oli kanttiinitoiminta. Lotat 
hoitivat koko sodan ajan Märäjälahden varuskunnan sotilaskotia. Syksystä 
1941 lähtien toimi Sarkalan pihalla lottakanttiini. Myös Nurmijärvellä ja Juko-
lan Motissa toimi lottakanttiini. Lisäksi lotat toimivat sotasairaalan osastoilla, 
KEK:ssa, puhelin- ja viestitystehtävissä ja ilmavalvontatehtävissä. Rukajärven 
suunnan rintamalla oli satoja lottia erilaisissa tehtävissä. Kotirintamalla olleet 
lotat ja pikkulotat tukivat kaikin tavoin sotilaiden taistelutoimintaa ompelemal-
la, rakentamalla ja hankkimalla kaikkea tarvittavaa miesten hyväksi. 
 

Koko rintaman alueella selusta-alue mukaan luettuna, oli kattava ilmavalvon-
taverkosto, joka seurasi ilmatilaa ja hälytti tarvittaessa. Pielisjärven ja Lieksan 
kauppalan alueella tärkeimpiä pommituskohteita olivat merkittävät sillat, teh-
taat, varastot ja keskukset. Rautatie oli tietenkin tärkein maali. Kauppalan 
alueella oli kaksi sähkösireeniä, Sarkalassa ja Pielisjärven Osuusliikkeen yh-
teydessä. Lisäksi kauppalan alueella oli yhdeksän hälytysrautaa. Ilmatorjunta 
oli olematonta kunnes saksalaisjoukot toivat tullessaan tätäkin voimaa. 
 
 
Merkittävimmät pommitukset 
 

28.6.1941 useita pommituksia, maalina Pankakosken tehdas. 
7.7.1941 kaksi pommikonetta yritti tuhota Nurmijärven siltoja. 
Helmikuun alkupäivinä 1942 oli useita pommituksia. Useita rakennuksia vau-
rioitui. Vihollisen käyttämät palopommit olivat enimmäkseen 1,5 kilon termiit-
tipommeja ja onneksi toiminnaltaan epävarmoja. Useita rakennuksia säästyi 
osumista huolimatta. 
 

Marraskuun 5:nä 1942 pommituksissa kuoli keskustassa kaksi asukasta ja 
Timitrassa saksalaisvarastojen (rajavartioston alueella) luona yövartija. 
24.5.1943 vaurioitui useita rakennuksia ja kolme asukasta haavoittui. 
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Talvisodan pommituksissa oli kaksi erikoisuutta, toinen Mönkkösen matkusta-
jakodin osumassa, jossa asukas siirtyi viereiselle tontille haavoittumatta. So-
tamies Viljo Olavi Ponkilainen (s. 22.5.1921) sai liikanimen pomminkestävä. 
Hän tosin kaatui ns. Laistonsuon taistelussa 7.8.1941. Toinen ammuksista 
osui rautatieaseman yleiseen käymälään, josta kerrotaan, että satoja rottia 
kaatui. 
 

Kesällä 1944 varauduttiin monin tavoin sodan muutoksiin, eli odotettiin suur-
hyökkäyksen seurauksia myös Rukajärven suunnalla. Asukkaita siirrettiin, 
evakuoitiin, valmistauduttiin ja tapeltiin partisaanien kanssa. Lieksan-
Pielisjärven Ilmansuojelukeskus laati kesällä suunnitelmat väestön ja karjan 
evakuoimiseksi Etelä-Pohjanmaalle. 
 
Sodan loppuvaihe ja tilanne marraskuulle saakka. 
 

Marraskuussa 1944 käskettiin lopettaa Suojeluskunta- ja Lottajärjestöt. Suo-
jeluskunnan omaisuus lahjoitettiin Lieksan kauppalalle ja lotat lahjoittivat 
omaisuutensa erilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Kunniakkaat ja Suomel-
le elintärkeät järjestöt lopetettiin fasistisina liikkeinä.  
 
Lieksan kauppalan miehiä kaatui jatkosodassa 65, pielisjärveläisiä 363 eli yh-
teensä 428. Talvisota mukaan lukien nykyisen Lieksan alueen sankarihau-
doissa lepää yhteensä 561 sankaria sekä  lisäksi siviilit. Viekijärvelle on hau-
dattu 14 Talvisodan ja 51 Jatkosodan sankarivainajaa. 
 
