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Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää Suomen sisällissodan punaisten tykistön käyttöä, koulutusta, 
organisaatiota ja ampumatekniikkaa ensisijaisesti punaisten rintamaraporttien pohjalta sodan alkupuolella 
ennen ratkaisutaisteluita. Suomen sisällissota käytiin vuoden 1918 talven ja kevään aikana punaisten ja 
valkoisten välillä. Tykistö oli merkittävä aselaji, jolla ratkaistiin taisteluita maailmalla, mutta tykistön käyttöön 
koulutettuja suomalaisia ei ollut punaisten puolella ennen sotaa. Punaiset joutuivat kehittämään tykistön 
organisaation ja koulutuksen kiireellä ennen taisteluita. Tykistön aseet, kouluttajat ja joissakin tapauksissa 
johtajat ja jopa tykkimiehet olivat venäläisiä. Venäläisten osuus aselajissa väheni sodan edistyessä, sillä suurin 
osa Suomessa olleista venäläisistä palasi Venäjälle kevään aikana. Tykistöllä ei ollut koko sodan 
mittakaavassa pulaa ammuksista eikä aseista, mutta joillakin paikkakunnilla esiintyi puutteita. Suurin haaste 
oli pula koulutetuista tykkimiehistä, minkä vuoksi suuri määrä tykkejä jäi käyttämättä. Yleisin tykki punakaartin 
tykistössä oli venäläinen 76mm kanuuna vuodelta 1902. 

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat punakaartin tykkien käyttötapojen selvittäminen eri taktisissa 
tilanteissa. Punakaarti käytti tykkejään erillisissä tykistöyksiköissä, joilla oli omat johtajat. Tykistö ampui 
pääsääntöisesti suora-ammuntaa jalkaväen tukena. Vain poikkeukselliset yksiköt kykenivät tehokkaaseen 
epäsuoran tulen käyttöön. Tykkien käyttö oli tärkeää etenkin hyökkäyksessä, jossa linnoittautuneiden 
valkoisten lyöminen vaati usein tykistön tukea. Selustan puhdistamisessa taistelut olivat voimasuhteiltaan 
hyvin epätasaisia, joten tykkejä ei voi pitää välttämättöminä, vaikka ne olivatkin hyödyllisiä. Puolustuksessa 
tykkien tehtävänä oli lähinnä valkoisten tykkien vaientaminen ja vetäydyttäessä tykkejä oli usein liian vaikea 
liikuttaa hangessa, joten ne hylättiin herkästi. 

Tykkimiesten ammattitaidon puute rajoitti merkittävästi tapoja, joilla tykkejä voitiin käyttää. Runsas 
ammusten käyttö ja tykkien suuri määrä, noin sata putkea, mahdollistivat tehokkaan ammunnan joissakin 
taisteluissa koulutustason alhaisuudesta huolimatta. Toisissa taisteluissa tykkien suuresta määrästä 
huolimatta vaikutus jäi vähäiseksi. Eri tuliyksiköiden kyvyt vaihtelivat suuresti yksittäin toimivista vain suora-
ammuntaan kykenevistä yksiköistä aina epäsuoraa tulta ampuneisiin raskaisiin pattereihin. 

 
Avainsanat: Sisällissota, kansalaissota, vapaussota, vuoden 1918 sota, tykistö, kenttätykistö, punakaarti, 
punaiset. 
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1. JOHDANTO 
 

Suomen sisällissota käytiin talvella ja keväällä 1918. Sisällissodan tutkimus on ollut hyvin suosittua 

viime vuosina.1 Sota on todella kiistanalainen osa Suomen historiaa, edes sodan nimestä ei ole päästy 

yksimielisyyteen. Etenkin punakaartin tutkimus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, mutta 

tästä huolimatta punaisten tykistö on jäänyt käytännössä täysin vaille huomiota tutkimuksissa. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on paikata kyseistä aukkoa.  

Autonomian aikana ei ollut suomalaisia tykistöyksiköitä. Ainoat tykistökoulutetut suomalaiset olivat 

Venäjän armeijassa palvelleita ammattiupseereita. Punakaartit perustettiin alun perin työväen 

järjestyskaarteiksi lakkojen aikaan, mutta ne militarisoituivat vuoden 1917 loppuun mennessä. 

Aseiden saatavuus oli suuri ongelma punakaarteille ennen tammikuun 1918 Suurta Asejunaa. 

Sotilaskoulutus, jota punakaarteissa järjestettiin ennen sisällissodan alkua, ei sisältänyt 

tykistökoulutusta.2 Kysymys teknisesti haastavan aselajin, tykistön, perustamisesta amatöörijoukoin 

lyhyessä ajassa kevättalvella 1918 on todella kiinnostava. 

Tutkimuskysymykseni on, että kuinka Suomen punakaarti käytti ja organisoi tykistönsä sisällissodan 

alkupuolella ennen ratkaisutaisteluita. Rajaus sodan alkupuoleen johtuu käyttämäni lähdeaineiston 

rajallisuudesta. Koska tutkimukseni perustuu punakaartilaisten tuottamiin kirjallisiin lähteisiin, sodan 

loppua ei pysty tutkimaan. Punaisilta ei jäänyt merkittävästi raportteja jäljelle sodan viimeisistä 

suurista taisteluista, sillä hävittyään ne, he eivät kirjoittaneet raportteja. Tykistön käytön osalta 

alakysymykseni ovat, kuinka tykistöä on käytetty eri taistelutilanteissa, kuten hyökkäyksessä ja 

puolustuksessa ja mitkä ovat olleet tykistön ampumamenetelmät. Organisaation osalta olen 

selvittänyt punakaartin tykistössä käytettyä kalustoa, ammuksia, joukkojen koulutusta ja johtoa. 

Rajaan tutkimukseni punaisten kenttätykistöön. Punaisilla oli useita panssarijunia, joissa oli tykkejä, 

sekä rannikko- ja linnaketykistöä. Panssarijunien tykkejä käytettiin perinteisen kenttätykistön tukena, 

mutta en kuitenkaan tutki sitä, sillä Jouni Sillanmäki on jo tehnyt aiheesta tutkimuksen vuonna 2009 

julkaisemassaan teoksessa Panssarijunia Suomessa–suomalaisia panssarijunissa.3 Rannikko- ja 

                                         
1 Esimerkiksi Keskisarja 2016; Tepora & Roselius 2018; Liukkonen 2019; Tiihonen 2019. 
2 Lappalainen 1981A, 15–37. 
3 Sillanmäki 2009, 29–73. 
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linnaketykistö jää tutkimukseni ulkopuolelle niiden vähäisen taisteluihin osallistumisen ja huonon 

lähdetilanteen vuoksi.  

1.1. Lähteet ja menetelmät 

Tärkeimmät lähteeni ovat Kansallisarkistossa säilytettäviä punaisten rintamaraportteja ja käskyjä. 

Rintamaraportit on kirjoittanut yleensä joko päämajan vakoiluosasto edustaja tai paikallinen 

rintamakomentaja, komppanianpäällikkö tai alarintaman ylipäällikkö. Pääsääntöisesti raportit ovat 

pelkkiä tiedonantoja tapahtumista, mutta ainakin yhden raportin motiivina oli erään punapäällikön 

tuomiolle saattaminen pelkuruudesta tai petturuudesta.4 

Rintamaraporttien lähdekriittinen käsittely on tärkeää. Raporttien kirjoittajat olivat sotaan 

osallistuneita miehiä, joilla oli raportoidessaan muitakin motiiveja kuin tietojen välittäminen. 

Kirjoittajat saattoivat liioitella saavutuksiaan oman edun tavoittelun vuoksi, tai he saattoivat liioitella 

tilanteen vaikeutta vahvistusten saamiseksi. Monet raportit kertovat tykistön tarpeesta 

hyökkäyksessä, sillä niiden avulla on pyritty saamaan vahvistuksia. Raporttien kirjoittajilla ei yleensä 

ollut sotilaskoulutusta, eikä etenkään tykistökoulutusta, joten kieli on hyvin epäspesifiä. Raportit oli 

pääosin kirjoitettu puhtaaksi koneella, mikä helpottaa niiden lukemista. 

Ainoa tykistön päällikön kirjoittama pidempi raportti on Kirkkonummen taistelusta sodan alusta, 

jolloin punaiset puhdistivat selustaansa valkoisista. Kyseisestä taistelusta on säilynyt kolme eri 

raporttia kansallisarkistossa eri punakaartin yksiköiden päälliköiltä sekä valkoisten vankina olleen 

miehen kertomus Työmiehessä. Raporttien kirjoittajien vähäinen tuntemus ja osallistuminen tykistön 

toimintaan vaikeuttaa tutkimusta. 

Emil Aallon kapina, punaisen tykkimiehen muistelmat on mielenkiintoinen muistelmateos Emil 

Aalto–nimisen punaisten tykkimiehenä toimineen miehen sotakokemuksista. Teos on Emil Aallon 

itse kirjoittama, mutta lapsenlapsen vuonna 2005 julkaisema. Kirja käsittelee ensisijaisesti kirjoittajan 

tunteita, uskoa, ruokaa ja vankeutta. Kirjassa on kuitenkin kohtia, jotka antavat tietoa 

ampumatekniikoista tarkemmin kuin muut käytössäni olevat lähteet.5  

Lehdistölähteistä Kansan Lehti oli paljon hyödyllisempi kuin Työmies. Tamperelaisessa Kansan 

Lehdessä julkaistiin rintamaraportteja, jotka olivat hyvin samanlaisia kuin Punakaartin sisäiset 

                                         
4 Kansallisarkisto (KA), VROSyA El12, Raportti nro. 286, 20.3. Tampere. 
5 Aalto 2005, etenkin sivut 26–54, loppukirja kertoo kirjoittajan vankeudesta. 
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raportit. Käytin Kansalliskirjaston digitaalisia lehtiä tutkimuksessani.6 Lehtien taistelukuvaukset 

olivat epätarkempia, kuin parhaat rintamaraportit, joten niiden arvo tutkimukselleni oli vähäinen. 

