14. DIVISIOONA RUKAJÄRVEN SUUNNASSA
PERUSTAMINEN
14.Divisioona

perustettiin 17.6 1941 alkaen Maaselän
Sotilasläänin alueella, sotilasläänin aikaisempi nimi oli Kainuun
sotilaslääni. Sotilaslääniin kuuluivat Kainuun ja Iisalmen
suojeluskuntapiirit. Divisioonan rungon muodostivat Maaselän
sotilasläänin esikunta, alueella toiminut 10.Prikaatin esikunta ja sen
joukot sekä Kainuun ja Iisalmen suojeluskuntapiirien esikunnat,
joiden vastuualueilta divisioona sai myös reserviläisensä.
Eversti Tähtisen komentama 10.Prikaati, jonka varuskunnat
sijaitsivat Kuhmossa, Pielisjärvellä ja Nurmeksessa, oli ottanut jo
10.6. vastuun alueensa rajan valvonnasta siihen saakka, kunnes
14.Divisioona perustettiin.
Kesäkuun 18. päivänä perustettiin 14.D:n esikunta Kajaanissa, komentajanaan eversti Erkki Raappana
ja esikuntapäällikkönä majuri Jukka Kivikari. Divisioona oli lähes määrävahvuinen. Siihen perustettiin
iskeväksi osaksi kolme jalkaväkirykmenttiä, tykistöjoukot, tiedusteluelimet ja aselajijoukot. Varsinaisten
divisioonajoukkojen lisäksi siihen perustettiin kaksi rajajääkärikomppaniaa, Tykkikomppania, ErPpK,
LinnPsto 5 ja ErRsPsto. Lisäksi perustettiin lukuisia huollon joukkoja koska divisioonan vastuualue oli
poikkeuksellisen laaja. Vahvuus oli kokonaisuudessaan noin 15 000 miestä. Divisioona tuli toimimaan
Päämajan alaisuudessa. Divisioonan keskitykset toiminta-alueelle suoritettiin 23.6. mennessä ja se
ryhmitettiin hyökkäysryhmitykseen.

Kenraalimajuri Erkki Johannes Raappana
(s. 2.6.1893 Oulujoki, k. 14.9.1962 Joensuu)
tunnetaan parhaiten ”Korpikenraalina”, joka johti 14.Divisioonan
hyökkäystä Rukajärvelle vuonna 1941. Hän toi Suomelle myös
viimeisen suuren torjuntavoiton Ilomantsissa vuoden 1944
elokuussa, jolloin hänen joukkonsa saarrostivat ja tuhosivat
korpitaisteluissa kaksi puna-armeijan divisioonaa.
Hänen isänsä Juho Raappana oli sanomalehti Kalevan perustaja ja
lehden ensimmäinen päätoimittaja. Erkki Raappana sai sotilasoppinsa Saksan sotakoulun B –kurssilla Libaussa vuonna 1917 ja
Sotakorkeakoulun komentajakurssilla vuonna 1926. Raappana
saapui Vaasaan 25.2.1918. Karjalankannaksella Raappana taisteli
saksalaiseversti Eduard Ausfeldin armeija-ryhmässä. Elokuussa
1921 Raappana nimitettiin Joensuun Rajavartioston komentajaksi ja
rajakomendantiksi.
Talvisodan alkamisen jälkeen everstiksi ylennetty Raappana nimitettiin Pohjois-Karjalan ryhmän
komentajaksi ja sai vastuun Lieksa – Kuhmo rintamaosan puolustuksesta.
Jatkosodassa hän komensi koko sodan ajan 14.Divisioonaa ja loppukesästä 1944 Ryhmä Raappanaa
Ilomantsissa. Ansioistaan hänet ylennettiin kenraalimajuriksi ja nimitettiin Mannerheim ristin ritariksi.

SUOMEN RINTAMATILANNE HEINÄKUUN ALUSSA 1941

Karjalan Armeija oli suurin koskaan Suomessa
perustettu sotatoimiyhtymä.

14.Divisioona oli ryhmitetty Karjalan Armeijan
pohjoispuolelle suojaamaan sen vasen sivusta.
Suomen ja Saksan armeijan väliraja kulki
nykyisen Kostamuksen kaupungin tasalta itään.
Divisioona siis suojasi myös Saksan Lapin
armeijan oikean sivustan.
Divisioona sai tehtäväkseen vallata Repola ja
Lentiera ja suojata kahden armeijan sivustat.
14.Divisioona toimi yhdyssiteenä Lapin armeijan
eteläsiiven ja suomalaisten päävoimien tasalla.
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14.DIVISIOONAN YLEISHYÖKKÄYS

Eversti Raappana muodosti seuraavat hyökkäysosastot:
-

Osasto Partinen (II/JR10, 2.KKK/JR52, TykK/JR52, 3/KTR18 ja 62./LinnPsto5) tehtävänä
vallata Lentiera ja varmistaa voimakkaasti kaakkoon.