LIEKSAN KESKUSTA-ALUEEN SOTAHISTORIA JATKOSODAN AJA LTA 
 

Lieksan kauppala lähiympäristöineen muodosti Lieksan varuskunnan, johon 
kuuluivat kaikki alueelle sijoitetut joukot ja laitokset, ja jonka rajoilla jokaisen 
sisääntulotien suunnalla oli puomi ja vartiopaikka. Kierroksen aikana maini-
taan lähes kaikki alueen laitokset. 
 

Saksalaisia joukkoja tuli Lieksan alueelle helmikuussa 1942, ja ne olivat lähes 
sodan loppuun saakka (2.-3.9.1944). Saksalaisilla oli huoltojoukkoja ja varas-
toja sekä heidän ilmavoimiensa lentotiedustelujoukkoja. Lisäksi heillä oli Ru-
kajärven suunnalla Tiiksjärven lentotukikohdassa vahvat lentokenttä- ja ilma-
torjuntaosastot, jotka huollettiin Lieksasta.  
 

Saksalaiset tulivat siksi, että suuri hyökkäys kohti Sorokkaa ja Muurmannin 
rataa oli tarkoitus aloittaa keväällä 1942. Aluksi kokonaisvahvuus oli ilmeisesti 
rakentajajoukot ml. lähes 3000 miestä, joista suurin osa siirrettiin aluksi Tiik-
san lentotukikohtaa rakentamaan. Lentotukikohtaan jäi kenttä- ja ilmatorjun-
tahenkilöstö, rakentajajoukot siirrettiin syksyllä 1942 muualle. Lieksan alueel-
le jäi ilmatiedustelu-, ilmatorjunta-, vartiointi- ja huoltojoukkoja, jotka oli majoi-
tettu parakkeihin. Upseereita oli majoitettu myös yksityistaloihin. 

 



9 
 

 9 

 
 

 



10 
 

 10 

 
 

 



11 
 

 11 

Lieksan sotilaskohteet Jatkosodan aikana 
 
 

38. Sotasairaala Keskuskoululla Koulukadulla 
- muita sairaalan osastoja oli Pankakosken kansakoululla, Rajavartiostossa, 
Kauppalan sairaalassa (Sairaalakatu 7) ja saksalaisparakeilla Urheilukadulla 
Mannerheim-ristin ritari Jorma Hämäläisen muistomerkki Koulukadun itä-
päässä, (WGS 84 lat. 63.32090, lon. 30.03143). 
 
 
Pielisentie 
 

Suojeluskuntatalo Sarkala, Tokmannin paikalla, (WGS 84 lat. 63.31908,    
lon. 30.2336).  

- Sota-ajan monitoimitalo, koulutusta, majoitusta ym. toimintaa, tontilla 
toimi talvesta 1942 lähtien myös leipomo Juutinen, joka teki leipää sota-
joukoille. 

 

Kärjen leipomo, oli vuokrattu saksalaisille, leipomon edessä oli upseerikasino 
ja tontilla lisäksi polttoainekenttämakasiini. 
 

Sotilasapteekki, Citymarketin alueella, Pielisentie 32. 
 

Suojeluskunnan esikuntatalo, Kesätorin alue, Pielisentie 35. 
 

Seurahuone, vastapäätä Kulmaa, 
- Lieksan paras ja kuuluisa majoituspaikka (Rouvinen) ja esim. Raappa-

nan komentopaikka talvisodan YH:n aikana. 
 

Työväentalo Kulma, Pielisentien ja Asemakadun kulmassa, (WGS 84 lat. 
63.31957, lon. 30.02083). 

- sota-ajan monitoimitalo, majoitusta ym. toimintaa, komendantin ja jär-
jestyspartioiden sijoituspaikka, tontilla oli myös polttoainekenttämakasii-
ni. 

 
Kuhmonkatu 
 

Teatteri Koli, Kuhmonkatu 4, jalkine- ja vaatekorjaamojen yksi osa, (WGS 84 
lat. 63.32075, lon. 30.01965). 
 

35. Autokorjaamo, Kuhmonkatu 8, silloinen Böösin paja. 
 

Samalla kohdalla kadun eteläpuolella pellolla oli saksalaisten ilmatorjunnan 
valonheittimiä helmikuusta 1942 lähtien. 
 