Kansan Lehdessä julkaistiin myös laaja ohje taistelun johtamisesta niin hyökkäyksessä kuin 

puolustuksessakin kaikissa sääolosuhteissa ja maastoissa. Ohjeistuksen kirjoittaja käytti nimimerkkiä 

Alia, joten ohjeen virallinen asema punakaartissa jää epäselväksi. Tykistön käytön kuvaus ohjeessa 

vastaa osittain monia esimerkkejä taisteluista.7 Toisaalta Alia paljastaa tietämättömyytensä tykistöstä, 

sillä hän suosittelee tykistön laittamista asemaan kukkulan harjan taakse suojaan. Tämä vaatisi 

epäsuoran tulen käyttöä, vaikka ainut ampumamenetelmä, joka hänen kirjoituksissaan esiintyy, on 

suora-ammunta.8  Alia saattaa olla Ali Aaltonen, punakaartin ensimmäinen ylipäällikkö, mutta asiasta 

ei ole varmuutta. Alian tietämättömyys tykistön käytöstä on samankaltaista kuin Aaltosella Keravan 

puhdistusoperaation käskyssä.9  

Tutkimusmenetelmänäni on raporttien ja taistelukuvausten lähilukeminen punaisten tykistön 

taistelutekniikoiden ja käytön selvittämiseksi. Pyrin selvittämään raporteista mihin tykistöllä 

ammuttiin, kuinka paljon, mistä ammuttiin ja millainen vaikutus tulella koettiin olevan. Näiden 

tietojen perusteella tarkoitukseni on selvittää, miten tykkejä käytettiin taisteluissa taktisesti ja 

ampumateknisesti.  

Raporteissa ilmoitetut valkoisten tappiot ovat äärimmäisen liioiteltuja, joten en huomio niitä tässä 

tutkimuksessa. Raporttien kirjoittajilla ei ollut mahdollisuuksia tietää aiheuttamistaan tappioista 

suurimmassa osassa taisteluita. Esimerkiksi Kirkkonummen taistelussa, jossa seudun valkoiset 

tuhottiin tai otettiin vangiksi, jolloin punaisilla voisi olla tietoja valkoisten tappioista, he raportoivat 

tuhonneensa noin sata valkoista. Aapo Roseliuksen mukaan kyseisessä taistelussa kuoli vain 13 

valkoista.10 

Koska raporttien kirjoittajat, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, eivät olleet tykistön johtajia, 

raporttien pohjalta ei pysty suoraan päättelemään ampumamenetelmiä. Tuliaseman sijainti on yleensä 

mainittu kylän tai talon nimen mukaan, samoin maalin sijainti. Selvitin topografisten karttojen 

perusteella, että ammuttiinko tykeillä suora-ammuntaa vai epäsuoraa tulta. Tapauksissa, joissa 

                                         
6 Hakutermit: tykki, tykistö, patteri, kranaatti, granaatti, granatti, srapnelli, shrapnelli, haupitsi, kanuuna, mörssäri, 
miinanheittäjä, pomminheittäjä, kranaatinheittäjä, miinanheitin, pomminheitin ja kranaatinheitin. 
7 Kansan Lehti 12.3.–16.3. julkaistu neliosainen sarja nimeltä Taistelutoiminnan eri puolilta. 
8 Kansan Lehti 16.3. 
9 KA, VROSyA Ca 10, Ali Aaltosen ’’instruktioni’’ 4.2. Helsingistä Keravalle lähetettävälle pataljoonalle.  
10 KA, VROSyA EL11, 23.2. yleiskatsaus raportteihin, Sigurdin kartano tuhottu tykkitulella, 100 lahtaria tapettu; 
todellisuudessa valkoisia kaatui 13, Roselius 2006, 93. 
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tuliasema on mainittu kylän tarkkuudella, maalina oli usein eri kylä. Tällöin kyseessä on usein 

epäsuora tuli, sillä peitteisessä maastossa kylistä ei ole yleensä näköyhteyttä toisiinsa, elleivät ne 

olleet saman vesistön rannoilla. Karttalähteinä käytin Lappalaisen Punakaartin sodan liitekarttoja, 

joista löydän raporteissa mainitut paikat, ja vertasin sijainteja nykyisiin peruskarttoihin.11 Metsät ja 

pellot ovat muuttuneet runsaasti viimeisen sadan vuoden aikana, mutta maaston muodot, kuten mäet, 

sekä etäisyydet ovat pysyneet samoina, joten nykyiset peruskartat kelpaavat tutkimuksen tekemiseen. 

1.2. Aikaisempi tutkimus ja kirjallisuus 

Sisällissodasta on kirjoitettu paljon tutkimuksia ja popularisoivia teoksia, mutta punaisten tykistöön 

ei ole keskitytty juurikaan. 1930-luvun kadettikoulun tutkimukset punakaartista käsittelivät aihetta 

pintapuolisesti. Niiden kirjoittajat olivat selvästi puolueellisia, ja keskittyivät taktiikkaan, 

johtamiseen ja strategiaan sekä jalkaväkeen. En pidä niitä asiaan sopivana tutkimuskirjallisuutena, 

eivätkä ne kelpaa myöskään alkuperäislähteistä, sillä kirjoittajat eivät olleet sodan käyneitä.12 

Punaisten näkökulmasta tehty tutkimus yleistyi 1960-luvulla, mutta tykistöä ei tutkittu.13 Jussi 

Lappalaisen kaksiosainen teos Punakaartin sota vuodelta 1981 kertoo rintamatapahtumista punaisten 

näkökulmasta, mutta punaisten tykistön käsittely kokonaisuutena rajoittuu koulutukseen ja kaluston 

jakautumiseen eri suunnille. Tykistön käytöstä kerrotaan vain toisinaan taistelujen kuvauksissa.14 

Rintamatapahtumien osalta Lappalaisen teos on tärkein tutkimus oman tutkimukseni kannalta, sillä 

se on merkittävin koko sotaa käsittelevä tutkimus, joka käsittelee taisteluiden tapahtumat kattavasti 

punaisten näkökulmasta. Yksittäisistä taisteluista käytin lisäksi tutkimuskirjallisuutena niihin 

keskittyviä teoksia, Tie Tampereelle, Rata Rautuun sekä Viipuri 1918. 

Toinen tutkimuskirjallisuuden ryhmä, josta olisi voinut kuvitella löytävänsä punaisten tykistön 

tutkimusta on tykistön historia. Valitettavasti suomalaisessa tykistöhistoriassa keskitytään vain 

valkoisten tykistöön. Suomen kenttätykistön historiassa on esimerkiksi vain kaksi sivua punaisten 

tykistöstä.15 Muu tutkimus tykistöstä Suomessa, kuten Jääkäritykistö 1916–1966, Tykistö taistelee 

tulellaan: Suomalaisen tykistötaktiikan kehitys ja Pietarsaaren tykistökoulu, käsittelevät vain 

valkoista tykistöä. Kyseiset kirjat olivat kuitenkin hyödyllisiä, sillä niistä sai vertailukuvaa ja tietoa 

                                         
11 Lappalainen 1981A, 304–325; Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelu. 
12 Esimerkiksi punaisten häviön syynä mm. ''mieskunnon puute''. Kivikari 1934; Raatikainen 1936; Sourander 1933. 
13 Roselius & Tepora 2018, 15. 
14 Lappalainen 1981A, 177–182; 205–210. 
15 Paulaharju 1989, 200–202. 



7 
 

saman kaluston käytöstä valkoisten puolella. 1800-luvun tykistön kehityksen kuvauksen vuoksi 

käytin unkarilaista teosta The History of the Hungarian artillery, 1913–2013. 

Paras tutkimus sodassa kuolleista on Aapo Roseliuksen Valtioneuvoston kanslialle tekemä tutkimus 

vuodelta 2006. Roseliuksen mukaan sodan taisteluissa kaatui 5717 punaista ja 3458 valkoista, 9538 

yhteensä, kun tuntemattomat otetaan huomioon. Saksalaisia kaatui noin 350 ja venäläisiä 500–600. 

Suurin osa sodan kuolleista kertyi teloitetuista ja vankileireillä kuolleista, mutta minun tutkimukseni 

keskittyy sodan alkuun ja rintamatapahtumiin, jolloin vankileireillä tapahtuneet kuolemat eivät 

vaikuta tutkimukseeni. Tutkimuksessa kuolleet on kirjattu kaatuneina, teloitettuina, haavoihin 

kuolleina ja tapaturmina, mutta eri aseilla surmattuja ei ole eroteltu, joten Roseliuksen tutkimus ei 

kelpaa punaisen tykistön vaikutuksen arviointiin.16 Roseliuksen tutkimus osoittaa kuitenkin punaisten 

liioitelleen suuresti aiheuttamiaan tappioita. 

2. SISÄLLISSOTA 

Vuonna 1918 Suomi oli juuri itsenäistynyt Venäjästä ja yhteiskunta oli hyvin jakautunut poliittisesti. 

Valkoiset eli oikeisto- ja keskustapuolueiden kannattajat varustivat suojeluskuntia ja sosialistiset 

punaiset varustivat punakaarteja. Saksa ja Ruotsi tukivat valkoisia, Neuvosto-Venäjä tuki punaisia.17 

Venäläiset joukot, jotka olivat vielä Suomessa sodan alkaessa, poistuivat maasta Saksan ja Venäjän 

3.3. 1918 solmiman Brest–Litovskin rauhan jälkeen.18 

Suomen sisällissota alkoi senaatin joukkojen aloittaessa venäläisten varuskuntien aseistariisunnan 

Pohjanmaalla samalla, kun punakaartit aloittivat vallankumouksen Helsingissä 27.1.1918. 

Osapuolien toiminta alkoi toisistaan tietämättä. Väkivaltaisuudet kaartien välillä olivat kuitenkin 

alkaneet Karjalassa useita päivä aikaisemmin.19  

Punaiset olivat vahvoilla etelässä, valkoiset pohjoisessa. Sodan alussa molemmat osapuolet 

keskittyivät selustojensa puhdistamiseen vastustajan joukoista. Valkoiset valtasivat muun muassa 

Kemin, Tornion ja Oulun punakaarteilta. Punaisten selustassa käytiin taisteluita etenkin Varsinais-

Suomessa ja Uudellamaalla. Molemmat osapuolet onnistuivat puhdistamaan oman selustansa. 