-

Osasto Tähtinen (I/JR10, III/JR10, II/KTR18, RsPsto29 ja 61/LinnPsto5) tehtävänä hyökätä
Tuulivaaran - Kolvasjärven ja Repolan suuntaan, vallata Tuulivaara ja eri käskyllä hyökätä
Kolvasjärven risteykseen ja Repolaan.

-

Osasto Ilomäki (I ja II/JR31, I ja III/KTR18, 22.TykK ja 63/LinnPsto5) tehtävänä hyökätä
Saunajärveltä kohti Repolaa ja vallata Kolvasjärvi ja eri käskyllä jatkaa kohti Repolaa.

-

Osasto Leppälax (III/JR31, kaksi joukkuetta/34.RajaK ja J/TykK/JR31) tehtävänä hyökätä
Hukkajärveltä kohti Virran kapeikkoa, katkaista Rukajärven tie ja eri käskyllä jatkaa hyökkäystä
kohti itää tai Repolaa.

-

Osasto Kekkonen (15.RajaK, kaksi joukkuetta / III/JR10) tehtävänä vallata Miinoan ja Luvanjärven kylät ja samalla suojata divisioonan vasen sivu.

Tykistö oli jaettu kahteen tukiryhmään. Divisioonaan kuuluivat lisäksi PionP24, KvOs2, 16.TykK ja
PpK/10.Pr sekä lukuisat huoltomuodostelmat. Reserviksi Saunajärvelle jäi eversti Raunion komentama
JR52. Raappana perusti myös kaukotiedustelupartioita, joista osa tuli myöhemmin Päämajan käyttöön.
Tiedustelu rajan yli lähialueelle aloitettiin 1.7.1941.

VIHOLLINEN
Neuvostoliitto oli ryhmittänyt Rukajärven tasalta ylöspäin 54.Divisioonan siten, että Repolan alueella oli
sen yksi rykmentti numeroltaan 337 ja osia JR137:stä. Sen komentajalla evl Stepan Tsurilovilla oli
käytössään jalkaväkirykmentin (2850 miestä) lisäksi haupitsirykmentti (1100 miestä ja kaksi patteristoa
joissa yhteensä 24 kpl 122H 10-30 tykkiä) ja rajavartio-osasto (1050 miestä).
Vihollisen kokonaisvahvuus oli
sodan alkaessa n. 5000 miestä ja
Omelian taistelujen aikana jo 6182
miestä. Sillä oli hyvät aseet ja
varusteet. Lisäksi Rajavartio-osasto
oli ammattisotilaita. Rykmentti oli
muuten suomalaisille jo ennestään
tuttu. Se oli Talvisodassa motissa
Kuhmossa Rastin tienhaarassa,
mutta rauhan tulo pelasti sen silloin.

HYÖKKÄYSVAIHE
REPOLAN VALTAUS
14.Divisioona sai 25.6. hyökkäyskäskyn, jonka mukaan sen oli
vallattava Lentiera – Kolvasjärvi –
Roukkula – Luvanjärvi -tasa. Siitä
jatkettaisiin valtaamalla Repola ja
Omelia. 23.6. joukot saivat käskyn
ottaa haltuunsa lähimaasto rajan
takana. Lentotiedustelu aloitettiin
28.6 ja partiotiedustelu 1.7. Tiet
olivat erittäin huonossa kunnossa ja
pioneerit olivat heti alussa tiukoilla
tykistön tarvitseman tiestön kanssa.
Divisioonan komentajalla oli tarkoitus hyökätä taisteluosastolla Kolvasjärven - Maasjärven kannaksen
kautta ja yhdellä pataljoonalla Repolan itäpuolelle ja katkaista vihollisen tieyhteys itään.
Ensimmäinen huomattava taistelu käytiin Maasjärven lounaispuolella Tsungusvaarassa pisteessä 255.8.
Vihollinen oli kaivautunut sinne ja hyökkäämään määrätty komppania Kakko lyötiin ja sille aiheutettiin
raskaat tappiot. Kukkulasta taisteltiin kaksi vuorokautta ja taisteluun sitoutui myös reservissä olleen
JR52:n joukkoja. Johtaminen ja viestiyhteydet eivät toimineet. Mm Repolan pohjoispuolelle määrätty
pataljoona (I/JR52) palautettiin takaisin ja näin Repola jäi motittamatta. Maksettiin oppirahoja.
Taisteluosasto T:n saavutettua Kosuljärven ja Ylisenjärven kannaksen 7.7. vihollinen poltti Repolan ja
vetäytyi itään. Suomalaiset joukot valtasivat Repolan 8.7. Samalla lähetettiin komppanian vahvuinen
osasto kiertämään Lieksajärvi ja varmistamaan oikea sivusta (Perttuli, ”Rukajärven tie” elokuva).