Repolankadun, Urheilukadun ja urheilupuiston välinen alue, ns. Kataikkolan 
pellot, saksalaisia majoitus- ja varastoparakkeja. 
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RUKAJÄRVEN TIERUKAJÄRVEN TIERUKAJÄRVEN TIERUKAJÄRVEN TIE    alkaa Lieksan asalkaa Lieksan asalkaa Lieksan asalkaa Lieksan aseeeemaltamaltamaltamalta    
 

Lieksan asema, kuva Jouko Martiskaisen arkisto.  
(Kohteen sijainti: WGS 84 lat. 63.331838, lon. 30.001824). 
 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maija Riikonen ja kaupunginjohtaja Esko 
Lehto paljastivat Rukajärven tien viitan Jukolan motissa 2.7.2011.  Kenraaliluut-
nantti Ermei Kanninen suoritti  vihkimisen. Vasemmalta Pohjois-Karjalan rajavar-
tioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Mikko Karkia, Lieksan rajavartioase-
man päällikkö, kapteeni Juha Karhinen, Rukajärven suunnan historiayhdistyksen 
puheenjohtaja Tenho Tikkanen, Lieksan kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Maija Riikonen, kenraaliluutnantti Ermei Kanninen, Lieksan kaupunginjohtaja Es-
ko Lehto, sotahistorioitsija Tauno Oksanen ja Lieksan Rajakillan puheenjohtaja 
Reijo Kortelainen (Kohteen sijainti: WGS84 - lat: 63.56430 lon: 30.07689). Kuva: Antero Huttunen.   
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Muistomerkkihanke käynnisti vuonna 1965 Rukajärven suunnan veteraa-
nien sodan jälkeiset järjestäytyneet yhteisesiintymiset. (Kohteen sijainti: 
WGS84 - lat: 63.33208 lon: 30.02970). Kuva: TJT. 

Raappana-puiston tienviitta muistuttaa Rukajärven suunnan joukkojen 
huoltotien etäisyyksistä, Rukajärvelle oli matkaa 230 km, Tiiksaan 207 km 
ja Repolaan 99 km. Raappana-puiston vihki käyttöönsä 1.9.2007 kenraa-
limajuri Sami Sihvo.(Kohteen sijainti: WGS84 - lat: 63.33208 lon: 30.02970). 
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Jokikatu 
 

Partalanmäen kansakoulu, Päiväkodin paikalla, Raappanan komentopaikka 
talvisodan aikana joulu-tammikuussa, (WGS 84 lat. 63.33072, lon. 30.02856). 
 

Raappana-puisto, nykyajan tuote, tarkoitettu kunnioittamaan korpikenraalin ja 
hänen erämaataistelijoidensa urotekoja, (WGS 84 lat. 63.335208,              
lon. 30.02970). 
 
Harjukuja 
 

Kaatuneitten evakuointikeskus KEK, Lieksankosken länsiranta, riippusillan 
eteläpuolella, sodan aikana Kuuselan talo rakennuksineen, KEK toimi pää-
asiassa riihessä. Lähes kaikki Rukajärven suunnan kaatuneet (lähes 3000) 
tuotiin tänne, arkutettiin ja lähetettiin rautateitse kotiseurakuntien multiin, 
(Riippusillantie 13 ja Harjupolku 2 risteys: WGS 84 lat. 63.33564,               
lon. 30.03386). 
 

Autokomppaniat , Riippusillantien ja Kainuuntien risteysalue Kainuuntien mo-
lemmin puolin, 26. ja 51, (WGS84 - lat: 63.3423 lon: 30.02866). 
 
Kainuuntie 
 

Elintarvikekenttämakasiini 2, Sementtivalimon alueen ja joen välisellä alueella.  
 

Ampumatarvikekenttämakasiini 2, em. vieressä pohjoispuolella.  
 

Samalla kohdalla Kainuuntien ja Jussintien välisellä alueella saksalaisten len-
topommivarasto. 
 

Lieksan varuskunnan puomi ja vartio Nurmijärven (Rukajärven tien) suuntaan 
Vehkapurolla, (WGS 84 lat. 63.42750, lon. 30.02114). 
 
Kaskenkatu,  
 

Autokomppania (Opel-) ja korjaamot,  Repomännikkö, Kaskenkadun harjan-
ne.  
 

Peltolankadun alue, Vehkapuron pohjoispuolinen pelto, saksalaisten radiopei-
lausasema. 
 
Asemakatu 
 

Asemakatu 3, silloinen Mauron talo, Suomen Pankki Therman, (WGS 84 lat. 
63.331838, lon. 30.001824). 
 