Vihollistensa selustassa olleet kaartit joko tuhottiin, pakenivat tai eivät kokoontuneet lainkaan.20 

                                         
16 Roselius 2006, 9–20. 
17 Haapala 2018, 27–51; Siltala 2018, 52–81. 
18 Lappalainen 1981A, 166–167. 
19 Lappalainen 1981A, 37–45. 
20 Lappalainen 1981A, 91–116. 
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Rintamat muodostuivat paikallisten kaartien kahakoidessa ja molempien puolten yrittäessä miehittää 

mahdollisimman paljon alaa. Ruuan- ja rehunhakuretkikunnat kohtasivat vastustajan joukkoja, jolloin 

syntyi kahakoita. Punaisilla oli etulyöntiasema sodan alussa, sillä heillä oli enemmän aseita, jotka oli 

saatu venäläisiltä. Rintama kulki Porin pohjoispuolelta Ahlaisista Vilppulaan Tampereen 

pohjoispuolelle, mistä se jatkoi itään kääntyen etelään Lappeenrannan seudulla ja jakaen Kannaksen 

kahtia Antreasta Rautuun Venäjän rajalle.21 

Punaiset aloittivat yleishyökkäyksen koko rintaman pituudella tiestön sallimissa suunnissa helmikuun 

lopussa ja maaliskuun alussa. Satakunnassa hyökättiin Merikarviaa ja Kankaanpäätä kohti, Keskisellä 

rintamalla punakaarti hyökkäsi Vilppulaan. Karjalassa hyökättiin Joutsenossa ja Antreassa. 

Hyökkäys epäonnistui pääosin, ja punaiset onnistuivat etenemään vain lyhyitä matkoja. Aluksi 

yleishyökkäyksessä ei ollut painopistettä, mutta painopisteet syntyivät vahvistusten keskittämisen 

vuoksi Vilppulaan ja Antreaan. Kummassakaan tapauksessa läpimurto ei onnistunut.22 

Valkoiset olivat vahvistuneet sotasaaliilla, Saksasta saadulla avulla ja Jääkärien johdolla, ja aloittivat 

omat offensiivinsa. 5.4. valkoiset voittivat Raudussa verisen tuhoamistaistelun.23 Valkoisten 

päähyökkäys oli Vilppulan rintamalla kohti Tamperetta. Valkoiset saartoivat Tampereen ja valtasivat 

sen 6.4. Saksan Itämerendivisioona nousi maihin 3.4. alkaen etelärannikolla. Punaisten joukot 

yrittivät vetäytyä Venäjälle, mutta saksalaiset katkaisivat vetäytymisreitin Lahden taistelussa ja 

valkoiset katkaisivat junaradan Viipurista Venäjälle. Sodan viimeinen merkittävä taistelu oli Viipurin 

piiritys ja valtaus 28. huhtikuuta.24 

3. PUNAISEN TYKISTÖN KALUSTO JA 

ORGANISAATIO 

Tykistön taktisen käytön selvittäminen vaatii sen teknisten ominaisuuksien tuntemista. Pyrin 

selittämään tässä luvussa erilaisten tykkien ja ammusten erot ja käyttötarkoitukset sekä esiintymisen 

Suomen sisällissodassa. Selvitän tässä luvussa myös punaisen tykistön organisaatiota ja miehistön 

hankkimista ja koulutusta.  

                                         
21 Lappalainen 1981A, 72–91. 
22 Lappalainen 1981B,13–105. 
23 Ylikangas 2012, 231–256. 
24 Punaisten tappiosta Lappalainen 1981B, 107–254; Viipurin valtauksesta erityisesti Keskisarja 2013, 231–309 ja 
Paulaharju 1966, 44–47; Tampereen taistelusta Ylikangas 1993, 296–501. 
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3.1 Tykkikalusto 

Suomen sisällissodassa käytetty tykkikalusto oli pääosin Venäjän armeijan entistä kalustoa. Valkoiset 

kaappasivat tykkejä venäläisiltä yksiköiltä riisuessaan ne aseista. Punaiset puolestaan ostivat tai saivat 

aseapuna Venäjän bolsevikeilta. Osa aseavusta tuli Suomessa sodan alussa olleilta venäläisjoukoilta, 

osa tuotiin junalla Pietarista. Valkoiset ostivat lisäksi tykkejä saksalaisilta, mutta punaiset eivät 

ilmeisesti saaneet näitä aseita käsiinsä merkittävissä määrin. Punaiset käyttivät yhtä saksalaisilta 

kaapattua tykkiä Syrjäntaan taistelussa, mutta menettivät sen.25 

Tykkikalusto voidaan jakaa eri kategorioihin monella eri tavalla, mutta merkittävin on 

jäykkälavettiset ja joustolavettiset. Jäykkälavettiset tykit olivat vanhempia, 1800-luvulla tehtyjä 

aseita, jotka piti suunnata uudestaan jokaisen laukauksen jälkeen rekyylin vaikutuksesta. 

Jäykkälavettiset tykit liikkuivat paljon ammuttaessa, joten niiden kanssa piti olla varovainen 

onnettomuuksien välttämiseksi. Joustolavettiset aseet olivat moderneja rekyylinvaimentimella 

varustettuja tykkejä, jotka pysyivät jotakuinkin aloillaan ammuttaessa.26  

Rekyylinvaimentimet olivat merkittävä rakenteellinen kehitysaskel. Ranskan 75mm kenttäkanuuna 

vuodelta 1897 oli ensimmäinen merkittävä rekyylinvaimentimella varustettu tykki. Ammuttaessa 

tykki pysyi paikallaan, joten sitä ei tarvinnut enää suunnata uudestaan jokaisen laukauksen jälkeen.27 

Muut maat seurasivat perässä. Venäjän vastine, 76K02, vuodelta 1902 oli sisällissodan yleisin 

punaisten tykkimalli.28 Valkoisten tykistö oli varustettu etenkin sodan alussa pääosin vanhemmilla 

jäykkälavettisilla 87K77 tykeillä.29 

Tykistön kalusto jaettiin perinteisesti myös haupitseihin, kanuunoihin ja mörssäreihin. Kanuunat ovat 

pitkäputkisia, matalassa kaaressa ampuvia aseita, joilla ammuttiin ensisijaisesti srapnellia, mutta 

sirpalekranaatit olivat myös saatavilla. Haupitseissa oli lyhyemmät putket, josta seurasi pienempi 

kranaatin lähtönopeus. Haupitseilla voitiin ampua sekä ylä-, että alakulmilla tilanteen mukaan. 

Haupitsit olivat yleensä isompikaliiperisia. Mörssärit olivat vielä lyhyempiputkisia ja 

suurempikaliiperisia aseita, joilla ammuttiin vain yläkulmilla, mutta Ensimmäisen maailmansodan 

aikaan mörssärit olivat jo harvinaisia, ja niitä ei juurikaan esiintynyt Suomessa.30  

                                         
25 Paulaharju 1989, 199–200. 
26 Paulaharju 1989, 124–128. 
27 Paulaharju, 1989, 126. 
28 Paulaharju 1989, 199–201. 
29 Vakkuri 2008, 18–20. 
30 Paulaharju 1989, 124–128. 
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Toinen yläkulmiin rajoitettu epäsuoran tulen asetyyppi oli kranaatinheittimet, eli miinanheittimet, 

kuten niitä tuolloin kutsuttiin. Kranaatinheittimet kehitettiin ensimmäisen maailmansodan aikana 

juoksuhautoihin suojautuneiden vihollisten tuhoamiseen. Mörssäreihin verrattuna kranaatinheittimet 

uhrasivat lähtönopeutta ja kantamaa kevyemmän ja halvemman aseen tekemiseksi. 

Kranaatinheittimissä ei ole yleensä rekyylinvaimentimia, sillä niillä ammutaan niin korkeassa 

kaaressa, että rekyyli on helppo ohjata suoraan maahan.31 

Merkittävä jako on tykkien koko. Raskaan ja kevyen tykin raja on häilyvä. Kanuunoiden kohdalla 

raja oli tuolloin noin sadan millimetrin kohdalla kaliiperissa, mutta kevyet kanuunat, joita sodassa 

käytettiin, olivat 75mm, 76mm ja 87mm kaliipereiltaan, 107mm kanuuna oli jo raskas. Haupitseissa 

122mm venäläisiä aseita pidettiin vielä kevyinä, mutta 150mm japanilaiset haupitsit olivat jo 

raskaita.32 

Käytetyt tykit voidaan jakaa myös valmistajan mukaan. Venäläisten tykkien lisäksi sodassa käytettiin 

runsaasti japanilaisia tykkejä, jotka Venäjä oli ostanut ensimmäisen maailmansodan aikana. Etenkin 

japanilaiset 75mm vuoristotykit olivat yleisiä. Lisäksi sodassa esiintyi saksalaisia tykkejä, mutta niitä 

ei vaikuta olleen punaisilla, muuten kuin tilapäisesti Syrjäntaan taistelussa, jossa sellainen vallattiin 

ja käännettiin saksalaisia vastaan. Saksalaiset valtasivat sen pian takaisin.33 Osa venäläisten tykeistä 

oli aikanaan tilattu esimerkiksi Ranskasta, kuten 152mm haupitsit.34 Punakaartin rintamaraporteissa 

eroteltiin toisinaan japanilaiset tykit valmistajamaan mukaan, mutta muista valmistusmaista ei ole 

mainintoja käyttämässäni aineistossa. Jaottelu johtunee ammushuollon tarpeesta tietää, mistä tykeistä 

oli kyse.35 

Punaisilla oli saatavilla enemmän tykkejä kuin koulutettuja tykkimiehiä. Tykkimiespulan vuoksi 

vaikuttaa, että punaiset valikoivat käyttöönsä ottamiaan tykkejä. Paras esimerkki tästä on Viipurin 

linnoitusalueelta ja varikoilta valkoisten haltuun päätyneet tykit. Paikalla vallatuista 272 tykistä vain 

kuusi oli modernia kenttätykistöä. Nekin olivat 152 ja 122 millisiä haupitseja, joita on vaikeampi 

käyttää punaisten suosimassa suora-ammunnassa kuin saaliissa poissaoloaan loistavia 76mm 

kenttätykkejä, jotka olivat punakaartin ja venäjän armeijan yleisin tykkimalli.36  

                                         
31 Balla et. al. 2015, 123–125. 
32 Paulaharju 1989, 124–128, 199–203. 
33 Lappalainen 1981B, 235. 
34 Paulaharju 1989, 127. 
35 KA, VROSyA Ca10, Yleisesikunnan (YE) määräys 5.4. ''asestusvastaavalle'' japanilaisen tykin ammuksien 
lähettämisestä Toijalaan; VROSyA El11, Vahvuusraporttikaavakkeissa kohdat 3 tuuman tykeille ja japanilaisille tykeille. 
36 Paulaharju 1989, 200. 
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Tykistön kalusto ja sen käyttö olivat kehittyneet merkittävästi vuosikymmeninä ennen sisällissotaa. 