OMELIAN MOTTI
Jo seuraavana päivänä Rukajärven valtauksesta Päämaja käski jatkamaan hyökkäystä Rukajärven
suuntaan tavoitteena Ontrosenvaaran tasa.
I/JR52 laivattiin 11./12.7. yöllä Keyrinniemestä Haukkasaareen ja sen tuli hyökätä erämaata pitkin 7 km
Omeliasta länteen ja katkaista tie Omeliassa olevan vihollisrykmentin takaa. Pääjoukon, JR10:n tuli
hyökätä Virran kapeikon ylitettyään tien suunnassa tavoitteena Omelia. Osasto Leppälaxín tuli hyökätä
nyt myös kohti Omeliaa. Tykistö tuki hyökkäystä pisteen 184.7 maastosta.
Tehtävä kuitenkin peruttiin, koska Virran kapeikossa ei saatu työnnettyä vihollista riittävän kauas. Myös
OsL oli juuttunut taisteluun Vesunkijärven - Torosjärven kannaksella. Maasto oli puolustajalle edullinen.
Joukkojen hyökkäys pysähtyi n. viikon ajaksi. Seurasi tiivis valmistelujakso Omelian kylän valtaamiseksi.
Tiedusteltiin varsinkin etenemisuria. Tarkoituksena oli ylittää Lieksajärvi vahvoin voimin ja hyökätä
erämaan kautta ja katkaista Rukajärven tie Roukkulajärven eteläpäässä. Osilla joukoista oli hyökättävä
Virran salmen yli kohti Omeliaa ja
samanaikaisesti oli osilla joukoista
edettävä kohteeseen luoteesta.
JR52 ja II/JR31 siirtyivät lähtöasemiinsa 20.7 pääosin Virran kapean
sillanpään kautta vihollisen editse
Ruokolammen alueelle.
Aamulla 21.7. klo 08.00 rykmentit
aloittivat hyökkäyksensä. Maasto oli
vaikeaa edetä. Joukot saapuivat
Rukajärven tielle iltapäivällä klo
14.30 ja katkaisivat sen. Seuraavana
yönä vihollinen yritti avata tietä mutta
ei onnistunut siinä. Suomalaiset joukot valtasivat mm. huoltokeskuksen.
Koko seuraavan päivän ja yön JR52
ja JR31 kävivät kiivasta saarrostustaistelua. Virran suunnassa ei
juurikaan päästy eteenpäin. Myös
pisteessä 254.9 oleva tukikohta
aiheutti merkittävän sivustauhan ja
se saatiin eliminoitua vasta 23.7.
Vihollinen lähetti mottiin lisäjoukkoja mutta suomalaiset joukot torjuivat ne Roukkulanjärven eteläpään
alueella. Joukoilla oli hallussaan jo kolme kilometriä tietä, mutta eteneminen oli pysähtynyt.
Reservissä ollut JR10 siirrettiin taistelualueelle 22.7. JR52:n tueksi ja rykmentti puhdisti Tarksinojoensuu
– Ylä-Pisamalampi maaston. Luoteessa ollutta Osasto L:aa vahvennettiin III/JR31:llä ja se pääsi etenemään saavuttaen Omelian kylän 23.7. aamupäivällä. Tien suunnassakin päästiin eteenpäin ja näin
vihollinen saatiin painettua Omelianjoen – Roukkulanjärven - Taraksinojärven kannakselle.

Vihollinen saatiin tuhottua 24.7. iltaan mennessä. Osa miehistä pääsi karkaamaan motista Roukkulanjärven yli. Komentaja esikuntineen pakeni ratsain Roukkulanjärven eteläpuolitse. Vihollisia kaatui lähes
600 ja vangiksi jäi n. 300 miestä. Saatiin runsas sotasaalis: Koko rykmentin ja haupitsipatteriston raskas
kalusto (50 tykkiä, 40 krh, 50 autoa, 300 hevosta).