Rautatieasema, sotilasraide = ”sotapätkä”, asemaravintola, rautatieupseeri 
joukkoineen, lomakeskus, saksalaisten upotettuja polttoainesäiliöitä, kaksin-
kertaisen Mannerheim-ristin ritarin hävittäjälentäjä Ilmari Juutilaisen muisto-
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merkki asemaravintolan kivijalan luona, (WGS 84 lat. 63.31846,                 
lon. 30.01653). 
 

Koulukadun tasa - Energiatien alue, saksalaisten esikunta- ja majoitusparak-
keja, pioneerimateriaalivarasto 
 

Varasjoen rautatiesillan pohjoispuoli, kolme saksalaisten ilmatorjuntatykkitor-
nia ja niiden miehistöjen pahviteltat. 
 

Kaupunginniemi, pesulajuna (Suomen Vuolukivi Oy:n sivuraiteella), korjaa-
moja, Linnoitusosasto/460. Työpiiri Karila, saksalaisten lentokenttä/halli 
Storch-kuriirikoneille, (WGS 84 lat. 63.31056, lon. 30.02362). 
 

Sokojoki, rautatien varressa Timitran tien ja joen välissä saksalaisten upotet-
tuja polttoainesäiliöitä. 
 

Lamminkylän koulun alue, saksalaisten radiopeilausasema Pokronlammen 
eteläpuolella pellolla, jalkine- ja vaatetuskorjaamo maamiesseurantalo Mänty-
lässä, vanhassa koulurakennuksessa myös huoltopaikka, (WGS 84 lat. 
63.28488, lon: 30.07107). 
 

Timitra, Rajavartioston alue, Huoltokeskus 4, Asekorjauskomppania, Vaate-
tuskenttämakasiini, Lääkintäkenttämakasiini 5, Jalkine- ja vaatetuskorjaamot, 
saksalaisten elintarvikevarasto ammusvarastossa, autokorjaamo ja varikko, 
(WGS 84 lat. 63.30578, lon. 30.02605 = Timitran Linna, WGS 84 lat. 
63.30662, lon. 30.02354 = Lieksan Rajakillan museo ja Rajajääkäripataljoona 
34 muistokivi). 
 

Märäjälahden varuskunta, entisen emäntäkoulun alueella ja ympäristössä, 
Henkilötäydennyskeskus 9, varuskunnassa 44 lämmitettävää rakennusta, 
ampumarata, varastot, laitteet ja henkilöstöä sekä reservijoukkojen sijoitus-
paikka. Välirauhan jälkeen sinne oli sijoitettuna vuosina 1944-1945 I/JR 3. 
 

Tiensuun asema-alue, sotavankileiri ja kuormastovarikko. 
 

Mähkön alue, Ilmasuojelukeskus Heikkilän urheilukentän alueella, Ilmaval-
vonta-aluekeskus Pääkkösen talossa. 
 

Kevätniemen-Surpeenvaaran alue, 3. Kenttäpostikonttori Kevätniemen kirjas-
totalolla ja Surpeenvaaran koululla, Kevätniemen alueella saksalaisia varas-
toja, Vehkakankaan pellolla toimi vähän aikaa sotavankileiri 
 

Vartiala, Monolan tila, 1. ja 50. Kuormastokomppania,  
35. Eläinlääkintäkomppania ja 35. Kuormastokorjausryhmä. 
 

Tietojen mukaan Saksan ilmavoimien, Luftwaffen lepopaikka oli jossakin vai-
heessa jatkosotaa Kolilla. Eli paikkaa käyttivät todennäköisesti Suomessa 
toimivat lentojoukot. 
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Rukajärven tie ohittaa 
kuvanveistäjä Häiväojan 
vuonna 1966 tekemän   
Rukajärven taistelujen 
muistomerkin, jonka nimi 
on "Jotos".                
Lieksassa 5.6.1966  jär-
jestettyyn juhlaan osallis-
tui kaikkiaan 3.000 ohi-
marssiin osallistunutta 
Rukajärven veteraania. 
(WGS84, lat. 63.32014, lon: 
30.02368). Kuva: TJT. 

Talvisodan Puuruun tais-
telulinjalla on muistomer-
kin ja opasteen lisäksi 
tykki. 
 

Paikalla on näkyvissä 
Salpa-linjan estekivet. 
 

(Kohteen sijainti: WGS84 - lat: 
63.53685 lon: 30.03075). 
 