Savuton ruuti ja rihlaus vaikeutti suora-ammunnan käyttöä ampumatekniikkana, sillä uudet kiväärit 

olivat vaarallisia yli kilometrin päähän. Ongelma ratkaistiin siirtymällä pääosin epäsuoraan tuleen. 

Epäsuorassa tulessa tykillä ammutaan kohdetta, joka ei ole näkyvissä tuliasemaan. Tällöin 

tulenjohtajaksi kutsuttu henkilö kertoo tykeille, mihin ampua ja ohi ammuttaessa antaa 

korjauskomentoja. Toinen buurisota oli avainasemassa epäsuoraan tuleen siirtymisessä, sillä buurit 

ampuivat kivääreillään brittien tykkimiehiä ja vetohevosia estäen tehokkaasti tykkien käytön sodan 

alkupuolella. 37  

Epäsuora tuli vaatii viestiyhteyden tuliaseman ja tulenjohtopaikan välille. Ensimmäisen 

maailmansodan aikaan se toteutettiin lankapuhelimella. Suurin osa sisällissodassa käytetyistä tykeistä 

oli vanhoja malleja, joita ei ollut suunniteltu ensisijaisesti epäsuoraan tuleen. Esimerkiksi kaikki 

jäykkälavettiset kanuunat olivat ajalta, jolloin suora-ammunta oli normi. Uudemmat joustolavettiset 

kenttätykit olivat suunniteltu 1900-luvun taitteessa, ennen epäsuoran tulen tarpeen selviämistä. 

Haupitsit olivat uudempia aseita, jolloin ne oli voitu suunnitella epäsuoraan tuleen ja siksi sopivat 

siihen paremmin.38  

3.2 Ammukset 

Ammuksien jaottelu tapahtui kaliiperin ja tyypin mukaan. Kaliiperi kertoi, että millä tykillä kyseistä 

ammusta käytettiin, ja tyyppi jaotteli lähinnä kranaatteihin ja srapnelleihin. Srapnellit olivat kuulilla 

täytettyjä ammuksia, jotka aukesivat ajastimen avulla halutussa kohtaa lentorataa, jolloin kuulat 

hajaantuivat ja tuhosivat tehokkaasti suojaamatonta elävää voimaa kuten sotilaita ja hevosia. 

Kranaatit oli puolestaan täytetty räjähteellä ja ne räjähtivät yleensä osuessaan maahan, tai sen jälkeen 

viiveellä. Myös aikasytyttimet olivat saatavilla kranaatteihin ilmaräjähdyksen saavuttamiseksi. 

Viivesytytintä käytettiin maanalaisten kohteiden tuhoamiseen ja ilmaräjähdystä käytettiin 

kattamattomissa juoksuhaudoissa olevien vihollisten tappamiseen ylhäältä tulevilla sirpaleilla.39 

Ennen ensimmäistä maailmansotaa tykistön tärkein ammus oli srapnelli. Srapnelli oli ontto ammus, 

joka oli täytetty pienillä kuulilla ja pienellä ruutipanoksella. Ammus räjähti ilmassa vihollisen edessä, 

jolloin pienet kuulat levisivät viuhkamaisesti ampumasuuntaan tappaen tehokkaasti suojaamatonta 

                                         
37 Kesseli 2017, 18–21. 
38 Kesseli 2017, 21–23. 
39 Balla et. al. 2015, 125–128. 
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elävää voimaa. Srapnellissa kuulien liikevoima perustui ammuksen nopeuteen, eikä 

räjähdyspanokseen, kuten sirpalekranaateissa.40 

Punaisten kirjallisten lähteiden terminologia on jokseenkin sekava tykistön ammuksien suhteen. Osa 

kirjoittajista puhuu srapnellista kaikkien kranaattien kohdalla, vaikka kuvaus vaikutuksesta kertoo 

selvästi ammuksen olleen sirpalekranaatti. Jotkut kirjoittajat käyttivät vielä vanhahtavampaa kieltä ja 

puhuivat tykinkuulista, vaikka niitä ei ole käytetty 1860-luvun jälkeen moderneissa tykeissä.41 

Havaitsin kranaatin kirjoitusasun vaihdelleen granaatin ja granatin ollessa vaihtoehtoisia 

kirjoitusasuja rintamaraporteissa. 

Punaisilla ei ilmeisesti ollut suuria ongelmia ammusten riittävyyden kanssa strategisella tasolla, sillä 

Venäjältä tuotiin ammustäydennyksiä.42 Ammusten riittoisuus käy ilmi häirintäammuntojen 

yleisyydestä rintamaraporteissa. Jos ammuksista olisi ollut pulaa, niitä olisi käytetty säästeliäämmin, 

kuten myöhemmin talvisodassa. Joissakin yksittäisissä taisteluissa esiintyi kuitenkin ammuspulaa 

saarrostuksen tai muiden huolto-ongelmien johdosta.43 Punaisilla ei ilmeisesti ollut merkittävää omaa 

ammustuotantoa. Ainut maininta punaisten tuottamista ammuksista on Toijalasta 25.3., jolloin 

raportoitiin, että käsin tehtiin kuusi srapnellia.44 

Eri tykkien ammusten sekaantuminen oli toistuva ongelma. Punaisilla oli venäläisiä kolmen tuuman, 

eli 76 mm tykkejä, japanilaisia 75mm tykkejä ja venäläisiä 75mm laivatykkejä. 76mm ammuksia 

saattoi esiintyä kahta eri laatua, sillä 5.4. päivätyssä käskyssä puhuttiin eri ammustyypeistä, joukossa 

75mm laivatykin ja vuoritykin ammukset, sekä ’’lyhyet’’ kolmen tuuman tykin ammukset. Tämän 

perusteella voi päätellä, että oli myös pitkiä kolmen tuuman tykin ammuksia, jotka eivät olleet 

yhteensopivia lyhyiden kanssa.45 Jokainen näistä käytti eri ammustyyppiä, joka ei käynyt toisiin 

aseisiin. Osassa tapauksista väärä ammus ei mahtunut aseeseen, mutta toisissa tapauksissa väärän 

tykin kranaatit jäivät jumiin tehden aseesta käyttökelvottoman.46   

                                         
40 Balla et. al. 2015, 28–30. 
41 Paulaharju 1989, 125. 
42 Paulaharju 1989, 201. 
43 KA, VSA29b, Lavian taisteluissa 19. ja 20.3. 3´´ tykin ammuksista oli pulaa, ilmeisesti kiivaan tulituksen vuoksi, eikä 
huolto-ongelmien takia. 
44 KA, VROSyA El 11, 25.3. Tarkastusraportti Toijalasta, kuusi srapnellia tehty käsin. 
45 KA, VROSyA Ca 10, 5.4. määräys aseistusvastaavalle Helsingissä, Toijalaan toimitettava 75mm laivatykin, 75mm 
vuoritykin ja kolmen tuuman lyhyitä ammuksia. 
46 Esimerkiksi KA, VSA29b, Raportti n. 274 Tampereelta Oriveden taistelusta. Sopimaton ammus juuttui tykin putkeen 
tehden aseen käyttökelvottomaksi. 
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Tykkien ammustäyttö vaikuttaa olleen puoliksi kranaatteja ja puoliksi srapnelleja. Lähteissä, joissa 

kerrottiin ammusten määrä tyypeittäin, oli yleensä yhtä paljon kranaatteja ja srapnelleja. 

Ammustäyttö vaikuttaa vaihdelleen 80 ja 500 ammuksen välillä tykkiä kohden. Lähteiden 

rajallisuuden vuoksi en pysty päättelemään erojen syitä.47 Kansan Lehti ohjeisti pitämään vain yhden 

ammuslaatikon kerrallaan tykillä turvallisuussyistä ja loput ammukset turvassa taaempana. Aallon 

kokemus vastaa lehden ohjetta.48 

Ammuksien käyttö ei vaikuta aina olleen kaikkein optimaalisinta. Terminologian sekavuus vaikeuttaa 

johtopäätösten tekemistä, mutta Helsingistä Keravalle siirtyvän joukon ohjeissa puhutaan srapnellien 

käytöstä juoksuhaudan tuhoamiseen, vaikka kyseinen ammustyyppi on siihen todella huonosti sopiva. 