Antautuneita Omelian motista

ONTROSENVAARA
Seuraava tavoite oli Ontrosenvaara, joka oli n. 60 km itään. Vetäytyvä vihollinen oli sytyttänyt tien varren
metsät tuleen. Eteneminen heinäkuun helteellä oli työlästä. Vihollinen hidasti myös hyökkääjää useassa
kohdin. Kosketus saatiin kymmenkunta kilometriä ennen Ontrosenvaaraa Pajarinjärven - Ponnokkajoen
kannaksella. Kannakselle oli ryhmittynyt juuri Pietarista tehtaan työntekijöistä koottu pataljoona.
Ensimmäinen ylimeno ja varsinkin sen tueksi ammuttu epäsuora tuli epäonnistui, mutta seuraavana
päivänä onnistuttiin pääsemään yli tien suunnassa ja osin etelän kautta. Vihollinen saarrettiin läheiseen
Pajarinniemeen. Vastassa olleesta 500 miehen pataljoonasta saatiin 210 vankia ja n. 100 pääsi järven yli
karkuun.
Edettiin Tsirkka- Kemijoen tasalle. Vihollisella oli Ontrosenvaarassa kaksi vajaata jalkaväkirykmenttiä ja
tykistöpatteristo. Sillä oli vahvat asemat tien suunnassa ja joen itäpuolella.

Suoraa hyökkäystä tien suunnassa Ontrosenvaaraan ei voitu ajatellakaan. Voidakseen jatkaa hyökkäystä, vasen sivu oli turvattava ja hankittava sillanpää Tsirkka - Kemijoen itäpuolelta. Sen jälkeen
voitaisiin vallata Ontrosenvaara kaakosta saarrostaen.
Majuri Kumlinin kahden pataljoonan vahvuinen taisteluosasto lähetettiin kiertämään Pajarinjärvi. Se löi
tien suunnassa olevan vihollisen ja sillanpää joen itäpuolelle saatiin illalla. Ensin JR31:n joukot ylittivät
7.8. Tsirkka-Kemijoen Muujoen pohjoispuolelta. Kaksi päivää myöhemmin JR52 teki saman ja osa
JR10:n joukkoja ylitti sen hieman pohjoisempana. Tien suunnassa oli siis reilu pataljoona ja pääosa
divisioonasta koukkasi kaakosta kohti Rukajärven tietä tavoitteena saartaa Ontrosenvaarassa olevat
joukot. Suomalaiset joukot eivät kuitenkaan onnistuneet saartamaan neuvostojoukkoja. Vihollinen tunsi
jo suomalaisten käyttämän saarrostustaktiikan.

RUKAVAARA JA RUKAJÄRVI
Vihollinen vetäytyi Ontrosenvaarasta ennalta valmistelemiinsa asemiin Rukavaaraan Pismajoelle säilyttäen sillanpään joen länsipuolella. Suomalaiset seurasivat vihollista heti saavutettuaan Rukajärven tien.
15.8 suoritettu hyökkäys johti vain osittaiseen menestykseen. Osalla joukkoa päästiin joen yli, mutta
vihollisen tulitus ja murrokset pysäyttivät hyökkäyksen Rukavaaran rinteeseen. Vihollinen oli keskittänyt
Rukavaaran alueelle runsaasti uusia joukkoja.