 
Kuva: TJT. 

 
Rukajärven tie kulkee Nurmijärven kautta. Karttaan on merkitty 1. Talvisodan 
muistomerkki, 2. Kanttiini, joka toimi nyt tyhjillään olevassa rakennuksessa, 3. 
Annukan kahvila sekä 4. Levähdyspaikka Kivivaaran tien risteyksessä. Kartan 
alalaidassa on Seurala, eli Nuorisoseurantalo. Kuva: TJT. 
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Jukolan motissa pidettiin Rukajärven tien vihkiäiset, juhlayleisöä ko-
koontuneena juuri paljastettujen opasteitten ympärille 2.7.2011. Ju-
kolan motissa toimi Jatkosodan aikana suunnan joukkojen huolto- ja 
koulutuskeskus. 
(Kohteen sijainti: WGS84 - lat: 63.56430 lon: 30.07689). Kuva: Timo Tolvanen. 

Jukolan motin opasteessa on taiteilija Paavo Martikaisen 1994 maala-
us. Täällä toimi Jatkosodan aikana huolto- ja koulutuskeskus. Täyden-
nyspataljoona 12 koulutti täydennysjoukkoja Rukajärven rintamalle. 
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Änäkäisen Talvisodan tais-
telulinja, johon on kunnos-
tettu juoksuhautoja. Lähet-
tyvillä on kallioluolasto, joka 
ei ole toistaiseksi matkai-
lunähtävyytenä käytössä 
turvallisuussyistä. 
Änäkäisissä on metsähalli-
tuksen retkeilyalue kalas-
tusmahdollisuuksineen: 
(WGS84 - lat: 63.56884 lon: 
30.09764). Kuva: Jouko Martiskainen 

Talvisodan siviiliuhrien 
muistomerkki Louhikkomä-
essä vähän ennen Kivipuron 
rajavyöhykettä. 
Tällä paikalla kaatuivat  
30.11.1939: 
- Juhana V. Ohtonen 30 v. 
- Pekka Partanen 36 v 
- Elias S. Salmi 13 v. 
 
Kohteen sijainti: Louhikkomäki: 
(WGS84 - lat: 63.60652          
lon: 30.17968). Kuva: TJT. 

Kivipuron opaste raja-
vyöhykkeen takarajalla.  
 
Taustalla näkyy pitkään toi-
minut Kivipuron rajavartio-
asema, jonka kummiksi Ra-
javartiolaitos oli v.1977 ni-
mennyt veteraani Pentti 
Perttulin. 
 
(Kohteen sijainti:  
WGS84 - lat: 63.61401           
lon: 30.21037). Kuva: TJT. 
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Inarin tien opasteet  

 

Kivivaaran opaste on aivan rajan tuntumassa. Rajapaalun 647 sivuitse kul-
ki sota-aikainen huoltotie. (Kohteen sijainti: WGS84 - lat: 63.62086 lon:30.19388). 
Kuva: TJT. 

Inarin opaste. Talvisota alkoi ensimmäisenä Suomen rintamalla täällä. En-
simmäisen laukauksen ampui Inarin rajamies Mikko Kallionpää 30.11.1939 
klo. 6.30.  Ensimmäinen kaatunut oli stm. Kalle Rajala. Jatkosodan aikana 
tietä ei käytetty ja huoltoyhteys avattiin vasta sodan lopulla.  
Kohteen sijainti: WGS84 - lat: 63.30086 lon: 30.98007. Kuva: TJT. 
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Viisikon linja.  
 

Inarin tien suunnalla käy-
tiin Talvisodassa E.J. 
Raappanan johdolla raju-
ja taisteluja, joista opas-
teisiin on tehty taisteluku-
vaukset. 
 
Kohteen sijainti:  
WGS84 - lat: 63.284125,   
lon: 30.521579. 
 
Kuva: TJT. 

Kitsin linja. 
 

Inarin tien suunnallakin 
Talvisodan lopulla viholli-
sen hyökkäykset oli saatu 
torjutuksi ja vihollinen ve-
täytyi omalle puolelleen. 
 
Kohteen sijainti: 
WGS84 - lat:63.253639,    
lon: 30.741979. 
 
 
Kuva: TJT. 

Valkealampi. 
 

Inarin tien suunnalla teh-
tiin heti Talvisodan jäl-
keen mittavat Salpa-
linjan rakennustyöt, josta 
maastossa on näkyvissä 
panssariesteitä. 
  