Oletin kyseessä olevan tavallinen kaikista ammuksista srapnellina puhuminen, mutta myöhemmin 

käskyssä mainitaan kranaattien ottaminen varalta mukaan, jos srapnellit eivät tehoa. Srapnellin 

suosittelu voi johtua joko komentajien ammattitaidon puutteesta, tai tahdosta säästää kranaatteja, ja 

käyttää tehottomampana pidettyjä srapnelleja ensin. Ensimmäisen maailmansodan alussa kranaatit 

huomattiin paljon monikäyttöisemmäksi ammustyypiksi kuin srapnelli, joten niistä oli pulaa monilla 

sodan osapuolilla. 49 

Lappalaisen mukaan Saksan Itämerendivisioonan komentaja Rudiger von der Goltz piti oikein 

asetettuja ajastimia Syrjäntaan taistelussa todisteena vastustajien venäläisyydestä. Ajastimien 

asettaminen oikealle räjähdysetäisyydelle ei ollut helppoa.50 Muiden lähteiden perusteella käy 

kuitenkin ilmi, että myös suomalaiset punaiset osasivat ajastaa srapnelleja ilman venäläisten paikalla 

oloa.51 

Kaasuammuksia oli Suomessa sisällissodan aikana, mutta niitä ei ilmeisesti käytetty. Syynä 

käyttämättömyydelle voi olla ammusten pysyminen venäläisten hallussa, tarvittavan taidon puute tai 

ammusten liian pieni määrä. Kaasukranaatteja tarvitaan suuria määriä tarvittavan kaasun tiheyden 

                                         
47 Esimerkiksi KA, VROSyA Ca 10, Päiväämättömässä vain osittain säilyneessä aselähetyksen papereissa Turkuun ja 
Lahteen lähetettiin kumpaankin yksi ’’iso tykki’’, Lahteen 80 ammusta, Turkuun 100 ammusta, molempiin puoliksi 
srapnelleja ja puoliksi kranaatteja.; VROSyA Ca 10, Yleisesikunnan määräys 15.2. piiriesikunnalle, Kouvolaan 
lähetettävä 4 tykkiä, 400 kranaattia, 400 srapnellia. Riihimäelle 3 tykkiä, 150 kranaattia, srapnelleista ei mainintaa.; 
VROSyA El11, päiväämätön raportti Antreasta, 4 pikatykkiä, joihin 1000 kranaattia ja 1000 srapnellia. 
48 Kansan Lehti 12.3.; Aalto 2005, 27. 
49KA, VROSyA Ca 10, Ali Aaltosen ’’instruktioni’’ 4.2. Helsingistä Keravalle lähetettävälle pataljoonalle. Mukaan tykki ja 
tykkiväkeä.  
50 Lappalainen 1981B, 235. 
51 Aalto 2005, 27, Kirjoittajan tehtävänä oli srapnellien ajastaminen ilmeisesti Kurussa, mahdollisesti Virroilla. 
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ilmassa saavuttamiseksi, ja sodan jälkeisissä inventaariossa oli vain yksittäisiä kaasuammuksia, mikä 

ei riitä tehokkaaseen kaasuhyökkäykseen.52 

Ensimmäisen maailmansodan aikaan vanha ammustyyppi kartessi oli yhä käytössä sotaa käyvissä 

maissa. Kartessi on ammus, joka hajoaa ammuttaessa vapauttaen sisältämänsä pienet kuulat 

viuhkana. Kartessi on yksi vanhimmista tykin ammuksista ja se oli tehokas lyhyillä matkoilla 

suojautumattomia vihollisia vastaan. Sen käytöstä Suomessa ei ole kuitenkaan mainintoja 

käyttämissäni lähteissä tai tutkimuskirjallisuudessa.53 

3.3 Miehistö 

Tykkimiehien saatavuus vaikuttaa olleen merkittävin rajoittava tekijä punaisten tykistön koolle. 

Kansallisarkistossa on useita raportteja, joissa kerrotaan jollakin paikkakunnalla olevan tykkejä, 

mutta ei koulutettuja käyttäjiä.54 Paulaharjun mukaan valkoiset valtasivat Viipurissa ja sen 

ympäristössä yli 300 erikuntoista tykkiä, joille punaisilla ei ollut käyttäjiä.55 Etenkin sodan alussa 

punaiset olivat hyvin riippuvaisia venäläisistä vapaaehtoisista tykistössään.  

Suomessa ei ollut juurikaan koulutettuja sotilaita, sillä Suomen oma armeija lakkautettiin 

ensimmäisen sortokauden aikana, ja suomalaisten ei tarvinnut palvella venäläisissä yksiköissä. 

Sisällissodan alussa koulutetut tykkimiehet olivat harvinaisia ja venäläisten lisäksi saatavilla oli vain 

muutamia vapaaehtoisina ensimmäiseen maailmansotaan osallistuneita suomalaisia sekä joitakin 

muiden kansallisuuksien edustajia, kuten Satakunnassa tulenjohtajana toiminut virolainen 

punainen.56 

Punaiset aloittivat tykkimiesten kouluttamisen helmikuun alussa. Helsingin paikalliselle esikunnalle 

annettiin käsky 4.2. perustaa tykki- ja kuularuiskukomppaniat. Kouluttajina toimivat nimien 

perusteella venäläiset.57 23.2. tykki- ja kuularuiskuharjoituskomppanian päälliköksi mainittiin 

vapaaehtoisena Venäjän armeijassa ensimmäiseen maailmansotaan osallistunut Matti Vanhanen, 

                                         
52 Haapalainen 2017, 7–27. 
53 Balla et. al. 2015, 13–45. 
54Esimerkiksi KA, VROSyA El11, raportti 14.4. Koiviston linnoituksesta; J.K. Vuorisen ja R. Aholan raportti Mäntyharjun 
ja Kirkkonummen rintamilta; 11.3. A. Pakkolan raportti Korkeakoskelta; VSA29b, 12.3. YE:n vakoiluosaston raportti 
Lappeenrannasta. 
55 Paulaharju 1989, 200. 
56 Lappalainen 1981B, 154. 
57 KA, VROSyA Ca 10, Punakaartin yleisesikunnan määräys Helsingin paikalliselle esikunnalle 4.2.1918 tykki- ja 
kuularuiskuharjoituskomppanian perustamisesta. Kouluttajina käskyssä mainitaan toverit Gvostjev, Kalnier, Lebedjev, 
Pabunin, Peresovski ja Kutserov. 
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jolla ei ollut mitään kokemusta tykistöstä.58 Hänet valtuutettiin määräämään miehiä koulutukseen 

muista yksiköistä.59 Koulutus tapahtui Kallion kansakoululla. Koulutettavien määrät vaikuttavat 

olleen pieniä, sillä esimerkiksi 18.3. määrättiin kaikista Uudenmaan Punakaartin komppanioista neljä 

miestä koulutukseen, ja heistä oletettavasti noin puolet menivät kuularuiskulinjalle.60 Kolme päivää 

myöhemmin muut Punakaartin piirit määrättiin lähettämään 50 miestä jokaisesta Kallion koululle 

koulutettavaksi.61   

Kurssille määrättiin 50 miestä Porin, Kymen, Viipurin, Turun ja Hämeen piireistä, yhteensä 250 

miestä, sekä 4 miestä jokaisesta Uudenmaan piirin komppaniasta. Lappalaisen mukaan neljässä 

ensimmäisessä Helsingin rykmentissä oli yhteensä 53 komppaniaa, Lahden ensimmäisessä 

rykmentissä korkeintaan neljän komppanian vajaus ja loput viisi rykmenttiä suuremmilla vajauksilla. 

Pienimmillään kurssin koko oli siis 462, jos oletetaan vain täysien Helsingin rykmenttien lähettäneen 

joukkoja, sillä Lahden rykmentti oli hyvin itsenäinen ja toimi usein kuin oma piirinsä. Suurin arvio 

kurssin koosta saadaan olettamalla koko Uudenmaan piirin kaikkien rykmenttien lähettäneen käsketyt 

joukot, ja vajaat rykmentit oletetaan 11 komppaniallisiksi, jolloin kurssien kooksi saadaan 746. 

Vajaiden rykmenttien 11 komppanian koko on Lappalaisen rajaus täysien ja vajaiden komppanioiden 

välillä. Kurssilaisten jakautuminen tykki- ja konekiväärikursseille ei ole tiedossa.62 

Punaisten koulutetun tykkimiehistön pulaa pahensi ammattitaitoisten miesten käyttö toissijaisissa 

tehtävissä. Esimerkiksi Portun pataljoonalle lähetettiin yleisesikunnasta käsky vapauttaa toveri 

Paavel Romanov pataljoonan palveluksesta tykkimestariksi, sekä 12.3. toveri P. Kovalev 

tykistökoulun opettajaksi.63 Lisäksi Kurun esikunta pyysi 13.3. raportissaan neljää pomminheitintä ja 

tuhatta ammusta, sillä heillä oli spesialisti, toveri Voloshonov, joka lupasi kouluttaa 

pomminheitinjoukkueen kolmessa päivässä.64 Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että pyyntöön olisi 

vastattu. 

                                         
58 Hoppu 2005, 250-256. 
59KA, VROSyA Ca 10, Yleisesikunnan (YE) valtakirja 23.2. Matti Vanhaselle Tykki- ja kuularuiskuharjoituskomppaniaan 
miesten ottamiseen muista yksiköistä. 
60 KA, VROSyA Ca 10, YE:n määräys 18.3. kaikille Uudenmaan Punakaartin rykmentin päälliköille, joka komppaniasta 
neljä kykenevää miestä tykki- ja kuularuiskukoulutukseen Kallion koululle. 
61 KA, VROSyA Ca 10, YE:n määräys Porin, Kymen, Hämeen, Turun ja Viipurin piireille 50 miehen lähettämisestä Kallion 
koululle jokaisesta piiristä ’’ase ym. koulutukseen’’. 
62 Lappalainen 1981A, 135–141; KA, VROSyA Ca10, YE:n määräykset 18.3. ja 21.3. uudenmaan piirin rykmentin 
päälliköille ja muiden piirien päälliköille miesten lähettämisestä tykki- ja konekiväärikoulutukseen. 
63 KA, VROSyA Ca 10, YE:n päiväämätön määräys ja 12.3. päivätty määräys toverien Paavel Romanov ja P. Kovalev 
vapauttamisesta pataljoonasta ja vartiotehtävistä, sillä heitä tarvittiin tykkimestariksi ja tykistökoulun opettajaksi. 
64 KA, VSA29b, 13.3. Kurun esikunnan raportti. 
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Punakaarti koulutti tykkimiehiä myös rintamien läheisyydessä. Esimerkiksi Emil Aalto koulutettiin 

tykkimieheksi Tampereella. Koulutus alkoi maaliskuun alussa, mutta tarkempaa tietoa päivästä ei 

ole.65 Tykkijoukon päällikkö valittiin koulutuksen alkaessa ja koulutus tapahtui Kenkätehtaalla ja 

ainoat harjoitusammunnat toteutettiin Näsijärven jäällä. Harjoitus oli maalinammuntaa, mikä viittaa 

suora-ammunnan käyttöön.  

Venäjän osaaminen vaikuttaa olleen merkittävä kriteeri suomalaisten tykkipäälliköiden valinnassa. 