Niinpä hyökkäys pysäytettiin ja aloitettiin perusteelliset valmistelut. Ennen kaikkea tiedusteltiin.
Valmistelut kestivätkin kolme viikkoa. TstOs Tähtinen sai tehtävän kiertää Pismajärvi ja hyökätä Rukavaaran pohjoispäähän ja sieltä kohti tietä. TstOs Raunio hyökkää pääosillaan päätien molemmin puolin,
ylittää Pismajoen tavoitteena Rukajärven pohjoispää. Yksi pataljoona hyökkää Vehkalammin pohjoispuolitse tavoitteena Rukavaaran harjanteella oleva tie. TstOs Murole (I/31) hyökkää Vehkalammen
eteläpuolitse tavoitteena Rukajärven länsipää. JR31 ja KvOs ovat reservinä.
Hyökkäys aloitettiin 5.9. kolme tuntia kestäneellä tulivalmistelulla. Painopiste oli Rukajärven tien
suunnassa. Eteenpäin ei kuitenkaan päästy missään suunnassa. Hyökkäys uusittiin seuraavana aamuna
painopisteen ollessa nyt lähellä Vehkalampea. Tällöin päästiin pureutumaan Rukavaaran rinteeseen ja
harjanteella olevalle tielle. Vehkalammella hyökkäys ei edennyt ja vaaran pohjoispäässäkin hyökkäys
pysähtyi.
Divisioonan komentaja suuntasi nyt murtoalueelle reservinsä ja se ratkaisi taistelun. Suomalaisten
joukkojen pihtihyökkäys puristi vihollista yhä enemmän ja vastarinta alkoi murentua 7.9. joskin vihollinen
suoritti vielä vastaiskuja. Aamuyöllä 8.9. aloitettu hyökkäys sitten mursi vihollisen puolustuksen. Osa
suomalaisjoukoista hyökkäsi kohti Rukajärven eteläpäätä ja pääjoukko suunnattiin takaa-ajoon Peräsuon
yli kohti Rukajärven tienristeystä. Kun tienristeyksen alueella oleva puolustus saatiin murrettua, olikin
kahden järven kannaksella oleva Rukajärven kylä pihdeissä. Siellä olevat ja sinne taisteluista irtautuneet
venäläisjoukot vetäytyivät kohti itää Vansjärven kiertäen.

Rukajärven kylä on juuri vallattu!

Rukajärven eteläpäässä JR10 ja JR31 saivat yhteyden 12.9. klo 09.00 Ontajärvelle johtavalla tiellä.
Tämän jälkeen divisioonan voimat jakaantuivat. Yksi rykmentti suunnattiin etelään kohti Ontajärveä ja
pääjoukko jatkoi kohti itää.

HYÖKKÄYS PYSÄYTETÄÄN ONTAJOEN ITÄPUOLELLE
Suomalaisten pääjoukko hyökkäsi yli Ontajoen mutta sen takana olevaa venäläisten pääpuolustuslinjaa
ei enää saatu murrettua. Divisioona oli saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja näin hyökkäys pysäytettiin
ja divisioona määrättiin puolustukseen 16.9. Etelään hyökännyt JR 10 valtasi Ontajärven kylän ja eteni
aina Volomajoelle saakka, jossa se sai yhteyden Porajärven ja Paateneen suunnasta tulevaan Osasto
Partiseen.
Taistelut osoittivat, että alivoimainen mutta taitava vihollinen saattoi edullisessa maastossa tuottaa
hyökkääjälle tappioita ja tehdä etenemisen varsin vaikeaksi. 14. Divisioona käytti paljon aikaa
valmisteluille. Sille olivat tunnusomaisia laajat koukkaukset. Raappana tunnettiin varovaisena mutta
taitavana erämaasodan komentajana. Täällä hän sai nimen ”mottimestari”. Näistä ansioistaan hänet
myös palkittiin Mannerheim ristillä kolmantena sotilaana 4.8.1941.
Tämän jälkeen Rukajärven puolustus keskittyi Jousijärvi - Vilkojärvi tasalle ja sivustoja valvottiin partioin
ja kenttävartioin. Divisioonan vastuualueen leveys oli noin 200 km ja kiinteä puolustus rajoittui
kahdeksan kilometriä leveälle alueelle päätien ja Tunkuantien väliin.