Kohteen sijainti: WGS84 -  
lat: 63.25720 lon: 30.850919. 
 
 Kuva: TJT. 
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Lieksan kirkko, Kirkkokatu 1, 
vihittiin käyttöön 28.11. 
1982  suunnittelijoina arkki-
tehdit Raili ja Reima Pieti-
lä. 
  
Kirkko on rakennettu sa-
malle paikalle, jolla sijaitsi 
v. 1979 tulipalossa tuhou-
tunut C.L. Engelin suunnit-
telema arvokas puukirkko. 
 
 
Kuva: TJT. 

Kirkkopuistossa on kuvanveistäjä Heikki 
Varjan suunnittelema sankarivainajien 
muistomerkki, Siunaus, jossa enkeli siu-
naa kuolevaa sotilasta. 
  

Kirkkopuistossa sijaitsee sankarihau-
tausmaa, jonne on haudattu 117 Talvi-
sodassa 1939-40 ja 370 Jatkosodassa 
1941-44 kaatunutta. 
 

Kirkkopuistossa on myös vanha orto-
doksinen tsasouna. 
 
Kohteen sijainti: WGS84- lat: 63.31290, lon: 
30.02989. Kuva: TJT. 

Lieksa kuului molempien sotien 
aikana sotatoimialueeseen, jos-
ta syystä sen siviiliväestö joutui 
kokemaan useita partisaanien 
hyökkäyksiä. 
 
Kirkkopuiston muistomerkkiin on 
kaiverrettu 30.7.44 kaatuneen 
19 partisaanien uhrin nimet. 

Lieksan kirkkLieksan kirkkLieksan kirkkLieksan kirkko ja kirkkopuistoo ja kirkkopuistoo ja kirkkopuistoo ja kirkkopuisto 
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Timitran alueella on 
Lieksan Rajakillan Raja-
perinnetalo, sen edessä 
on Rajajääkärikomppa-
nia 34:n muistomerkki,  
Taustalla Timitran Linna. 
 
Tälle paikalle kaavaillaan 
Rukajärvi-keskusta. 
 
Kohteen sijainti: (WGS 84 
lat. 63.31032, lon. 
30.03368).  Kuva: TJT. 
 

Raappanan maja -    
Rukapirtti - siirrettiin     
Tiiksasta Jatkosodan 
lopussa Lieksaan         
v. 1944 ja pystytettiin 
Suomujärven rannalle  
v. 1945, josta se siirret-
tiin Ilomantsin Parppein-
vaaralle v. 1984.  
Kohteen sijainti: (WGS84 - 
lat: 63.12951, lon:30.73265). 
  
Kuva: TJT. 
 

SuomuSuomuSuomuSuomu 

Timitran alueTimitran alueTimitran alueTimitran alue 
Timitran Linnassa toimii 
Timitra Hostel matkai-
luyritys. Yhteys:  Timit-
rantie 3, 81720 Lieksa, 
+358443334044 
Email:timitranlinna@gmail.com.  
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Museot Museot Museot Museot     
    

Pielisen museo , Pappilantie 2, 81720 Lieksa, puh. 040-1044151. Kohteen si-
jainti: WGS 84 lat. 63.30657, lon. 30.02368. 
(http://www.lieksa.fi/Resource.phx/sivut/sivut-lieksa/sivistys/museo/museo.htx) 
 

Lieksan Rajaperinnetalo , Lieksan Rajakillan yhteystieto: Venetie 1, 81720 
Lieksa, puh. 040 1869119. Kohteen sijainti: WGS 84 lat. 63.31032,  lon. 30.03368. 
(http://www.raja.fi/rvl/p-kr/home.nsf/pages/582C0EDC621DE920C225708800353A9E). 
  