Tykkikoulutuksen antajat vaikuttavat olleen pääsääntöisesti venäläisiä, joten kielitaitovaatimus 

vaikuttaa hyödylliseltä. Esimeriksi Kallion tykkikoulun päällikkö Vanhanen oli ollut Venäjän 

armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa, jolloin hän osasi oletettavasti venäjää. Aalto kertoo 

hänen joukkonsa valinneen päällikkönsä nimenomaan tämän Murmanskin ratatyömaalla hankitun 

venäjän taidon vuoksi.66 

3.4 Organisaatio 

Punakaartin tykit eivät kuuluneet paikallisille punakaartin yksiköille, kuten komppanioille, vaan 

erillisille tykkijoukoille. Niiden johtajien titteli oli tykkipäällikkö ja monet heistä olivat venäläisiä 

tarvittavan koulutuksen vuoksi. Vilppulan rintamalla tykistöä johti tykistöneuvosto.67 Muiden 

taisteluiden raporteissa puhutaan tykkipäälliköistä, joten vaikuttaa siltä, että Vilppulan 

tykistöneuvosto oli poikkeus, joka johtui mahdollisesti alueelle keskitettyjen tykkien suuresta 

määrästä.68 Tykkipäälliköt olivat usein parhaan sotilaskoulutuksen saaneet henkilöt punakaartissa. 

Monet venäläiset toimivat tykkipäälliköinä, jolloin he pärjäsivät paljon paremmin kuin jalkaväen 

johtajina.69 Tykkipäälliköt joutuivat tekemään myös muita tehtäviä, jotka vaativat ammattitaitoa. 

Esimerkiksi Raudun taistelussa tykkipäällikkö kuoli onnettomuudessa hänen nallittaessaan 

käsikranaatteja.70 

Tykistöyksiköistä käytettiin useita eri termejä, kuten tykkijoukko, tykkikomppania, tykkiplutoona ja 

patteri. Komppania jakautui plutooniin, mutta muuten termit vaikuttavat olleen synonyymejä. 

                                         
65 Aalto 2005, 23, kirjoittaja kertoo olleensa melkein kuukauden vartiotehtävissä Tampereella ennen tykkikurssin alkua 
Kenkätehtaalla, ja kirjan toimittanut Tiina Aalto kertoo alaviitteessä Aallon saapuneen Tampereelle 9.2. 
Valtiorikosylioikeuden kuulustelupöytäkirjan mukaan. 
66Hoppu 2005, 250-256; Aalto 2005, 23–24. 
67 KA, VROSyA El11, Pohjoisen rintaman esikunnan raportti 23.2. Vilppulan taistelusta. 
68 Paulaharju 1989, 201. Vilppulan rintamalla 11–12 tykkiä; Lappalainen 1981B, 314, Tykkejä 8–11. 
69 Lappalainen 1981A, 153. 
70 KA, VROSyA El11, Kaihon raportti Raudun taistelusta. 
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Tykkimäärän vaikutus käytettyyn termiin on epäselvä. Raporteissa puhutaan myös kevyistä ja 

raskaista pattereista, joihin jaottelu lienee tykkikaluston mukaan.71 

Punakaartin tykistöaselajin valtakunnallinen organisaatio on huonosti tunnettu asia. Kansallisarkiston 

raporttien perusteella tykistöasioista, kuten tykkimiesten jaosta, punakaartin yleisesikunnassa vastasi 

ensisijaisesti Tykkiosasto.72 ''Asestusosasto'' vaikuttaa vastanneen kuitenkin osasta tykistön aseista ja 

ammuksista ainakin huhtikuussa.73 Maaliskuussa Tykkiväen päälliköksi kutsuttu henkilö vastasi 

tykkien jaosta ainakin Helsingissä.74 Kartat ja ampuma-arvotaulukoiden kääntäminen olivat 

puolestaan harjoitusjaoston päällikön vastuulla.75 Aselajin kaluston ja joukkojen jaosta vastaavien 

tahojen hajalla oleminen on hyvä esimerkki punakaartin johdon ongelmista, jollaisia valkoisilla ei 

ollut.76 

4. TAISTELUKÄYTTÖ 

Punaiset käyttivät tykkejään kaikissa taistelulajeissa eri puolilla Suomea. Käsittelen tässä luvussa 

tykistön käyttöä eri taistelulajeissa, sillä aineistoni soveltuu siihen paremmin, ja toistoa tulee 

vähemmän kuin yksittäisten taisteluiden käsittelyssä. Sodasta tunnistamani taistelulajit ovat 

puhdistusoperaatiot, hyökkäys, asemasota, puolustus ja vetäytyminen. Käsittelen ne tässä 

järjestyksessä, sillä se on suuripiirteinen kronologinen järjestys niiden esiintymiselle. 

4.1. Selustan puhdistus 

Sisällissodan alussa molempien osapuolten hallitsemien alueiden selustassa oli vastapuolen joukkoja. 

Punaisia oli Oulussa, Kemissä, Torniossa ja Varkaudessa valkoisten selustassa. Suuria määriä 

valkoisia oli puolestaan Kirkkonummella, Keravalla ja Varsinais-Suomen rannikolla punaisten 

selustassa, pienempiä joukkoja esiintyi ainakin Porissa ja Tampereen ympäristössä. 

                                         
71 KA, VROSyA El11, 2.3. Lampin ja Pomarkun taistelun suunnitelma.  
72 KA, VROSyA Ca10, YE:n määräys 5.4. tykkiosastolle tykkimiesten lähettämisestä Hämeenlinnaan. 
73 KA, VROSyA Ca10, YE:n määräys 31.3. ja kaksi määräystä 5.4. ''asestusosastolle'' ammuksien ja aseiden 
lähettämisestä Hämeenlinnaan ja Toijalaan. 
74 KA, VROSyA Ca10, YE:n määräys tykkiväen päällikölle 23.3 47mm tykin lähettämisestä Frederigsbergin konepajalle 
panssarijunaan asennettavaksi.  
75 KA, VROSyA Ca10, ''Yleisesikunnan muodosto''. 
76 Paulaharju 1989, 142–145. 
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Tykit olivat merkittävä apu puhdistusoperaatioissa.77 Punaisten selustassa olleet valkoiset yrittivät 

päästä pois seudulta joko ylittämällä rintama tai pakenemalla saaristoon. Varsinais-Suomen 

suojeluskuntien joukot onnistuivat pakenemaan Ahvenanmaalle, mutta Uudenmaan joukot 

pysäytettiin Kirkkonummella. Suojeluskuntalaiset linnoittautuivat Sigurdin kartanon alueelle, ja 

punakaartin joukot saartoivat ne sinne.78 Porin suojeluskunta kokoontui Vanhakartanoon, jossa 

punaiset kahden tykin avulla pakottivat heidät antautumaan.79 

Punaiset hankkivat tykkejä hyökkäyksen helpottamiseksi Helsingistä, josta niitä tuotiin paikalle. 

Tykkien päällikkö oli nimeltään Nyholm, mutta hänet korvattiin taistelun aikana Helsingin 

ensimmäisen rykmentin ensimmäisen pataljoonan päälliköllä J. W. Mäkisellä. Mäkisen raportti 

taistelusta on paras yksittäinen rintamaraportti tutkimukseni kannalta. Mäkinen lähetettiin aluksi 

komentamaan jalkaväkeä sivustalla, jolla Nyholmin tykkijoukko oli. Mäkinen ei tiennyt mihin 

Nyholm komennettiin, mutta sekä jalkaväen, että tykkijoukon komento lankesi Mäkiselle. Aluksi 

tykeillä ammuttiin ''korkealta kukkulalta'', mikä viittaisi suora-ammuntaan. Myöhemmin tykit 

siirrettiin uuteen paikkaan, jonka sanottiin olevan kahden kilometrin päässä maalista. Tulta johdettiin 

kenttäpuhelimen välityksellä, joten tuli saattoi olla epäsuoraa. Tarkka tulitus pakotti valkoiset 

hylkäämään asemansa ja jatkamaan pakoaan.80 

Keravan valkoisten tuhoamiseen käsketylle pataljoonalle lähetettiin tykkijoukko mukaan tukemaan 

kaivautuneiden valkoisten tuhoamista. Ali Aaltosen käskyssä tykkien käytöstä määrättiin, että 

tiedustelun perusteella ammutaan tulivalmistelu srapnelleilla, tai jos ne eivät toimi, kranaateilla, jonka 

jälkeen jalkaväki hyökkää. Tsaarin armeijan entisenä aliluutnanttina Aaltosen olisi pitänyt tietää 

srapnellien tehottomuus kaivautuneita ja linnoitettuja kohteita vastaan, joten syynä srapnellien 

käytölle lienee eri ammusten saatavuus tai arvostus tai Aaltosen tietämättömyys.81 

4.2. Hyökkäys 

Hyökkäystaistelut olivat taistelulaji, jossa punakaartin yksikköjen päälliköt kokivat tykeillä olevan 

suurin merkitys. Tykkejä käytettiin hyökkäyksessä pääsääntöisesti suora-ammuntaan pistemaaleja 

                                         
77Samoin valkoisten tykit Pohjois-Suomen puhdistuksessa. Paulaharju 1966, 23; Paulaharju 1989, 142–145. 
78 Lappalainen: 1981 A, 99–104. 
79 Lappalainen: 1981 A, 89. 
80 KA, VROSyA Ca10, J. W. Mäkisen, K. Ojosen ja Yrjö Silanderin raportit Kirkkonummen taistelusta. 
81 KA, VROSyA Ca 10, Ali Aaltosen ’’instruktioni’’ 4.2. Helsingistä Keravalle lähetettävälle pataljoonalle.  
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vastaan. Esimerkiksi konekivääripesäkkeet ja kivinavetat82 olivat tärkeimpiä maaleja tykeille 

hyökkäyksessä.83 

Rintamakomentajat vaativat raporteissaan usein tykkejä vahvistukseksi nimenomaan 

hyökkäysoperaatioita varten. Joissakin raporteissa halutaan jokaiselle hyökkäyssuunnalle vähintään 

yksi tykki. Toisissa raporteissa hyökkäyksen epäonnistumista perustellaan tykkien puuttumisella.84 

Porin rintamalla epäsuoran tulen käyttö hyökkäyksen tukemiseen vaikuttaa todennäköiseltä. 

