
Öykkösenvaaran taistelupaikan rakennustyöt

21.Prikaati pysäytti Neuvostoliiton Maaselän kannakselta alkaneen suurhyökkäyksen Ilomantsin Öykkösen-
vaarassa 29. heinäkuuta 1944. Öykkösenvaaran sotahistoriallisen alueen entisöintityöt alkoivat jo 1990-lu-
vulla, paikalla taistelleiden veteraanien aloitteesta. Rauhanajan suurin ponnistus taistelupaikalla alkoi 
vuonna 2013, kun Ilomantsin kunta päätti rakentaa Leader-rahoituksella arkkitehti Vilho Suonmaan suun-
nitteleman informaatio- ja yleisötilan betonisen rungon. Työn valmistuttua rakentamista jatkettiin keväällä 
2014, jolloin aloitettiin rakennuksen ulkoseinien luonnonkivimuuraus. Kaikkiaan muurattavaa seinäpintaa 
oli noin 80 neliömetriä. Samaan aikaan jatkettiin alueen polkuverkon rakentamista, uutta kivituhkapäällys-
teistä polkua tehtiin valmiiksi noin 200 metriä ja vanha 50 metriä pitkä, osittain lahovikainen lankkupolku 
uusittiin paremmin sään vaikutukset kestävällä materiaalilla. Veteraanien kertomuksiin ja valokuviin perus-
tuvia opastauluja lisättiin polkujen varteen, kaikkiaan mobiiliopastettuja kohteita tauluineen on alueella nyt 
17.

Vuoden 2014 työt tehtiin pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Rakennusmateriaalit kustansivat Ilomantsin kunta, 
Museoviraston rahoituksella Ilomantsi-Seura ry, 21.Prikaatin Perinneyhdistys ry sekä yksityiset lahjoittajat. 
Kevään ja kesän jatkuneet työt valmistuivat Ilomantsin taisteluiden päättymisen 70-vuotisjuhliin mennessä 
9. elokuuta 2014 ja kaikkiaan vapaaehtoistöihin osallistui yhteensä 21 yhdistystä tai yhteisöä. Pääasiassa 
urakkaan osallistui Pohjois-Karjalan reserviläisiä, mutta mukana olivat vahvasti myös lähialueen Lions-
klubit sekä perinneyhdistykset, erityisesti 21.Prikaatin Perinneyhdistys ry jonka jäseniä osallistui töihin eri 
puolilta Suomea. Kansainvälistä väriä talkoisiin toivat virolaiset naiskuorot, osallistuipa töihin muslimeja 
Afganistanista ja Somaliastakin.

Ilomantsin kunnan hallinnoiman “Sotahistorian tuotteistaminen ja taltiointi” -hankkeen myötä on Öykkösen-
vaaran sotahistorialliselle alueelle valmistunut mobiiliopastus, jonka avulla kohteisiin voi tutustua itse-
näisesti. Veteraanien kertomuksia, sodan ajan valokuvia sekä radionauhoitteita sisältävä opastus on kään-
netty viidelle eri kielelle ja se kannattaa ladata älypuhelimeen jo ennen kohteelle saapumista osoitteesta 
www.citynomadi.com hakusanalla Ilomantsi.

Työt Öykkösenvaaran sotahistoriallisella alueella jatkuvat. Kesällä 2015 rakennetaan mm. yleisötilan lattia-
laatoitus ja istuimet tulipaikan ympärille. Seinälle asennetaan taulu, johon kirjataan kaikkien vapaaehtoistöi-
hin osallistuneiden yhdistysten nimet. Työt jatkuvat kuten tähänkin saakka, pääasiassa talkootyönä ja mate-
riaalilahjoituksin.

Keväällä ja kesällä 2014 Öykkösenvaaran vapaaehtoistöihin osallistuivat:

21.Prikaatin Perinneyhdistys
14.Divisioonan Perinneyhdistys
Ilomantsin kunta
Ilomantsi-Seura
Ilomantsin Reserviläiset
Ilomantsin Reserviupseerikerho
Ilomantsin Sotahistoriallinen työryhmä
Itä-Karelian Kuljetus Oy
Joensuun Reserviupseerit
Joensuun Juva Oy
Kansainvälinen vapaaehtoistyö
Karelia Sankar Oy
Lions Club Ilomantsi
Lions Club Ilomantsi Brihat
Lions Club Tuupovaara
Liperin Reserviläiset
Pohjois-Karjalan Aluetoimisto

Pohjois-Karjalan Maakuntakomppania
Tallinnalainen naiskuoro Sudarushki
Tanssiryhmä Kuu
Ylenurmen sekakuoro

Öykkösenvaaran sotahistoriallisen 
alueen yleisötila.



Pohjois-Karjalan Rajavartioston Rajajääkärikomppanian saapumiserä I / 2012:n 
25.-29.6.2012 linnoittamisharjoituksena entisöimiä 21.Prikaatin jatkosodan 
aikaisia taisteluasemia.

Miehistösuoja

Jalkaväen taisteluasemat

Kahden konekiväärin tuliasema ja panssarieste Kahden konekiväärin tuliasema

Konekivääriasema

Virolaiset naiskuorot levittämässä polulle 
kivituhkaa 27.6.2014.

Ilomantsin Reserviupseerikerho ja Ilomantsin 
Reserviläiset polkua rakentamassa 15.6.2014.