 
 
 

- Pankajärven koulu: WGS 84 lat. 6342346, lon. 30.10245. 
- Nurmijärvellä Annukan kahvila, Nurmijärventie 154, 91970 Jongunjoki, 040-9641083:  
  WGS 84 lat. 63.52490, lon. 29.99377. 
- Nurmijärven kanttiini Jatkosodan aikana: WGS 84 lat. 63.52553, lon. 29.99327. 
- Nurmijärvellä Talvisodan muistomerkki: WGS 84 lat. 63.52661, lon. 29.99335. 
- Nurmijärven opasteet ja levähdyspaikka: WGS 84 lat: 63.52944, lon: 29.99621 
- Heinäjoen Motti: WGS84 -lat: 63.583447, lon: 29.907694. 
- Puuruun linja, muistomerkki ja opaste, (Jongunjoen matkailu, Kivivaarantie 21,  
  81970 Jongunjoki, puh. +358400949215): WGS84 - lat: 63.53685 lon: 30.03075. 
- Jukolan Motti: WGS84 - lat: 63.56430 lon: 30.07689. 
- Änäkäinen opaste: WGS84 - lat: 63.56884 lon: 30.09764. 
- Änäkäinen luola: WGS84 - lat: 63.56667 lon: 30.10047. 
- Talvisodan ensimmäisten uhrien muistokivi,  
   Louhikkomäki: WGS84 - lat: 63.60652 lon: 30.17968. 
- Kivipuron lakkautettu rajavartioasema: WGS84 - lat: 63.61215 lon: 30.20383. 
- Kivipuron opaste: WGS84 - lat: 63.61401 lon: 30.21037. 
- Kivivaaran (raja): WGS84 - lat: 63.62086 lon: 30.19388. 
 

Inarin Inarin Inarin Inarin ----    Klyysinvaaran tieKlyysinvaaran tieKlyysinvaaran tieKlyysinvaaran tien n n n kohteetkohteetkohteetkohteet    LieksassaLieksassaLieksassaLieksassa    
- Inarin opaste: WGS84 - lat: 63.30086 lon: 30.98007. 
- Inari (rajanylityspaikka): WGS84 - lat: 63.25563 lon: 30.85117. 
- Isonvaaran Salpa-asema:WGS84 - lat: 63.309762, lon: 30.232709. 
- Viisikon Salpa-linja: WGS84 - lat: 63.284125, lon: 30.521579. 
- Kitsin Salpa-linja: WGS84 - lat:63.253639, lon: 30.741979. 
- Kuotin linja Salpa-linja: WGS84- lat: 63.267089, lon: 30.834665. 
- Valkealampi, Salpa-asema: WGS84 - lat: 63.25720 lon: 30.850919. 
- Ruunaan Salpa-asema: WGS84 - lat: 63.345407, lon: 30.258219. 
- Kalliojärven opastetaulu: WGS84 -lat: 63.528355, lon: 30.385371. 
- Ruunaan opastetaulu: WGS84 - lat:63.489441, lon: 30.439839. 
- Suomu, WGS84 - lat: 63.12951, lon: 30.73265. 
 

Inarin - Klyysinvaaran tien opasteet uusitaan vuoteen 2014 mennessä.    
Tässä esitetty taistelupaikka- ja muistomerkkiluettelo ei ole kattava. 
 
 

Muut Muut Muut Muut Rukajärven tien kohteet LieksassaRukajärven tien kohteet LieksassaRukajärven tien kohteet LieksassaRukajärven tien kohteet Lieksassa 
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Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 
Hallituksen jäsenten yhteystiedot: 
Puheenjohtaja  Tenho Tikkanen  
  Purokuja 3 C  
  02300 Espoo 
  Puh. 040-5408045 
  s-posti; tenho.tikkanen@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja Timo Tolvanen  
  Patteristontie 31 
  80400 Ylämylly 
  Puh. 050-5215363 
  s-posti; timotolv@gmail.com 
 

Sihteeri/taloudenhoitaja Leevi Kuokkanen  
  Erik Bassen tie 4 
  02780 Espoo 
  puh. 040-5167007 
  s-posti; l.kuokkanen@gmail.com 
 

Hallituksen jäsenet: Paavo Salmensuu  
  Kalevankatu 9 b 
  80110 Joensuu 
  puh. 045-1286844 
 

  Antero Huttunen 
Mäenpääntie 25 
74700 Kiuruvesi 
puh. 044-5150750 

  s-posti; antero.huttunen@meili.fi 
   

  Reijo Kortelainen 
  Kaitasuontie 2 
  81700 Lieksa 
  puh. 050-5201157 
  s-posti; reijo.kortelainen@gmail.com    

  Ossi Laine 
  Jänönpolku 4 
  88300 Paltamo 
  puh. 0400-932403 
  s-posti; oj.laine@gmail.com    

  Timo Laukkanen 
  Laukkalantie 992 
  72740 Laukkala 
  puh. 0400-278791 
  s-posti; timo.laukkanen@pp4.inet.fi 
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