Hyökkäys Merikarvian Lamppiin epäonnistui 1.3., koska kenttäpuhelin hajosi, jolloin tykistöä ei 

voitu käyttää.85 Tämä viittaa vahvasti epäsuoraan tuleen, sillä suora-ammunta ei vaadi välttämättä 

viestiyhteyksiä. Tykistönä hyökkäyksessä oli venäläinen raskas patteri, joten kyky käyttää epäsuoraa 

tulta vaikuttaa todennäköiseltä, sillä venäläiset olivat koulutettuja tykkimiehiä.86  

Juoksuhautoja ja muita linnoitettuja asemia vastaan hyökätessä punaiset toteuttivat usein 

tulivalmisteluja tykeillä. Maaleina olivat niin tavallisen jalkaväen asemat kuin raskaat aseetkin. 

Tulivalmistelut saattoivat kestää useita tunteja, kuten hyökkäyksessä Ahvolaa vastaan, jossa tykkituli 

aloitettiin jo klo 6 aamulla ja jalkaväki hyökkäsi kello 9. Raportissa tykkitulta pidettiin tehokkaana.87 

4.3. Asemasota 

Asemasodan aikana esiintyi kahta eri tyyppiä tykistötoimintaa. Häirintäammunnat olivat ammuntoja, 

joissa tykeillä tulitettiin valkoisten asemia ja majoituspaikkoja miestappioiden aiheuttamiseksi ja 

elämän hankaloittamiseksi. Raporteissa kerrottiin myös tykistötaisteluista, joissa osapuolten tykit 

tulittivat toistensa asemia pyrkimyksenään vastustajan tykkien tuhoaminen.  

Häirintätulta ammuttiin esimerkiksi Kavantsaaren patterilla naapurikyliin, jotka olivat valkoisten 

hallussa, sekä etulinjaa. Kranaattituli poltti usein rakennuksia, jotka saattoivat olla valkoisten 

majoituspaikkoja. Häirintätulen ammunta kertoo tykistön ammuksien riittävyydestä, sillä 

ammuspulan vallitessa niitä ei ammuttaisi. 

                                         
82 KA, VROSyA El11, Pohjoisen rintaman raportti 23.2. Seppälässä ja Merikarvialla hyökkäys pysähtynyt kivinavettoihin 
linnoittautuneisiin valkoisiin, tykkejä lähetetty vahvistusten mukana navettojen tuhoamiseksi. 
83 Esimerkiksi KA, VROSyA El11, Korkeakosken sotilaspiirin komendantti A. Pakkolan raportti 11.3. Hyökkäys pysähtyi 
kivinavettaan linnoittautuneiden valkoisten vuoksi. Ilman tykkiä ei voitu edetä. 
84 KA, VROSyA El11, Lavian rintaman esikunnan raportti 25.2., vaaditaan toista tykkiä, jotta voidaan edetä kahta tietä. 
85 KA, VSA 29A, Porin punakaartin piiriesikunnan raportti 9.3. Lampin taistelusta 1.3., jolloin viestiyhteyden 
katkeaminen esti tykkien käytön. 
86 Lappalainen 1981B, 45; KA, VROSyA El11, 2.3. Lampin ja Pomarkun taistelun suunnitelma. 
87 KA, VROSyA El11, YE:n Kilpeenjoen vakoiluosaston raportti, E. Räsänen, 22.4. 
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Häirintätuli oli usein epäsuoraa tulta. Koska häirintä ei vaadi niin suurta tarkkuutta kuin muut 

tehtävät, epätarkkakin epäsuora tuli on käyttökelpoista. Kavantsaaresta ja muista Antrean rintaman 

tykkiasemista ammuttiin esimerkiksi Seitsolaa, Ahvolaa, Hannilaa ja Kääntymää. Karttatietojen 

perusteella tuliasemista ei voinut olla suoraa näköyhteyttä ainakaan Hannilaan ja Kääntymään 

etäisyyden ja mäkien vuoksi, joten kyseessä oli väistämättä epäsuora tuli. Osa tulituksesta saattoi olla 

tähystämätöntä, pelkkien karttatietojen perusteella ammuttua, sillä tuloksista ei aina ollut tietoa. 

Toisaalta kyseisellä suunnalla oli rakennettu tähystystorneja tykistön tulenjohtoa varten.88 

Tykistötaistelut olivat kiivaita etenkin Vilppulassa. Esimerkiksi 22.2. Vilppulan tykistötaistelussa 

valkoiset käyttivät 140 ammusta ja punaiset vastasivat 110 ammuksella.89 Kilpeenjoella punaisten 

tykistöllä oli tähystystorni tulenjohtoa varten. Valkoiset yrittivät tuhota sen tykeillään, mutta 

punaisten tykistö onnistui vaientamaan valkoisten tykit.90 Tykistötaisteluun osallistuminen oli 

kuitenkin kielletty ainakin keskeisellä rintamalla, jossa Ospoff ja Vanhala–nimiset tykistön päälliköt 

joutuivat kuulusteluun käskyn rikkomisesta, siitä huolimatta, että tuli osui hyvin.91 Kiellon syynä voi 

olla ammusten säästäminen, mutta punaisilla ei ollut ammuspulaa. Toinen mahdollinen syy voi olla 

tykkien suojelu. Jos tykeillä ei ammuta, vihollisen on paljon vaikeampi paikantaa niitä. 

4.4. Puolustus 

Puolustustaistelussa punaisten johtajien mielestä tykistön merkitys oli vähäinen. Puolustuksessa 

tykistön ensisijaisena tehtävänä pidettiin valkoisten tykkien tuhoamista, ja muut maalit, kuten 

jalkaväki, olivat toissijaisia. Pääsääntöisesti puolustustaisteluiden raporteissa tykistön mainitaan 

tukeneen taistelua, mutta tarkemmat maininnat ovat harvassa. Konekivääri oli tärkein ase 

puolustuksessa.92 

Tykistön tärkein tehtävä puolustuksessa vaikuttaa olleen vihollisen tykkien vaientaminen. Valkoiset 

käyttivät tykkejään hyökkäysten tukemisessa samoin kuin punaiset, jolloin ne olivat suuri uhka 

puolustajan konekivääreille. Tykkien vaientaminen onnistui joissakin tapauksissa, mutta ei läheskään 

aina.93 

                                         
88 KA, VSA 29b tiedonannot nro. 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ja 39;  
Tähystystorneista mm. KA, VROSyA El11, Pullilan rintaman 8.4. raportti K. Lehtiseltä. 
89 KA, VROSyA El11, Pohjoisen rintaman esikunnan raportti 23.2. tilanteesta.  
90 KA, VROSyA El11, YE:n vakoiluosaston raportti 13.4. Kilpeenjoelta. 
91 KA, VSA29a, A. Helmisen raportti keskeisellä rintamalta 18.3. käydystä tykistötaistelusta. 
92 KA:n punaisten rintamaraportit, esimerkiksi VSA29b, raportti nro. 35. Antreasta. 
93 esimerkiksi KA, VSA29b, YE:n vakoiluosaston raportit Lappeenrannasta 12. ja 23.3. sekä 18.3. Suodenniemeltä. 
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Vain poikkeustapauksissa tykkien toiminnasta kerrottiin tarkemmin puolustuksen raporteissa. 

Lappeenrannasta raportoitiin Joutsenon taistelusta 23.3. yhden srapnellin räjähtäneen keskellä 

valkoisten apuun tulossa ollutta komppaniaa, aiheuttaen suuret tappiot.94 Oriveden taistelussa 18.3. 

punaisten tykistö onnistui vaientamaan tulellaan valkoisten tykit raportin mukaan.95 Sulkavan silta 

tuhottiin tykillä valkoisten yrittäessä vallata sitä.96 

Valkoiset saivat haltuunsa 30 tykkiä Tampereelta, joista 21 oli kolmen tuuman tykkejä,97 ja punaiset 

onnistuivat evakuoimaan ainakin yhden tykin Pyhäjärven jäätä pitkin.98 Tampereen punaiset jakoivat 

tykistöyksiköilleen 13290 kolmen tuuman tykin ammusta 14 taistelupäivän aikana, joten tykkiä 

kohden oli noin 35 ammusta päivässä. Todennäköisesti ammuksia oli enemmän taistelun alussa, sillä 

ne loppuivat kesken ja neljänä viimeisenä piirityspäivänä ei jaettu ammuksia.99 Ammusten 

loppuminen selittää hyvin punaisten vastatykistötoiminnan heikkouden Tampereella, josta Ylikangas 

kertoo.100  

4.5. Vetäytyminen 

Tykkien liikuttamisen haastavuus oli suuri ongelma, jos joukot joutuivat vetäytymään. Kevyet tykit 

painoivat monta sataa kiloa, joten niiden liikuttaminen miesvoimin oli todella hankalaa. 

Hevosvaljakot olivat tuohon aikaan tyypillisin tapa liikuttaa tykkejä ja Paulaharju ja Lappalainen 

eivät mainitse motorisoitua tykistöä olleen sisällissodassa, jos panssarijunia ei lasketa.101 

Toisinaan saarrostuksen takia jouduttiin vetäytymään reittejä pitkin, joilla ei ollut tietä. Tällöin tykit 

jouduttiin yleensä hylkäämään. Näissä tapauksissa ne pyrittiin tekemään toimintakelvottomiksi joko 

viemällä välttämättömiä osia, kuten tähtäin tai lukko, tai räjäyttämällä.102 

Myös hevosten puute oli usein ongelmana tykkien vetämiselle. Esimerkiksi Pirkkalan tykistöjoukon 

tykki jäi Oriveden kirkolle hevosten puutteen vuoksi. Hevoset väsyivät myös helposti talvisissa 

oloissa, sillä pyörällisten tykkien vetäminen lumessa oli raskasta, ja tykistörekiä ei ollut tarpeeksi. 