Rukajärven kylä

ASEMASOTAA
Laaja erämaa tarjosi molemmille osapuolille mahdollisuudet vahvojenkin osastojen sissiretkille.
Suomalaiset joukot tekivät Maaselän taisteluihin liittyen tuhoamisretken Muurmannin radalle Maj Guban
aseman alueelle lähelle Segeshaa tammikuussa 1942. Seuraavana kesänä sama joukko hyökkäsi
vihollisen huoltotukikohtaan Jeljärvelle lähelle Muurmannin rataa.
Puutoisten Sissiprikaatin 15.7.- 18.8. tekemä sissiretki oli ehkä vihollisen kuuluisin tuhoamisretki.
Joukkoon kuului n. 700 miestä ja 40 naista. Se lähti 29.6. Sekeshasta marssimaan Ontajärven eteläpuolelle tehtävänään tunkeutua Pieningän salon läpi Porajärvelle. Tehtävänä oli liittää omaan joukkoon
Porajärvellä sijainneen sotavankileirin vangit ja tuhota Suojärvellä oleva huoltokeskus. Tämän jälkeen
sissiprikaatin tuli jakaantuneena suorittaa hävitystöitä rautateillä ja huoltolaitoksissa sekä nostattaa
kapinoita karjalaiskylissä. Suomalaisten vastatoimenpiteistä johtuen tehtävässä kuitenkin epäonnistuttiin
ja vain muutamia kymmeniä sissejä pääsi takaisin omalle puolelleen.
14.Divisioonan etulinjan tukikohdat saivat aikaa myöten omat nimet. Kuuluisimmat olivat Pallo,
Suvi, Piippu, Peukalo ja erityisesti Sukellusvene, joka oli jatkuvasti vihollisen mielenkiinnon
kohteena. Syyskuussa -42 menetettiin Sukellusvene ja lokakuun alussa Suvi. Sitä yritettiin vallata
takaisin neljä kertaa pataljoonan voimin, mutta tuloksetta. Talvella -43 Pallo joutui hyökkäyksen
kohteeksi. Noin pataljoonan vahvuinen vihollinen hyökkäsi sinne 29. tammikuuta, mutta vihollinen lyötiin
takaisin. Uudelleen tukikohtaan hyökättiin kesällä 26.6. jolloin vihollinen valtasi sen valtavan
tulivalmistelun jälkeen. Omat joukot saivat sen vallattua takaisin seuraa-vana päivänä vasta toisen
vastahyökkäyksen jälkeen. Taistelu oli verinen. Tappiot olivat 223/365.

KESÄ 1944
Kesällä 1944 vihollinen alkoi selvitellä, millä vahvuudella suomalaiset joukot olivat asemissaan ja oliko
irtautumisvalmisteluja jo tehty. Olihan myös Kannaksen ja Laatokan Karjalan suurhyökkäys jo alkanut.
Vihollinen suoritti paikallisia hyökkäyksiä päätien ja Tunkuantien suunnissa. II AK:n vetäytyessä kohti
Ilomantsia, divisioonan oli kiinnitettävä huomiota eteläisen sivustansa suojaamiseen Porajärven ja
Klyysinvaaran suunnassa. Niinpä sinne lähetettiinkin kaksi pataljoonaa ja yksi patteristo.
Divisioonalla oli heinäkuun lopussa käytössään vain kuusi pataljoonaa. Kesällä -42 divisioonasta oli
lakkautettu kokonainen rykmentti ja KvOs, yksi pataljoona siirretty Karjalan kannakselle PsPr:in ja
Ilomantsin suunnan taisteluun oli irrotettu paitsi Raappana itse komentajaksi myös Rukajärven suunnan
joukoista Osasto Partinen, johon kuuluivat ErP24 ja I/JR52.

Vihollinen ryhtyikin etenemään divisioonan pohjoisen sivustan ohi ja rakensi tien Tsirkka - Kemijoelle,
josta aloitti rykmentin voimin saarrostavan hyökkäyksen suomalaisten selustayhteyksiä vastaan. Illalla
1.8. vanki kertoi, että kaksi vihollisrykmenttiä on etenemässä peräkkäin tavoitteena Ontrosenvaara.
Vihollinen saikin vallattua sillanpään Tahkokosken eteläpuolella. Alueelle keskitettiin kaikki irrotettavat
voimat. Perustettiin osasto Murole, jossa oli kahdeksan komppaniaa ja kaksi patteria. Sen tehtävänä oli
vihollisen etenemisen pysäyttäminen ja sillanpään tuhoaminen. Hyökkäys käynnistyi 3.8. Taistelu eri
vaiheineen kesti aina 16.8 saakka. Vihollisen puolustus oli sitkeää eikä sitä saatu lyötyä sillanpäästä.

.
Toinen neuvostodivisioona eteni samaan aikaan tietä tehden pohjoisesta Jyskyjärven alueelta kohti
nykyistä Kostamuksen aluetta. Sitä vastassa suomalaisilla oli asettaa ainoastaan majuri Seitamon
komentama Rajajääkäripataljoona 6. Vihollinen ei kuitenkaan ehtinyt saada kosketusta suomalaisiin
ennen aselepoa. Tämä sama joukkohan sitten aselevon aikana miehitti Suomussalmen kirkonkylän.
Aselevon tultua voimaan Rukajärven suunnan joukot olivat niissä asemissaan, joihin ne olivat
edenneet syksyllä 1941. Joukko oli ainoa, joka ei perääntynyt koko sodan aikana. Joukot
vetäytyivät rajan taakse syyskuun loppuun mennessä. 14.Divisioonan kokonaistappiot olivat 7237 miestä
joista 3450 vuonna 1941.