                                         
94 KA, VSA 29b, YE:n vakoiluosaston raportti Lappeenrannasta 23.3. Joutsenon puolustutksesta. 
95 KA, VSA 29b, 19.3. Tampereelle tullut raportti nro. 274 edellisenä päivänä käydystä taistelusta Orivedellä. 
96 KA, VROSyA El11, YE:n vakoiluosaston A. Kunnaksen raportti Kouvolasta. 
97 Paulaharju 1989, 199. 
98 KA, VROSyA El11, Tampereen piiriesikunnan puheenjohtaja Ekholmin raportti. 
99 Lappalainen 1981B, 199–200. 
100 Ylikangas 1993, 320–357. 
101 Lappalainen 1981A & 1981B; Paulaharju 1989. 
102 Tykkien räjäyttäminen: KA, VROSyA El11, Kaksi raporttia Raudun taistelusta, E. Kaiholta ja Hans Kristolta; Lukon 
vieminen: VROSyA El11, 10.3. raportti Ikaalisten rintamalta; VROSyA El11, YE:n tiedusteluosaston A. Korpisen raportti 
23.3. Mäntyluodosta, laivojen tykkien lukot ja tähtäimet puuttuu. 
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Lempäälän menetyksen yhteydessä punaisilta jäi tykki, sillä se oli tuotu paikalle junalla ja vain yksi 

hevonen löytyi, eikä se ollut tarpeeksi.103 

Toisinaan ennen vetäytymistä punaisten tykistö ampui ammusvarastonsa tyhjiksi, jos niitä ei voinut 

ottaa mukaan. Lappalaisen mukaan esimerkiksi Reposaaren tykistö ampui varastonsa tyhjiksi yöllä 

11.-12.4. Ahlaisiin.104 Raudun taistelussa punaiset ampuivat myös ammusvarastonsa tyhjiksi ja 

hävittivät tykit ennen pakoyritystä.105 

4.6. Ampumamenetelmät 

Punakaartin tykistö käytti kaikkein yksinkertaisimpia ampumamenetelmiä. Pääasiallisena 

ampumatapana oli suora-ammunta. Suora-ammunta on hyvin yksinkertainen ampumatapa, jossa 

tykki sijoitetaan paikkaan, josta on suora näköyhteys maaliin ja tähtääminen tapahtuu 

kiikaritähtäimellä suoraan maaliin. Ampumaetäisyys pitää selvittää oikean korotuskulman 

saamiseksi. Epäsuoraa tulta käytettiin vain joidenkin tuliyksiköiden toimesta. Etenkin Kavantsaaren 

raskas patteri ja Satakunnan raskas venäläispatteri ampuivat epäsuoraa tulta. 

Punakaartilla ei vaikuta olleen minkäänlaisia etäisyysmittareita tulenjohtoa varten. Yhdessäkään 

raportissa tai tutkimuskirjallisuudessa ei ole mainintoja niistä. Aallon mukaan ampumaetäisyyden 

arvio saatiin paikallisoppaalta Lempäälän taistelussa.106 Paulaharjun mukaan tykistö arvioi etäisyydet 

pääasiassa silmämääräisesti tai kartasta mittaamalla. Suunnat mitattiin kompassilla, tarkemmista 

suuntakehistä ei ole mainintoja.107 

Tulenjohdon viestiyhteydet toteutettiin kenttäpuhelimilla. Merikarvian valtausyritys epäonnistui 

kenttäpuhelimen hajoamisen katkaistua viestiyhteydet tykkeihin.108 Kirkkonummen ja Pihlajalahden 

taisteluista on myös tieto kenttäpuhelimen käytöstä tulenjohdon viestivälineenä.109 

                                         
103 KA, VSA 29b, 6.3. hyvinkään piiripäällikön raportti: hevoset uupuivat rekien puutteen vuoksi; 20.3. Pirkkalan 
tykistöjoukon päällikön raportti tykin menetyksestä hevosten puutteen vuoksi; Aalto, 2005, 32: Lempäälän taistelussa 
menetetystä tykistä. 
104 Lappalainen 1981B, 189. 
105 KA, VROSyA El11, Kaksi raporttia Raudun taistelusta, E. Kaiholta ja Hans Kristolta. 
106 Aalto 2005, 31. 
107 Paulaharju 1989, 196. 
108 KA, VSA 29a, Porin punakaartin piiriesikunnan raportti 9.3. Lampin taistelusta 1.3., jolloin viestiyhteyden 
katkeaminen esti tykkien käytön. 
109 KA, VROSyA Ca10, J. W. Mäkisen, K. Ojosen ja Yrjö Silanderin raportit Kirkkonummen taistelusta; Pihlajalahdesta 
Aalto 2005, 27. 
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Yleensä epäsuoraa tulta ammuttaessa tähystyspaikka oli korkeassa maastonkohdassa. Esimerkiksi 

Karjalassa rakennettiin tähystystorneja110 ja Pihlajalahdessa tulenjohtaja kiipesi puuhun. Tulen 

korjaaminen tapahtui ampumasuunnan mukaisesti. Korjauskomennot ilmoitettiin metreinä, joten ne 

jouduttiin muuttamaan piiruiksi tuliasemassa, jotta tykin voi suunnata niiden mukaan.111 Toisaalta on 

myös tapauksia, joissa tulenjohto oli jalkaväen etulinjassa kärkiosaston mukana, kuten 

Kirkkonummella ja Merikarvian Lampissa. Vaikuttaa siltä, että korkealla paikalla oleva tulenjohtaja 

oli käytössä puolustustaistelussa ja asemasodassa ja etulinjan mukana liikkuva tulenjohtaja oli 

käytössä hyökkäyksessä. 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomen tykistön isänä pidetty tykistökenraali Nenonen sanoi, ”Tykistöllä ei ole taktiikkaa – sillä on 

vain ampumatekniikkaa”.112 Punakaartin tykistön kohdalla tämä viisaus ei pidä paikkaansa, sillä 

pääosin suora-ammuntaa harjoittanutta punaisten tykistöä käytettiin lähinnä taktisesti jalkaväen 

tukena. Tykistöllä ei pyritty tuhoamaan vihollisen joukkoja, vaan sen käyttö keskittyi kaikissa 

taistelutyypeissä oman jalkaväen tukemiseen. 

Punakaartin tykistön vaikutuksen arvioiminen on todella haastavaa. Ei ole luotettavia arvioita 

tykkitulessa kuolleista ja haavoittuneista valkoisista. On kuitenkin varmaa, että selustan 

puhdistamisessa tykkien tuki oli todella hyödyllistä, mutta tuskin välttämätöntä. Hyökkäystaisteluissa 

ainakin punakaartin rintamakomentajat pitivät tykkejä välttämättöminä, jos valkoiset olivat ehtineet 

linnoittautua. 

Punaisten tykistöllä oli toisinaan merkittävä psykologinen vaikutus taisteluissa. Esimerkiksi 6.4 

valkoiset joukot pakenivat Mantereen kylästä tykkitulen tuhottua useita rakennuksia.113 Samoin 18.3. 

Suodenniemellä punaisten tykki aiheutti pakokauhua valkoisten keskuudessa.114 Keskisarjan mukaan 

Antrean rintamalla tykistöllä oli merkittävä psykologinen vaikutus. Valkoiset kuvasivat sitä 

''Helvetilliseksi paukkeeksi'' ja puut kaatuivat kuin heinä. Keskisarjan mukaan valkoiset olivat 

                                         
110 Tähystystorneista mm. KA, VROSyA El11, Pullilan rintaman 8.4. raportti K. Lehtiseltä.  
111 Aalto 2005, 27. 
112 Kesseli 2013, 13. 
113 KA, VROSyA El11, 6.4. raportti Viialasta. 
114 KA, VROSyA Ca10, Raportti Suodenniemen taistelusta 17.3.–19.3. 



24 
 

paniikin partaalla. Suuri vaikutus johtunee Kavantsaaren tykkien suuresta koosta. Kuuden tuuman 

tykin kranaatti painaa 40–50kg verrattuna sodan yleisimpien kolmen tuuman tykkien kuusikiloisiin 

kranaatteihin.115 

Punaisten tykistöllä oli merkittävä vaikutus taistelualueiden rakennuskantaan. Rakennukset olivat 

hyvin usein maaleina. Esimerkiksi jo aikaisemmin käsitellyt kivinavetat olivat tärkeä maali. 

Valkoisten majoitusrakennuksiksi epäillyt kiinteistöt tuhottiin usein tykkitulella ja monia kyliä 

yritettiin polttaa. Esimerkiksi punaiset väittivät tuhonneensa koko Messukylän tykistöllään.116 

Punakaartin tykistö oli teknisiltä kyvyiltään noin 20 vuotta jäljessä suurvaltojen armeijoita. Tulen 

käytössä ei ollut siirrytty epäsuoraan tuleen kuin joidenkin tykistöyksiköiden toimesta. Punakaarti 

teki samoja virheitä, joita Britit tekivät toisessa buurisodassa 1899–1902. Punaiset veivät tykkejään 

esimerkiksi liian lähelle vihollistaan, jolloin tykkimiehet ammuttiin konekivääri- ja kivääritulella.117  

Jatkotutkimukselle on tarvetta, sillä tutkimukseni ei ole tapahtumahistoriallisesti kattava tutkimus 

punakaartin tykistöstä kaikissa taisteluissa. Olen pyrkinyt selvittämään tällä tutkimuksella, kuinka 

punaiset käyttivät tykistöään, missä olen mielestäni onnistunut. Valkoisten tuottamat aineistot 

punaisesta tykistöstä jäivät tutkimuksen ulkopuolelle, joten tykistön vaikutus jäi myös epäselväksi. 

Vertailu valkoisiin vaatisi syvällisempää tutustumista heidän tykistöönsä. Kuitenkin tärkein aihe 

jatkotutkimukselle on punaisen tykistön osuus sodan lopun ratkaisutaisteluissa, sillä käyttämäni 

aineisto ei mahdollistanut sitä tässä tutkimuksessa. 

 

 

 

 

                                         
115 Keskisarja 2013, 137–159. 
116 Esimerkiksi: KA, VROSyA El11, 19.4. raportti A. Lampiselta; Työmies nro 68, 11.3.1918 Lusin taistelusta. 
117 Esimerkiksi KA, VROSyA El11, 20. päivänä tuntematonta kuuta annettu raportti Lappeenrannasta 8.3. alkaen 
käydyistä taisteluista. Tykki jouduttu vetämään hyökkäyksestä sen jouduttua konekiväärituleen. 
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